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Sammanfattning

Uppdraget

Vi har haft uppdraget göra hur praxisöversyn utvecklatsatt sedanen av
Utlänningsnämnden den l januari 1992 förövertog överprövningenansvaret
i utlänningsärenden. Bakgrunden främst det i den allmänna debattenattvar
gjorts påtagligtgällande praxis skärpts sedan Utlänningsnämnden in-att
rättades.

Varför inrättades Utlänningsnämnden

Inströmningen asylsökande till Sverige kontinuerligt under andrastegav
halvan 80-talet för kulminera under hösten 1989. Utlänningsärendenaattav
kom den enskildautgöra största ärenden ankomatt grupp av som
regeringen och de oproportionerligt del invandrarministems tid.tog storen av
Utlänningsnämnden såledesinrättades för avlasta regeringen över-att som
instans i invandrar- flyktingärenden.och Samtidigt lämnades möjlighet fören

påverkaregeringen praxisbildningen både Invandrarverket ochatt attgenom
Utlänningsnämnden kunde överlämna ärenden, bedömssom vara av en
särskild vikt for rättstillämpningen, regeringenstill avgörande.

Hur undersökningen genomförts

Den period vi undersökt frånsträcker sig juli februari1989 till 1994. Det har
inte varit möjligt månaderunder de stått vårttill förfogandeatt sex som
igenom samtliga den mycket mängd ärenden behandlatsstoraav som av
regeringen respektive Utlänningsnämnden under denna tid. Vi har därför varit
hänvisade till slumpmässigt urval. Därutöver har gåttvi igenom deett praxis-
samlingar funnits hos regeringen och Utlänningsnämnden. Vidare har visom
tagit fram statistiskt material grundat Invandraiverketsett statistik. Slut-
ligen tvåhar vi hearings med advokater intresseorganisationerocharrangerat

värdefulla upplysningar. Material har också vårtgett ställts tillsom oss
förfogande dessa liksom privatpersoner. På den grund detav grupper attav

nödvändigt hitta typärenden avgjorts bådeatt regeringen ochvar som av
Utlänningsnämnden har visst urval gjorts beträffande medborgarskap.ett
Således följandehar länder granskats särskilt; Iran, Irak, Libanon, Peru,
Chile, Somalia, Etiopien och Rumänien.
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Komplikationer

vårDå avsågutredningen startade det ambition detaljstudie. Vigöraattvar en
så identiska fall möjligt avgjorda regeringenhitta respektiveatt som av

På grund bristen dokumentationUtlänningsnämnden. praxis visadeav av
svårambition bli ytterligt förverkliga. Inte desto mindresig denna att

förstalyckades vi samla antal fall med, vid anblicken, likartade förut-ett
gjorde därefter inledande analys det slag vi tänktsättningar. Vi aven oss.
jämfördes förutsättning, formuleringarna vägdesFörutsättning med mot

ganska snabbt vid analys slutadevarandra. Det visade sig närmareatt en
jämförbara. faktorer vi ville tilloftast De hänsynfallen taatt som varvara

okända.rörliga inte minst alltför skenalltför många, alltför och Att attge av
ansågfaktorerefter hänsynstagande till dessa vi bliha dragit slutsatsen

måstefullvärdig analys vi det finnasmissvisande. För atten anser en
påverkarvariablerkonkretisera alla de ständigt rörligamöjlighet att som

frågaåterkommer PraxisdokumentationVi till denna nedan underpraxis.
därför kommit till slutsatsen det lämpligastinför framtiden. Vi har äratt att

urvecklingstendenser vi, efter ha studerat 600 ärendenderedovisa att casom
övertygadevara om.anser oss

Att uppmärksamma

missförstånd uppstår vid den härmöjligheterfinnsDet typenattstora av
förför utredarna och dem läserundersökningar. Det gäller som

därför mycket viktig aspekt. FörVi vill klargörautredningsresultatet. atten
förhållandevispraxisutvecklingen krävsbedömningkunna göra att ettaven

kriterier varit för handenfor med hjälp deantal fall granskas att-stort av som
beslutsfattarens bedömning desamma kunna dra slut-kombination medi av -

riktning denna utvecklats. I depraxis och i vilkenhur utsatser om ser
bådemåste sakomständighetema och beslutsorganetsfallen vidaregranskade

sådanaförhållandevis utförligt beskrivna. Underbeslutsresonemang vara
förståviktigtutredaren Det dockomständigheter kan dra slutsats. är attatten

det antalet schablonartadeutredaren informationdessa fall inte storaomger
också för För denhar betydelse praxisutvecklingen.naturligtvisfall, som

måste påvi förlita degår ärendenutläsa dessainformation att ossursom
uppgiftema.statistiska

Slutsatser

Skäl for asyl

språkbruk flykting i svensktalarjuridiskt rättNär med avsesom enman
Sverige används dennakonventionsflykting. Ibrukar betecknasvad somsom

12



Sammanfattning

benämning befinner sig utanför det land vari han eller hon ärpersoner som
medborgare därför känner välgrundad fruktan för förföljelseatt personen en
på grund sin nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp,av ras, en
religiösa eller politiska uppfattning och därför inte kan eller vill begagna sig

sitt lands beskydd.av
Det torde väl förankrad uppfattning nivån erhållaför konven-att attvara en

tionsflyktingstatus i Sverige tradition hög.Vi funnithar Utlännings-är attav
nämnden till övervägande delar följer regeringens linje beträffande de kriterier

erhållakrävs för konventionsflyktingstatus. Detatt rörsom personer som
föremål långavarit för intemeringar, fångenskap,i haftövergrepp ledande

i långoppositionella rörelser, under tid trakasserats myndigheternaposter av
varvid ingripandena uppgått till förföljelse kumulativa grunder, grund

sin religiösa tillhörighet inte myndigheterna i sitt hemlandaccepteratsav av
grund sina oppositionella aktiviteter i exil omöjlig-samt personer som av

återvändandegjort till hemlandet.ett
deEn facto flykting grund de politiska för-är en person som av

hållandena återvändai sitt hemland inte vill dit, han elleräven hon inteom
svårriskerar direkt förföljelse. Därutöver krävs kan anföraatt personen

vägande för återvändaskäl till stöd sin ovilja till hemlandet.tungt att
Vi låghar konstaterat för regeringen det till handsnära denatt att ge

asylsökande skydd grundval defacto flyktingstatus redo-närav personen
frångjorde för ingripanden hemlandets myndigheter politiska grunder av

svårbedömd dignitet. Under den tid det 13sk december beslutetnär gällde
erhöll dåden asylsökande defacto flyktingstatus ansågsdenne ha ett särskilt
starkt skyddsbehov. Mindre ofta gjordes bedömningen skyddsbehovatt ett

den graden kvalificerade för konventionsflyktingskap. Sverige har efterettav
de facto flyktingskapets införande 1976 successivt utvecklat praxis varien

någotde asylsökande med skäläven starkare vad ursprungligenän som
avsågs gälla för defacto erhållitflyktingar likväl inte har konventionsflykting-

förändringarDe sig i Utlänningsnämnden istatus. sett yttrar störreatt ut-
sträckning regeringen dessaän asylsökande konventionsflyktingstatus.ger
Orsaken bedömer vi främst ligga i stringent juridisk tillämpningen mer av
bestämmelserna.

En exemplifiering de omständigheter för degrund facto flyk-utgörav som
låtertingstatus sig inte säkra avseende konventions-göras sättsamma som

flyktingar. bådeGemensamt för regeringens och Utlänningsnämndens av-
föregåttsgöranden dock dessa flykt genomgående någonär att personers av

händelse med politiska, religiösa eller etniska förtecken varefter personerna
föremålblivit för åtgärderhemlandets myndigheters intresse ocheller ett

påtagligteller mindre hotfullt sätt.mer
Vi har funnit digniteten skälen i de ärenden där regeringen beviljadeatt

de facto flyktingstatus hade spännvidd.storen

13
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Vad beträffar Utlänningsnämnden kan vi konstatera kriterierna för deatt
flyktingstatus hållerfacto nivå.jämnare Generellt har förutsattsen personen

flertal eller mindre allvarliga återkommandekontinuerligtett mer tra-men
någonkasserier indikation de kommer upphöra och kan därförutan att att

anföra till återvändavägande skäl varför de inte vill till sitt hemland.tungt
intressantEn omständighet vi uppmärksammat bedömningenärannan som

förhållandet mellan politiska bådaoch humanitära skäl. Hos besluts-av
finna svårtkan beslut vilka det utläsa varför denär attorganen man ur ena

fåttomständigheten framföravgörande tyngd Beträffandeen en annan. rege-
fått fåringen har känslan skulle i landetnärmast att stannaav personen men

fråga.vilken Uppehållstillståndgrund sekundär humanitär grundvar en
dåhar ofta tillämpats. Avseende Utlänningsnämnden förefaller den inriktad

strikt juridisk bedömning där klassificering degöra grunderatt en en av
åberopas prioriteras. Den helhetssyn nödvändig vid bedöm-ärsom som

fårningen omständigheter humanitär därför ståibland tillbaka.artav av
Ett viktigt begrepp det kallas för förföljelse. Förär dettautövare attsom av

förföljelsesätt föreligga tlyktingkonventionensskall i och utlänningslagens
någotmening krävs regeringent.ex. eller med myndig-att staten statsorgan

hetsutövning uppgift eller det regerande politiska partiet direkt ellersom
ansvarig för förföljelsen.indirekt kan Staten kan själv förföljelse,göras utöva

upprätthållaexempelvis lagstiftning diskriminerande karak-attgenom en av
ocksåFörföljelse emellertid föreliggakan denna sker antingen medtär. om

någrastatmaktens goda minne, denna inte själv vidtar åtgärder ellertrots att
då förmågastatsmakten visar sig inte ha erbjuda skydd sin medborgare.att

Fråga förföljelse aktualiseratshar i flertal ärenden underutövare ettom av
år. någraRegeringen fattade i december 1991 principbeslut beträffandesenare

i Utlänningsnämnden följerjudar Ryssland. den praxis beträffande ryska
regeringen fram.judar lagt De för omfattandeutsattssom personer som mer

trakasserier och där polismyndigheten inte ingripit till deras hjälp, vilket inne-
måstebär trakasserierna understötts statsmakten, beviljasatt attman anse av

Ävensåsomvanligtvis asyl de facto flyktingar. avseende frånasylsökande
det f.d. Jugoslavien i majoriteten fall bedömning.görs av samma

Vi har vidare uppmärksammat utvecklingstendens beträffande för-en
hållandet mellan olika grader politisk huruvidaasyl, dvs den asylsökandeav
får konventions- defacto flyktingstatus och trovärdighet. förarbetenaeller Av

framgårde facto flyktingtill bestämmelsen skälen till attatt ett av personen
får de flyktingstatusfacto kan den handläggande myndigheten ställerattvara

påståendena svår måstesig skeptisk till politisk förföljelse likväl draom men
Således påståendenaslutsatsen trakasserier förekommit. uppfattas denatt om

förföljelse förekommit liksom konsekvenserna därav överdrivna.som som
fråninte diskvalificera varförPersonens rädsla bör dock denne skydd det

påståendende trakasserierbedömning tyngdengörs en av av om som man
dåinte ställer sig skeptisk till. Kan den handläggande myndigheten konstatera

14



Sammanfattning

åberopatvad sökanden anfört likväl innebär denne vägande skälatt att tungt
återvända till hemlandet skall de facto flyktingstatus.mot att personen

avgjorde i fall frånRegeringen klargörande februari 1991 praxisett en som
sedan dess vidareutvecklats Den uttalade eftersom den asylsökande gjortatt.

måstesig med sin passhandling regeringen dra slutsatsen det varit iattav
undanhållasyfte omständigheter betydelse för bedömningen sök-att av av

få i Sverige.andens skydd Därmed minskade tilltron till de uppgifterrätt att
han lämnat till stöd för ansökan resedokument regeringen ansågochom
därför inte sökanden flykting.som

alltså så påståendenregeringen sig svårDet ställer skeptisk tillär att om
politisk förföljelse endast grund inte kan uppvisa sinaattav personen

härför.dokument, grunden Den uppfattningen den asylsök-äroavsett attav
undanhållit dem information och därmed inteande skall berättigad tillvara

konventionsflyktingstatus. vårEnligt mening har konsekvensen avsaknadav
nämligen intedokument, trovärdig, användsatt ettav personen anses

förstelbent och ursäkt inte behöva nyanseradnärmast görasätt attsom en en
avvägning konventionsflyktingskap och de facto flyktingskap.mellan ett ett

frånUtlänningsnämnden avviker inte i sin praxisbildning linje.denna Doku-
mentlöshet diskvalificerar huvudregel konventionsflyktingskap. lettsom

frågandeföljer Utlänningsnämnden förarbetena. Omövrigt den ställer sig till
åberopatvissa den asylsökandes uppgifter likväldelar deattmen anserav

återvändavilja tillvägande omständigheter hemlandet beviljasmot atttungt
asyl de facto flyktinggrund.

nedåtgående såväldet statistiska materialet kan utläsas förAv trenden
Nedgångenkonventions- defacto flyktingar. inleds i slutet 1989. Detsom

svårt sig skälet till detta. Orsaken kan liggauttala i restriktivär att om en mer
praxis, förändringar i de asylsökandes hemländer eller de asylsökandeatt

anlänt tid haft asylskäl. Det rimliga tordesom senare svagare vara en
åtstramandekombination dessa skäl. beslut med effektDe togsenav som av

regeringen i slutet 1989, det s.k. dokumentlöshetsbeslutet och 13av
nedgången.decemberbeslutet, bilaga bör naturligt ha medverkat tillse

uppehållstillståndförHumanitära skäl

Beträffande enskild invandring informativaasylsökande finns för ingautöver
följadirekta lagregler endast i förarbetena uttalade principeratt utan som

hållainom vilka beslutsfattarna riktlinjerna anförsde skall sig. Ianger ramar
uppehållstillstånd humanitära tillskäl enbart hänförliga den hjälp-att av

förhållandensökandes personliga endast ska beviljas i undantagsfall, när
föreligger.synnerliga skäl

årsspecialmotiveringen till 1989 utlänningslag preciserades för deI ramen
humanitära grunderna till omfattaatt personer som
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förhållandengrund sjukdom eller andra personliga inte bör nekasav-
uppehållstillstånd;

omfattasinte reglerna asyl där det sig inhumant tvingater attmenav om-
förhållandenaåtervändadem till visst land grund där,att ett t.ex. ettav

pågående krig;
avvisas där verkställighet intei och för sig borde eller utvisas kan skemen-

någotfinns land där utlänningen kangrund det inteatt tas emot.av

sjukdom,Fysisk

tvåkännetecknas främst för-generella kriterierna hos denna ärendetypDe av
hållanden

vårdsjukdom för vilken inte kan beredaslider livshotandeavpersonen en-
i hemlandet;

handikapp allvarliglider att.ett avpersonen av-
gång delvisvi har funnit dessa ärendetyperutredningens harUnder att

också det inslag medmänskligavidd,grund deras stora avmen genomav
mindre utsträckning de politiska skälenkaraktäriserar dem, ihänsyn änsom

låter kategorier. viss försiktighet bör därförsig delas in i jämförbara En
har generell giltighet.iakttagas avseende slutsatser som

fallmajoriteten de vi undersökt därkonstatera iVi har kunnat att uppe-av
hållstillstånd sjukdom eller handikapp har det sigbeviljats grund rörtav

Såväl kräver starka skäl förregeringen Utlänningsnämndenbarn. attsomom
uppehållstillstånd fysisk sjukdom. Det har emellertid inte varitgrund av

för allvarlig sjukdom asylsökande skallprecisera hurmöjligt gränsenatt en
uppehållstillstånd humanitära skäl.för beviljaslida att avav

genomgång för Utlänningsnämndenvår vi inte funnit beläggVid har att
uppehållstillstånd påvid fysisk sjukdom detpraxis rörandeskärpt sätt som

håll våra under helaexempelvis vid hearings. Den harolikahävdats
de olika tidsförordning-restriktiv. betydelse tordeperioden varit Av attvara

ibeviljades mängd sökandesin roll. Med stöd dessaspelat storut enavarna
åberopadesuppehållstillstånd. många dessa fallautomatik Iprincip med av

beslutande myndig-uppfattats denskäl. kan dock hahumanitära Det som om
humanitära skälen.intryck deheten tog av

medicinskaärenden i vilkai februari 1994Regeringen avgjorde en grupp
Ärendenaåberopats. överlämnats Invandrar-hadehumanitära skäloch av

samtliga gällde bam.verket och

ärenden oftabeslut i dennabetonade inledningsvisRegeringen typatt av
förhållandenadå sällanärendet,det enskildabetydelseinte hade utöver var

tidigare dragitsrestriktiva riktlinjervidare delikartade. uttaladeDen att som
uppehållstillstånd ibeviljas endastSåledes kanalltjämt gällde.upp

synnerligenhandikapplivshotande sjukdom ellerundantagsfall, vid ett av
regelmöjligt ställavidare det inteframladeallvarlig Den är attattart. upp en

måste förallvarlig sjukdomför hurgenerell attnatur personenvaraenav
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få vårdskall i Sverige. De humanitära måsteaspekterna devägas mot
åtagandena,ekonomiska särskilt det enskilda fallet,utöver kan blisom

följden tillstånd beviljas. Sverige områdenkan fleraatt erbjudaav
vårdmedicinsk högre nivå andra länder. Samtidigt våraän ären

vårdresurser begränsade.
dessaAv skäl betonade regeringen uppehållstillstånddet föratt av

medicin-humanitära skäl vårdenkrävdes eller behandlingen antingenatt var
livsnödvändig eller kunde leda till förbättring tillståndet. Vidare måsteen av
beaktas förelåg någonhuruvida det vårdmöjlighet till i hemlandet. Enbart den

vårdenomständigheten den svenska höll kvalitetsnivåhögre elleratt atten
den hjälpsökande hade ekonomiska svårigheter få vård i hemlandetatt
utgjorde inte uppehållstillstånd.grund för

Regeringen anförde vidare det i vissa fall kunde finnas skälatt göraatt en
bedömning. avsågDengenerösare de ärenden rörde barn där ettsom

återsändande grund barnets sjukdom påeller handikapp ettav
livsavgörande påverkaskulle barnets utveckling.sätt

vårEnligt uppfattning befäster regeringens uttalanden i de delar de berör
uppehållstillståndgenerella grunder för den praxis redan föreligger.som

Praxis har under början 90-talet måletutvecklats in dessasättamot att
ärenden i sammanhang, vari det inför beslut istörre ärenden medicinskett av
och humanitär samhällsekonomisk bedömninggörs denatur en av resurser

finns till förfogande. Vidare det undersökninggörssom en noggrann av
tillgång vårdtill i hemlandet.personens

Vad tidsbegränsade uppehållstillstånd förekommer detta redan iavser
praxis. Dock kan förvänta sig detta förfaringssätt efter regeringensattman
klarläggande kommer tillämpas i allt utsträckning.störreatt

I innebäravseende dock regeringens uttalande öppningett moten en
tillämpning uppehållstillstånd grund humanitäragenerösare skäl. Detav av

då frågagäller tolkningen reglerna det sjuka eller handikappadeärav om
bam. Redan tidigare gällde majoriteten dessa uppehållstillstånd just barn.av
Regeringens ställningstagande får därför uppfattas denna linje börattsom
utvecklas i högre grad.än

Psykisk sjukdom,

åberopasNär psykisk sjukdom i asylärenden uppståttvanligenhar den efter
det den asylsökande anlänt till Sverige.Något fall dendär asylsökande haratt
varit sjuk redan vid ankomsten till Sverige vårthar inte funnit i material.

Bedömningen läkarintygen avgörande betydelse för tyngden deärav av av
humanitära svårtskålen. harDet varit de fallen någraenskilda läsaatt utur

utgångspunktersärskilda för hur läkarintygen Vi har därför nöjtanvänts. oss
sådantmed peka vi säkert kunnat har generell betydelse.att som se en

Följande slutsatser kan dras materialet. För asylsökande kräverur vuxna
Utlänningsnårnnden gjort allvarligt självmordsförsökatt ett menatpersonen
och det föreligger fortsatt risk för suicid för skall beviljasatt att personen
uppehållstillstånd på grund psykiska besvär. Under regeringens tid kundeav

17



1994: 54SOU

uppehållstillstånd varierat slag.de psykiska skäl ettvara av mersom gav
vår något.mening praxisEnligt har stramats upp

förhållandenPersonliga

ligga föri de kriterier till grundDet ligger dessa ärendens natur att som anses
uppehållstillstånd skiftande i hög gradmycket och avvägsär mot personens

framståförmåga för skullesin situation. Det denhanteraatt ettsom ene som
någon uppfattas problemoöverstigligt hinder kan över-ettannan som avav

gående främst karaktäriserar dessa ärendenDe omständigheternatur. som
påsocialt situation grundhamnat ikännetecknas utsattatt avpersonen enav

arbetet, makemaka och bam deförlust exempelvis bostaden, samt storaav
speciella sociala ellersvårigheter drägligt liv detta medför grundtill ett av

förhållandena hemlandet.kulturella i
beslutfattarnas inställning viskiftningar iVi har inte funnit deatt som

för dra slutsatsen deras grund-kunnat belägguppmärksammat attattge oss
uppehållstillstånd specifika personligafrågan grundinställning till avom

förhållanden tidsperiod vi undersökt.har förändrats under den

förhållandeninhumana

förhållandenUppehållstillstånd kännetecknasinhumanagrund attavav
någrafrån hemlandet inte inkluderar asyl-hjälpsökandes erfarenheterden

inhumant tvingaskulle det uppenbartgrundande skäl. Dock att personenvara
förhållandeexemplifieras detta medåtervända förarbetenatill hemlandet. Iatt

krigstillstånd råder.att
också för-fall inslag politiskkrigssituation inkluderar i delEn aven
frågan det därför viktigtgranskning praxis i den härföljelse. Vid är att,en av

religiösapolitiska eller skälrenodla dessa skäl. Om exempelvissöka även
den hjälp-in i andra hand ochåberopas, viktigt dessa kommerdetär attatt

krigstillstånd råder.främst har initieratssökandes problem att ettav
frånbedömningen asylsökande detvidförefallerDet avmanoss som om

inteflykt alternativetanvända det sk inreJugoslavien börjat sättfd ett som
isåledes används generellt dennaalternativettidigare. Inre flyktskett numera

soñstikieratkrigssituation sätt.ett
utläsasbeträffande humanitära skälkanstatistiska materialetdetAv en

låg dess-1989. Bifallsprocentennedåtgående iinleddes slutettrend avsom
halvåretår 1990 och förstadärefter underförförinnan dryga 40 % att av

nedgång brötssjunka. Dennaför sedan fortsättasjunka till 10 %,1991 attca
bilaga tillämpades.Tidförordningen,under perioddärefter den sesom

gåråterigenbifallsprocentenhalvåret 1992 kan vi konstateraEfter andra att
dennabör dockligger idag 3 %. Detned och den procentsatsnoteras attca
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inte inkluderar uppehållstillstånd för från Bosnien. Bifallsprocentenpersoner
avseende dessa ligger 45 %. Man kan asylmottagningensca anta att re-

till del anspråktagits i dennastorsurser av grupp.

Dokumentlöshettrovärdighet

Vi har fråganvalt behandla betydelsenatt den asylsökande anländerattom av
till Sverige och resehandlingar bedömningenutan samtpass- av personens
trovärdighet igenerellt tillsammans då praxis har bådavisat dessa bedöm-att
ningar intimt förknippade.är

Den ökade tyngd dokumentlösheten kommit få vid asylbedöm-som att
ningen initierades regeringsbeslut i november 1989. Detett slogs fastgenom

den asylsökandes uppgifter orsaken tillatt avsaknaden dokument inteom av
kunde anledning till slutsats sådanahaftän dokumentattge annan personen

gjort sig med idem syfte undanhålla omständigheter väsentligattmen av av
betydelse för bedömningen hans få skydd i Sverige.rätt Den asyl-attav
sökandes handlande minska tilltron tillägnat de uppgifterattvar som person-

lämnat till förstöd sin uppehållstillstånd.ansökanen om
Beslutet har sedemera kommit genomslagskraft vid asylbedöm-att stor

ningen. vårDet uppfattningär avsaknaden kommit bedömasatt attav pass
mycket generaliserat och Besluten oftaett sätt. schablonartadäronyanserat av

Samma formulering återfinns i regeringensnatur. redovisadesom ovan-
återkommerbeslut i ärende efter ärende. Denna tendens inleddes med-

beslutet i november 1989 och har sedan dess mångaI ärendenaccentuerats.
går inte utläsa fått ståsakbedömningen tillbakaän efterannat att detatt att man
konstaterat dokument saknas.att

Om övergår till bedömningen trovärdighet generellt vårdetärav
uppfattning regeringen och Utlänningsnämnden har haft mycketatt likartade
grunder för ställa sig skeptisk till den asylsökandes uppgifter.att

såledesVi har inte kunnat några skillnader i regeringens och Ut-se
länningsnämndens ifrågasättasätt den Påasylsökandes trovärdighet.att en
punkt har vi dock uppmärksarmnat differens. Det gäller bedömningenen av
betydelsen den tid förflutit mellan ankomsten till Sverige och ansökanav som

framgårasyl. Det inte regeringsbesluten den någoninvägtom attav
värdering den asylsökandes trovärdighet beroende på söktav om personen
asyl direkt vid eller dröjtgränsen tid efter ankomsten till Sverige. Ut-en
länningsnämnden å sin sida lägger vikt vid den asylsökande kan förklaraatt
varför han eller hon inte sökt asyl omedelbart. Vi har dragit slutsatsen att en
uppstramning skett i det avseendet.

Däremot kan vi inte uttala mångai hur ärenden avslag skett medoss om
motiveringen sökandens uppgifter inte vunnit tilltro. För detta skulleatt
krävas vi känt till mångahur det såsomtotala antalet avslagatt av som,
huvudmotiv, på frånvarobaserats trovärdighet. Denna uppgift idag inteärav
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någonmöjligt fram eftersom det idag inte skerinte varitkänd och har att
kodning skälen.av

omständighet betydelsevill belysa denSlutligen vi är storsom av
frågantrovärdighetsbedömningar, nämligen utvecklingenbeträffande om av

utvecklats kontinuerligt sedan andraländerkunskapen. Länderkunskapen har
ligger i sakens den ökade länderkunskapen1980-talet. Dethalvan natur attav

Påbåde för asylsökande.till fördel och nackdel den sättär samma som en
framstårpåståenden befängdaavvisas därför denneskan att somperson
fullvärdigmyndigheten inte har sakkunskap, kanbeslutandegrund denattav

kännedomfå därför myndigheten harjust attattstanna omsamma person
såsom påstår. Likväl innebär den fördjupadeförhållandena är personen

avslåmyndighetenför den beslutandemöjligheterländerkunskapen ökade att
påstår inte korrekt. Dettill vad sökandeneftersom den känner äransökan att

förfarandeasylprocessenviktigt betonasammanhang äri detta ettär att att
ojämlikamed paner.

positiv och väl-vår ökade länderkunskapenmening denEnligt är en
vår Utlänningsnämnden i beslutenuppfattningutveckling. Detkommen är att

betydligtgrund för beslutetlegat tillländerkunskapredovisar den ettsom
regeringen.bättre sätt än

framtidenPraxisdokumentation i

angivits ifullt detkunnat bedrivas sättUndersökningen har inte ut som
påverkarfaktorertill alla dehänsynstagandenämligen meddirektiven, som

tillgänglig förinformation intedennaligger i ärpraxis. Orsaken att en
beslutsfattarna inteutomstående finns naturligtvis hos ärDenutredare. men

hur dokumentationenförslagnedtecknad. Vi har lämnatskriftligen av
såväl insamlandetinnefattarframtiden.bedrivas i Dettapraxis bör upp-av

förhållanden praxisbildningeninverkargifter rörande de olika som ensom
datatekniskt söka i densamma.möjlighet att

föreslår,vipraxis deti framtiden dokumenterar sättOm ger manman
någorlunda uppfattning praxiskorrektfortlöpande hamöjlighet att aven

från analystillockså tidmöjlighet görautveckling. Man att en avannanger
spåra vårakan itill de kravlevaskulle kunnautvecklingen manuppsom

direktiv.

i sammandragundersökningenResultatet av

materialet.statistiskadetnedåtgående trend kan utläsasGenerellt av-
skälet tillsvårt uttala sig1989. DetNedgången inleds i slutet är att om

asyl-förändringar i depraxis,restriktiviOrsaken kan liggadetta. en mer
hafttidanläntasylsökandedehemländer ellersökandes att senaresom
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asylskäl. Det rimliga torde kombination dessa skäl. Desvagare vara en av
beslut åtstramandemed effekt regeringen i slutet 1989,togsen som av av
det s.k. dokumentlöshetsbeslutet och 13 decemberbeslutet bör ha med-

nedgången.verkat till Kurvan bryts regeringens beslutav permanentom
uppehållstillstånd för från Bosnien.personer
Fortfarande krav för konventionsflyktingstatus.stränga Utlänningsnämn-
den stringent i sitt fastställa sådansätt attmer status.
Hos regeringen spännvidd de omständigheterstor kan degrundasom
facto flyktingstatus. Det har förefallit beslutsfattarna ansett attoss som om
det avgörande varit fåttsökanden uppehållstillstånd medanatt ansettman
det mindre viktigt vilken grund. Vad beträffar Utlänningsnämnden har
vi konstaterat kriterierna för de facto flyktingstatus håller jämnareatt en
nivå. Dock förefaller Utlänningsnämnden strikt inriktad göraattvara

juridisk bedömning, varför de omständigheter humanitären attav som
kan förekomma i ärendet får ståibland tillbaka.

Praxis beträffande uppehållstillstånd grund fysisk sjukdom harav
under hela perioden varit restriktiv. Under tidsperioden har vi kunnat
konstatera praxis utvecklats in dessa ärenden iatt sättamot att störreett
sammanhang; såledesdet samhällsekonomiskgörs bedömning deen av

står till förfogande undersöks alltsamtresurser som noggrannare person-
tillgång vårdtill i hemlandet.ens

Avseende psykisk sjukdom krävs regel gjortattnumera som ettpersonen
allvarligt självmordsförsök och föreliggerdet fortsatt riskmenat föratt
suicid för uppehållstillståndskall beredas påatt grundpersonen av
psykiska besvär. Under regeringens tid överprövningsinstans kundesom
de psykiska uppehållstillståndskäl varierat slag.ettsom gav vara av mer
Det s.k. inre flykt alternativet har börjat påanvändas inte skettsättett som
tidigare. tillämpasDet generellt i krigssituation det slagnumera en av som
råder i det f.d. Jugoslavien soñstikierat innebärDet iett sätt. att man

utsträckning hänvisarstörre asylsökande sigsöka till delatt en annan av
hemlandet. områdeDetta säkra kan definierat.snävtvara
Betydelsen dokumentlösheten, initerades regeringenav som av men som
utvecklats ytterligare Utlänningsnämnden fåtthar oproportionerligtav stor
genomslagskraft. Avsaknaden har kommit bedömasattav pass gene-
raliserat och mångaI gårärenden det intesätt. läsaonyanserat att ut annat

sakbedömningen fått stå tillbakaän efter det konstateratatt att attman pass
saknas. Dokumentlöshet diskvalificerar också mångai fall konventions-
flyktingskap. Principen används stelbent ochsätt närmastett som en

förursäkt inte behöva nyanserad avvägning mellangöra konven-att etten
tions- deoch facto flyktingskap.
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förflutitden tidövrigt har betydelsentrovärdigheten iBeträffande somav
fått innebörd.ansökan asylSverige ochankomsten tillmellan en nyom

kan förklaraden asylsökandevikt vidUtlänningsnämnden lägger att var-
omedelbart.inte sökt asyleller honför han

många det totala antaletgår uttala sig i hurdet inteVi vill betona attatt om
dåtrovärdighet det inte skerbristandegrundskettärenden avslag av

någorlunda säkerhetmedför avslag. Detgrundnågon kodning somav
frånvaro hardokumentden viktslås grundfastkan är att, avsomav
sannolikt flerdärmedtrovärdigheten, detför ärkommit attatt personer

trovärdighet.får grund bristandeavslagskäletdet avav
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The Commission

We have been commissioned review the development of practiceto following
the assumption of responsibility for appeals by the Aliens Appeals Board
from lst January 1992. The background primarily that commonlywas was
suggested in public debate that practice had become manifestly stringentmore
following the formation of the Aliens Appeals Board.

The Reason for Forming the Aliens Appeals Board

The influx of seeking asylum Sweden increased continuouslytopersons
during the second half of the l980s and culminated during the Autumn of
l989. Cases concerning aliens comprise the largest singleto ofgrew group

be determined by the Governmentmatters to and they took a
disproportionately of the Minister of Immigrationsgreat time.part The
Aliens Appeals Board thus formed in order relieve the Governmenttowas as

appeal instance for immigrant and refugee At thean timematters. same an
opportunity left for the Government influence the developmentwas toopen
of practice both the Immigration Board and Aliens Appeals Board couldas
transfer which considered be of particular importance forcases, to thewere
application of the law, the Government for determination.to

How the Inquiry Accomplishedwas

We examined the period from July 1989 February l994. has beento not
possible during the six months which have been available review allto tous
of the number of which havegreat been dealt withvery by thecases
Government the Aliens Appeals Board. This had probably beenor not
particularly meaningful. We have therefore used random sample. Besidea
this have reviewed the collections of precedents which foundwe withare
both the Government and the Aliens Appeals Board. We have also prepared
statistical material based the Immigration Boards statistics. Finally,on we
have arranged hearings with lawyers interestedtwo and bodies which have
provided with valuable information. These together withus privatepersons,

have also made material availablepersons, Asto us. towas necessary
identify typical which have been determined by both the Governmentcases
and the Aliens Appeals Board certain selection has been made the basisa on 23
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examined particular;following countries have beennationality. Thus theof
Rumania.Somalia, Ethiopia andPeru, Chile,Iran, Iraq, Lebanon,

Complications

detailedambition makeCommission commencedtheWhen to awas our
possible which had beenidenticalintended findstudy. We to ascases as

ofBoard.Aliens Appeals ByGovernment and thedetermined by the reason
practice this ambition provedof documentationnon-existencevirtualthe toon

this managedNotwithstandingdifficult realize.exceedinglybe toto we
facts. We thenfirst glance, had similarof which,numbercollect atcasesa
Circumstancesenvisaged.analysis of the kindpreliminaryconducted wea

formulations balanced against eachwith circumstances,compared werewere
oftenthecloser analysisthatbecameother. mostapparent casesonsoon

wished takefactors whichincomparable. Theproved befinally toto we
farvariable and, least,farfarof toonottootooaccount were many,

ofthe impressionmisleading givewould beconsideredunknown. We to
consider thatfactors. Wereference theseconclusions withdrawing to a

of placing thepossibility allrequires theof this kindanalysisproper
form. Weaffect practice intowhichshifting variablescontinuously concretea

WeDocumentation the Future.Practicethis question below underreturn to
forappropriateconclusion thatthetherefore drawnhave to accountmost

of 600following studywhichdevelopmenttendenciesthe in cases,ourwe,
convinced about.beconsider ourselves to

be NotedTo

with this kind ofoccurringof misunderstandingriskThere greata
and thoseconducting the inquirythoseapplies bothexamination. This toto

therefore mentionwishof inquiry. Wefindings thewho read the to a very
ofof developmentthemakeIn orderimportant assessmenttoaspect. an

examinedof benumberfor relatively largepractice tocasesanecessary
combinationemployedcriteria which have beenaid oforder with thein —

drawbe ableevaluation of thedecision—makerswith the to to asame —
of practice. In theof developmentdirection theconcerning theconclusion

deciding organs’and thefactual circumstancesboth theexamined cases
described. Under suchextensivelyratheralso beof deliberation mustmeans

conclusion. howeverdrawinvestigatorthecircumstances amay
withinvestigatorprovide thedotheseunderstand thatimportant notto cases

ofof which,standard kindsnumber ofconcerning theinformation great cases
regards theof practice. Asdevelopmentfor thealso importantcourse, are
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information which be derived from these bound relymay tocases we are on
the statistical information.

Conclusions

Reasons for Asylum

When using the legal refugee in Swedish law whatterm one means
normally termed convention refugee, referring the 1951 Refugeeto
Convention. This used in Sweden for who outside thename persons are

of which they national because the has well foundedcountry are a person a
fear of persecution by of his her nationality, associations withreason or race,

particular social religious beliefs political opinions and thereforea group, or
unable unwilling take advantage of the protection of histo country.or

well established view that the level of requirements obtaina to
convention refugee in Sweden traditionally high. We have foundstatus are
that the Aliens Appeals Board, for the adopt the Government linegreater part,
regarding criteria for obtaining convention refugee This appliesstatus. to

who have been the subject of long incarceration, have been mal-persons
treated while prisoners, held leading positions in opposition movements,
have been harassed for extended period by the authorities whereby thean
actions have comprised persecution cumulative grounds, by of hison reason

her religious creed, have been accepted by the authorities in his hernotor or
of origin, together with who by of their oppositionalcountry persons reason

activities in exile have made their of origin impossible.return to country
A de facto refugee who by of the political situation inperson reasona

their of origin do there, he shecountry not want to return not ateven or
risk of serious direct persecution. Beside this required that the person

show ofin his her reluctancestrong supportvery tocan return toreasons or
the origin.ofcountry

We observed that the Governmenthave readily the seekinggave person
asylum protection the basis of de facto refugee when thestatuson person

for interferenceaccounted by the authorities in ofthe origincountry on
political grounds which considered difficultbe judge. During theto towere
period thewhen so-called 13th December Decision applied, thesect.see

seeking asylum obtained de facto refugee when he shestatusperson or was
considered have a particularly need for protection. Less often, theto great

made that the need for protection of that qualified forassessment extentwas
convention refugee Sweden followinghas, introduction defactothe ofstatus.
refugeeship in 1976, gradually developed the practice whereby thoseeven

who seek asylum somewhat grounds that whatstrongerpersons on was
originally considered apply for de facto refugees nevertheless didto not
receive convention refugee The changes observed illustrated bystatus. we are
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affording than the GovernmentAppeals Boardthe Aliens to greater extenta
seeking asylum. We consider the berefugee these tostatus to reasonpersons

ofstringent legal application the provisions.primarily attributable to a more
exemplify criteria which constitute grounds for depossible thenot to

with convention refugees.refugee in thefacto status same sure manner as
and Alien Boards decisions is, however,both the GovernmentsCommon to

preceded withflight invariably bythat these persons occurrencesome
following which the haveethnic characteristicspolitical, religious personsor

in less tangiblysubject of interest andorthebecome more ormeasures a
of origin.of the authorities in thethreatening the countrypartmanner on

of criteria in those where thefound that the strength thehaveWe matters
greatly.defacto refugeegrantedGovernment status vary

observe thatAppeals Board able therelation the AliensIn toto we are
levels. Usually therefugee maintain closercriteria for de facto status person

of less serious but continuouslynumberhas been exposed to more ora
indication will andwithout that theyharassmentsrecurrent ceaseany

do wishwhy he sheadducetherefore able nottoto strong as orvery reasons
of origin.their countryreturn toto

of thefactor which observed theinterestingAnother assessmentwe
One find, withpolitical and humanitarianrelationship between reasons. can

difficult whydecisions wheredecision—makingboth to see oneorgans,
of another. relationdecisive weight in favour Inaffordedcircumstance towas

wouldfeeling that bealmost theGovernment havethe got a personwe
ground for this ofwhile the actualremain in thepermitted countryto was
often been granted forresidence permit has thenimportance.secondary A

Appeals Board they befor the Alienshumanitarian As toappearreasons.
classification of thewheremaking strict legalinclined towards assessment aa

holistic view whichafforded priority. Thewhich pleadedgrounds areare
humanitarianofassessing the circumstanceswhen naturea maynecessary

background.in thetherefore sometimes remain
of persecution. Forknown the agentimportant whatAn concept as

the meaning of the Refugeepersecution exist withinofsuch toa means
the Govem-required that the State e.g.AliensConvention and the Act

exercise of public authoritywith theState engagedment oragencyor some
responsibleindirectly be helddirectlygoverning political partythe canor

itself exercise persecution, forpersecution. The Statefor theliable may
Persecutiondiscriminatory character.ofupholding lawsexample by maya

ofof thewith the taciteitherexisthowever also support powersoccurs
when theitself takethough doesthe statenotstate, measure, oranyeven

nationals.protection itsincapacity provideexhibits totoan
ofbrought in numberpersecution beenof hasissue ofThe agents aup

of decisions ofmade numberThe Governmentduring recent ayears.cases
follows thisAppeals BoardRussia. The Aliensconcerning jews inprinciple
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practice laid down by the Government relation Russian jews. Thoseto
who exposed extensiveto harassmentpersons and whereare the policemore

authorities have intervened help them,not whichto thatmeans mustone
consider that the harassment tacitly supported the State asylumpowers,

usually granted de facto refugees. Even in of refugees fromas therespect
former Yugoslavia, the made the majority ofassessmentsame cases.

We have also noted tendency in development concerning the relationa
between different grades of political asylum, whether the seekingperson
asylum receives convention de facto refugee and credibility. Fromor status
the works of the de factopreparatory refugee provision shown that one
of the for receiving de facto refugeereasons a beperson that thestatus may
handling authority adopt sceptic view concerning the suggestion of seriousa
political persecution though they nevertheless draw themust conclusion that
there has been harassment. Consequently the allegation concerning the
persecution that has occurred, like the considered beconsequences, toare
exaggerated. The fear should however disqualify himpersons her fromnot or
protection made of the severityassessment of the allegationsas an of
harassment of which there scepticism. the authority handling theno

then concludes that whatmatter the applicant has shown nevertheless means
that he she has shown againststrong returningor thevery reasons to country
of origin, the will be degranted facto refugeeperson status.

The Government decided by explanatory from 1991 practicean case a
which since then has developed further. The Government stated that theas
applicant had disposed of his document the Governmentpassport drawmust
the conclusion that this done with the of concealing facts ofwas purpose
importance the of the applicantsto rightassessment receive protection into
Sweden. Thereby the credibility of the information he had provided in

of the application for travelsupport documents reduced and thewas
Government therefore did consider the applicantnot be refugee.to a

actually the that the Government sceptic of allegations ofcase
serious political persecution for the sole that the ablenotreason person to
produce his her documents, irrespective of the theiror opinioncause.
that the applicant for asylum withheld information from them and
consequently should be entitled conventionnot refugeeto We havestatus.
formed the opinion that the of the absence of documents,consequences
namely that the considered benot credible, used in rigidperson to a

and virtually avoid the need of makingmanner balancedtoas an excuse a
between convention refugeeshipassessment and de facto refugeeship. The

Aliens Appeals Board do deviate from this linenot the development of their
practice. As main rule the absence of documents disqualifles conventiona
refugeeship. Generally the Aliens Appeals Board follow the preparatory
works. If they question certain of the information from theparts person
seeking asylum but consider that he she has nevertheless adducedor very
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asylumof origin,thewishingforfacts countrytoreturntonotstrong
grounds.refugeedefactogranted on

fordeclining trendtherematerial thatstatisticalfrom thebe aseencan
in 1989.commenced latedeclinerefugees. Thedefactoandconventionboth

found inbethis. Theforthedifficult a moremayto state causereasons
seekingorigin of theofin thepractice, changesrestrictive country person
weakertimes haveinasylumseekingthat the recentasylum personsor
of thesecombinationbe duereasonably likelyfor asylum. toto areasons
by themadeeffect whichtighteningwithdecisionsThe wereareasons.

Decision andofAbsence Documentsso-called1989, thein lateGovernment
contributedhaveoughtAppendix toDecision,December to13ththe see

ofdeclinethe course.

PermitsResidenceforReasonsHumanitarian

asylum, thereseekingbesideimmigration,individualregards areAs persons
principlesthe onlyfollowed butrules belegaldirectinformative tono

withindown thewhich layworks parameterstheinexpressed preparatoryare
saidguidelinesthethemselves. Inholddecision-makersthewhich must

personalreferable thegrounds, onlyhumanitarian topermitsresidencethat on
exceptionalingrantedshall only behelp,seekingof thecircumstances person

exist.extraordinarywhen reasonscases
theAliens Act1989the parametersworksexplanatoryspecialIn the to

who:coveredgroundshumanitariandefined that personssowere
beshouldcircumstancespersonalother notof sicknessby orreason—

permit;residencedenied a
forceinhumaneasylum but torulescovered by the appearsnot onare—

situation there,of thebyparticular eg athem countryto reasonreturnto a
waged.beingwar

enforcementwheredeported butberefusedshould bein fact entry or-
alienwhere thebeingof thereby countrytake place not anycannot reason

received.becan

IllnessPhysical
primarily bycharacterisedof twothiswithcriteriageneralThe type case

factors:
healthfor whichterminal illnesspotentiallyfromsuffers carethe aperson—

of origin;provided in thebe countrycannot
kind;seriousofhandicapfromsuffersthe aaperson—

ofkindsthat thesefoundhaveinvestigationsof thetheDuring wecourse
ofelementtheduealsobreadth but greatof their tobypartly reasoncases,
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considerations of human compassion which characterize them, lesstoare a
than the politicalextent susceptible division intoreasons to comparable

categories. A certain caution ought therefore be observedto concerning con-
clusions of general validity.

We have been able conclude that theto majority of those examinedcases
by where residence permitus granted thea grounds of illnesswas on or
handicap in fact related children. Bothto the Government and the Aliens
Appeals Board require instrong order residenceto permitreasons grant a on
grounds of physical illness. has, however, been possible definenot theto
limit for how serious illness seeking asyluman suffer ina person ordermust

be granted residenceto permit humanitarian grounds.a on
We have in review foundnot for the viewour that thesupport Aliens

Appeals Board have employed rigorous practice concerning thea more grant
of residence permits by of physical illness. has beenreason restrictive
during the whole period. probably of importance that the various time
ordinances have exhausted their On the basis of thempurpose. greata
number of applicants in principle, granted residencewere, permits
automatically. In of these humanitarianmany of weightcases reasons some

certainly pleaded. however be interpretedwere that themay deciding-
authority influenced by humanitarian considerations.was

The Government determined of in February 1994 wherea group cases
medical and humanitarian cited. The had been referredreasons were cases to
the Immigration Board and they all related children.to

The Government opened by emphasising that decisions in this oftype
often did havematter significancenot from the particularany apart case ascircumstances rarely similar. further stated thatwere the restrictive

guidelines which had previously been prepared still applied. Consequently
residence permits only be granted in exceptionalmay involvingcases,potentially terminal illness handicap of particularly seriousor a Theynature.further explained that possiblenot rule oftowas present general kinda aconcerning how serious illness be in order thatan must mighta personreceive in Sweden. The humanitariancare be weighedaspects againstmust
the economic commitment, especially beyond the individual whichcase, maybe the of the of permit. Swedenconsequence grant in several offera can areasmedical of higher quality than othercare countries.a At the timesame ourhealth limited.care resources are

For these the Government emphasised thatreasons residence medical-onhumanitarian grounds required that the eithertreatmentcare or was necessarylife couldto lead improvementpreserve to of the condition.or Note shouldan
also be taken of the existence of opportunities for in the ofany countrycareorigin. The fact that the Swedish healthmere maintains higher standardcare athat the seeking help had economicor difficulties inperson receiving health

in his her of origin didcare country constituteor ground fornot residencea apermit.
The Government further stated that in certain be foundcases reasons maymaketo determination. Thisa referredmore generous the whichto casesconcerned children where thereturn grounds of the childs illnessa on orhandicap would affect the development of the child in decisive fora mannerlife.
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whichaffirms, in thoseGovernmentsopinion the partsIn statementour
which alreadypracticepermits, thefor residencegroundsgeneralrelate to

towardsdeveloped90s hasof thebeginningduring thePracticeexists. an
socio-wherebyperspective,intheseof placingobjective greater acases a

undertakenavailablewhichof theeconomic assessment areresources
humanitarianandmedicalofin nature.decisionmakingbefore acaseaa

in thehealthof personsexamination thecareful toFurther careaccessa
origin made.ofcountry

inalreadytime, theselimited inpermitsresidenceregards occurAs
followingproceeding,ofthisthatHowever,practice. expect meansmayone

employedbe extent.explanation, greaterGovernments tothe an evenmay
openinginvolvesGovernmentsthe statementinHowever, anrespectone

of humani-groundspermitsof residencetowards grant ongenerousmorea
rules whenof theinterpretationtheThis relates atarian toreasons.

ofmajority thesethepreviouslychildren. Evenhandicappedof illquestion or
adoption ofGovernmentsThechildren.appliedpermits aresidence to

approach oughtthisindicating thatinterpreted totherefore beposition asmay
furtherdevelopedbe extent.to a

Illness.Psychological
occurredusuallyhasasylumpleadedillnesspsychologicalWhen cases

foundWe haveasylum.seeking notof theSwedenarrival inafter the person
illalready beenasylum hasseekingthewherematerialin personcaseanyour

Sweden.arrival inon
theimportanceof decisivecertificate tomedicalof theevaluationThe

individualthedifficult, fromhas beenhumanitarianofweight the reasons.
certificates.of medicalfor theofpoint departurespecial useto see anycases,

ofcertainlywhatindicatingourselvescontentedthereforehave toWe
importance.general

thematerial. Infrom thederivedbeconclusionsfollowing caseThe may
that therequiresBoardAppealsAlienstheasylum,seekingadultof persons
existsthat thereandsuicideintendedseriouslyattempted ahasperson

permit beresidenceofthat theorderof suicide, inrisk grant maycontinued a
timeGovemment‘sDuring theillness.psychologicalofgroundsthemade on

pennitsresidenceoftherisewhich grantpsychological tothe gavereasons
kinds.variousofwere

Personal Circumstances
formconsideredwhichcriteriathat the toof suchthelies in arenature cases

measuredandwidelypermit extentgreatresidence toofbasis athe varya
forWhatsituation.his herwithcapacitypersons maytheagainst to orcope
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be insurmountableto obstacleone appear by another bean consideredmay to
be problem of temporary The circumstancesa nature.a which primarily
characterize such distinguished by the havingcases beenare placed inperson

socially exposed situation by of thea loss of for instance house,reason
work, and children together with the difficultiesspouse of maintaininggreat a
tolerable life this involves by of special social cultural circum-reason or

the of origin.stances country
We have found that the variationsnot in the decision—makers approach

which observed could provide withwe draw the conclusionus support toany
that their basic approach questions of residence permitson ofaccounton
specific personal circumstances has changed during the period examined.we

inhumane Conditions
Residence permits grounds of inhumane conditions distinguishedon byare
the fact that the experiences from the of origin of thecountry seekingperson
assistance do include fornot the of asylum. Howeverany reasons grant
would be obviously inhuman force theto theto ofreturnperson to country
origin. The works exemplify thispreparatory situation with the existence of a

ofstate war.
A of also includes,state in number of elementswar of politicala cases,

persecution. On examination of practice this issuean thereforeon
important endeavour isolate theseto If,to for example, politicalreasons. or
religious also pleaded, important that thesereasons are introducedare
secondarily and that the problems of the seeking assistance have beenperson
primarily caused by of of existing.statereason a war

whento assessingappears seekingus as asylumone, frompersons
the former Yugoslavia, has started the so-called internalto refugeeuse
alternative which has occurred previously.a manner not This thatmeans
for asylseekers, who coming fromsome they givenare thewar areas, are
alternative seek sheller otherto of Yugoslavia, wheresome part no war-
incidents rather then receive asylum in Sweden.appear, to The internal
refugee alternative consequently used nowadays generally in this ofstate

situation in sophisticatedwar a manner.
be form the statistical materialcan that, relationseen humanitarianto
there declining trend whichreasons, commenced in late 1989.a Approvals

in formerly just 40cent % andper subsequentlywere during 1990 andover
the first half of 1991 sank 10 %,to and then continued sink. Thisapprox. to
decline subsequently broken during the period when thewas Time Ordinance
see Appendix 2 applied. After the second half of 1992was able towe are
observe that the of approvals againpercentage declines and liesyet today at
about 3%. should however be noted that this does includecent notper
residence permits for from Bosnia. The ofpersons approvals inpercentage
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receptionrefugeethat theOne45 %.theserelation assumemayto approx.
thiswithconnectionemployed inbeenlargely group.haveresources

CredibilityDocumentsAbsence
of the fact thatof the importancequestionswith thedealchosenhaveWe to

travelwithoutSweden passportarrivesasylum orseeking athe person
together,credibilitypersonsof aswith theand assessmentdocuments a

intimatelytheseboth assessmentspractice thatin areshownbeenhas
connected.

decidingwhenof documentsabsencetheaffordedweightincreased toThe
1989.NovemberfromdecisionGovernmentbyinitiatedasylum awason
asylumseekingfrom theinformationtheestablished that personswas

theleadcould onlyof documents tolackof thetheconcerning cause
with theof themdisposedbutsuch documentshadthethatconclusion person

hisofthe assessmentmaterial importanceof tofactswithholdingofpurpose
seekingof theactionTheSweden.inprotection personobtainrighther toor

which theinformationof thecredibilitythereducingofeffecthad theasylum
residenceforapplicationherof hisin aprovidedhad support orperson

permit.
oftheimpact assessmenthadsubsequently greathasdecision onThe a

assessed inhas beenofabsencethe passport athatopinion aasylum. our
ofoftenDecisionfashion.indiscriminate aand aregeneralizedvery

theinfoundwhichformulations,The arenature. samestereotype —
Thisafterinrepeatedabovegiven case.decision caseGovernments are—
sinceand has1989Novemberofdecisionthewithintroducedtendency was

of thethethatclear assessmentInaccentuated.beenthen casesmany
absent.that documentsfoundaside whenleft arebeenhasfactual issue

thatopiniongenerally,credibilityof ourtheIf assessmenttomovewe
basissimilarhadhaveBoardAppealsAliensand the veryaGovernmenthe

seekingprovided byinformationconcerning personsscepticismtheirfor
asylum.

andGovernmentstheindifferencesobserveablebeenhaveWe to anynot
of thecredibilitythequestioningofBoardsAppealsAliensthe manner

difference,notedhavehowever aInasylum. respectseeking weoneperson
sincepassedhaswhichtimeof theimportanceof thethenamely assessment

thefromasylum.for apparentapplication nottheandSwedenarrival in
of thereliabilityof theevaluationmadewhetherdecisionGovernments any

directlyasylumsought atthewhetherbasedasylumseeking persononperson
AppealsAliensTheSweden.inarrivalaftertimewaitedborderthe someor

asylumseekingthethatimportantconsider persontheirforBoard part
haveimmediately. Weasylumseekdidsheheexplain why notable orto

thistightening respect.beenhastherethatconclusion upthe adrawn
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On the other hand able opinion hownot towe are express an on many
applications rejected by of the applicants information beingwere reason not
afforded credence. For this would be for know howtonecessary us many
of the total ofnumber rejections which, principal basedas a reason, were on
the absence of credibility. This information known this time and hasnot at

been possible obtain thenot for making decisionsto at presentas reasons are
attributed codes.not

Finally, wish illustrate the factor which of importancetowe great
concerning the evaluation of credibility, namely the question of developing
country—knowledge. Since the second half of the 1980s country—knowledge
has developed continuously. lies in the of the that increasednature matter
country—knowledge both advantage and disadvantage thean toa person
seeking asylum. In the be refused becausesame way entryas a person may
his her assertions be absurd the deciding—authorityto they dotoor appear as

complete knowledge, thenot be allowedexpertpossess same toperson may
just ofresult the authority havingstay knowledge that the situationas a as

the claims. Similarly extensive country—knowledge affordsperson more
opportunity for the deciding-authority rejectgreater applications theyto as are

that what the applicant claims however importantaware not correct. to
emphasise that the asylum procedure with unequal parties.process a

view that increased country—knowledge positive and welcomeour a
development. Further, opinion that the Aliens Appeals Board in theirour
decisions for the country—knowledge which has been usedaccount basisas a
for the decision in considerably better than the Government did.a way

Practice Documents in the Future

has been possible conduct the inquiry completelynot theto thatto extent
laid down in the Directive, namely with regard being taken all thewas to

factors which influence practice. The that this informationreason not
available independent examiner. found of withto the decision-an course
maker but recorded in writing. We have made proposalsnot concerning
how the documentation of practice should be effected in future.the This
embraces both the collection of information concerning the various circum-

which affect the formation of practice andstances the possibility searchto
through the information by computerised means.

future practice documented in the the opportunitymanner we propose,
will be provided for continuously having reasonably understandingcorrecta
of the development of practice. One also giving the opportunity of
periodically conducting analyses of the development which could satisfy the
requirements found in of reference.termsour
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briefof inquiryThe result the

statistical material. Thefrom thetrend beGenerally declining seencan
difficult the for this.commenced late 1989.decline to state reasons

practice, changes in therestrictivebe found inThe a morecause may
asylum that theof seekingof origin thecountry or personsperson

for asylum.times have weakerseeking asylum in recent reasons
ofcombination these Thereasonably likely be due toto reasons.a

inmade by the Governmenteffect whichdecisions with tightening werea
Decision 13thof and thecalled Absence Documents1989, thelate so

ought have contributed theAppendixdecision,December totosee
decline.

Aliens Appealsrefugeefor conventionrequirementsStill stringent status.
suchof establishingtheirstringentBoard status;mannermore

grounds forwhichof circumstancesGovernmentWith the great arerange
the decision-makershas appearedrefugeede facto tostatus. us as

obtainedthat the applicantthat the importantconsider matter awas
of importance.basis be lesswhile considered thepermitresidence toone

criteriaconcluded that theBoard haveAliens Appealsregards theAs we
thoughstable level.maintainsdefacto refugeefor status seemsa more

thisconsiderations and forstrictly legalapplyingfocusthat they on
sometimes in thehumanitarian keptofcircumstances nature areareason

background;
illnessthe grounds of physicalresidence permitsPractice relating to on

restrictive. During the period havebeenthe periodthroughouthas we
placing thesepractice developed towardsthat hasobservebeen able to

socio-economicconsequentlybroaderin assessmentcontext; acases a
which available and the personsof themade toaccess careareresources

examined meticulously;originofthein country more
nowadays required that thepsychological illnessregardsAs person

risk ofcontinuedand thatsuicideattempted commithas seriously to a
of appeal theinstancetimeGovernmentssuicide exists. During the as an

of residence permitafford thewhich couldpsychological grant areasons
varied;were more

used inbegun bealternative hasrefugeeso-called internalThe to manner
applied ingenerallynowadayspreviously.occurredwhich has anot

in theendureskind whichof theofsophisticated stateto nowwarway a
former Yugoslavia;

byintroducedwhichof documents,of the absenceThe importance was
Appeals Board, hasAliensthefurther byadvancedGovernment butthe

of hasabsenceTheimpact.disproportionately passporthad great aa
fashion. Inindiscriminateandgeneralizedinbe judged manyto acome

than that theanything otherconcludepossible assessmentnot tocases
discovered thatbeenwhen hasleft asidehave beenof factual issuesthe34
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documents absent. The absence of documents does also, inwere many
disqualify the seeking asylum from obtaining conventioncases, person

refugeeship. The principle used rigid and almosta manner as an
for making balanced between conventionnot andassessmentexcuse a a a

de facto refugeeship. The Aliens Appeals Board do deviate from thisnot
line;
As regards credibility generally, the importance of the time which has-
elapsed between the arrival in Sweden and the application for asylum has
been given meaning. The Aliens Appeals Board consider importantnew
that the seeking asylum able explain why he she didtoperson notor
seek asylum immediately;

We wish emphasise that possible opinion howto not to express an on
of the total number of rejected grounds of inadequatemany cases were on

credibility, forthe grounds rejection attributed code.notas are any may
with reasonable confidence be established that, by of the weight whichreason
the absence of documents has have in relation the issue ofto tocome
credibility, consequently probable that for thatmore persons reason
receive rejections grounds of inadequate credibility.on
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l Utredningens uppdrag och arbete

Antalet asylsökande till Sverige kontinuerligt understeg den delensenare av
1980-talet för kulminera under hösten 1989.att Utlänningsärenden kom att

denutgöra enskildastörsta ärenden ankom regeringen ochgrupp av som
de oproportionerligt deltog invandrarministemsstor tid. I syfte avlastaav att
regeringen inrättades från den januaril 1992 fristående myndighet, Ut-en
länningsnämnden, med uppgift fungera överinstansatt i invandrar- ochsom
flyktingärenden. Regeringen har dock kvar vissa möjligheter fortsätt-ävenatt
ningsvis praxis bådestyra Utlänningsnämndenatt och Invandrar-genom
verket kan överlämna sådana ärenden till regeringen bedöms särskildsom av

Överlämnandevikt för rättstillämpningen. kan också ske det grundom av
ärendets lämpligane fråganart regeringen.avgörsattsynes av

I den allmänna debatten framfördes under våren 1993 praxis skärptsatt
påtagligt sedan Utlänningsnämnden inrättades. Antalet asylsökande hade ökat
kraftigt samtidigt sammansättningen och bakgrunden hos de asyl-som av
sökande förändrats. Mot denna bakgrund befanns det angeläget få klaratt en
bild hur praxis utvecklats sedan Utlänningsnämndenav övertog föransvaret
överprövningen.

Det denna undersökningär anförtrotts Den skulle särskilt inriktassom oss.
på belysa utvecklingen praxis sådanaatt i ärenden i vilka politiska ochav
humanitära åberopats.skäl

I direktiven pekades på sammansättningenatt asylsökandeav gruppen
ändrats. Detta liksom förändringar i politiskt och ekonomiskt hänseende i de
sökandes hemländer ansågs försvåra bilden hur praxis utvecklats. Be-av
träffande de renodlat humanitära skälen anfördes de grunder medförtatt som
uppehållstillstånd hade mycket spännvidd år,ochstor i majori-en senare

fall, grundatsteten omständigheter uppstått efter detav den hjälp-attsom
sökande anlänt till Sverige.

Direktiven återgesDir 1993:80 i sin helhet i bilaga
Undersökningen har genomförts månader. Den period vi har under-sex

sökt sträcker sig från juli 1989 till februari 1994. Under denna period
avgjordes 200 000nästan ärenden. Det såledeshar inte varit möjligt och-
förmodligen inte särskilt meningsfullt- igenom samtliga. Vi har därföratt
varit hänvisade till slumpmässigt urval. Förett kunna genomföra detta haratt
vi haft hjälp avdelningsdirektör Kjell Ekfeldt och byrådirektör Rolfav
Danielsson Invandrarverket i Norrköping. Vidare vårhar för räkning jur.
kand. Anders Wigand gjort statistiska beräkningar färdigställt diagramsamt

desamma. Hosöver regeringen, Utlänningsnänmden och Invandrarverket har
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Invandrar-gåtts Vidare har det hosigenom.praxissamlingarfunnits som
praxis-ha införts iregeringsärendengåtts deigenomverket utan att ensom,

regeringen utgjorde andraden tidvägledande undersamling, ansetts som
ärendenUtlänningsnämnden, samtligabeträffandehar,instans. Därutöver

Slutligen harsammansättning granskats.utökad1993 tagits i s.k.undersom
isamlats handläggarnaärendenstuderats deUtlänningsnämndenhos avsom

praxissarnling.officiellaUtlänningsnärnndensföras in isyfte eventuelltatt
Stockholm med i asyl-ii Malmö ochhaft hearingharUtredarna enen

intresseorganisationer. Dessaolikaochadvokaterärenden verksamma grupp-
sammanträffat medVimaterial. harockså utredningen vissttillförtharer

förföreträdare Ut-flyktingkommissarie liksomför FNsrepresentanter
förekommit mellan utred-fonner hari olikalänningsnämnden. Kontakter

ochUtlänningsnämndenKulturdepartementet,föroch företrädareningen
Invandrarverket.
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2 Utlänningsrättslig bakgrund

Asylrätten

Inledning

vårtI ingåruppdrag Översynenöversyn antal asylärenden.etten skallav ut-
i analys klargör utvecklingenmynna asylrättenen eftersom detav att

Utlänningsnämnden tagit överinstansprövningenöver från regeringen. Kapit-
let översiktär de årens flyktingpolitiksenaste med betoningen av lagstift-
ning och regeringsbeslut. Det inteär uttömmande. Vi har istället haft ambi-
tionen redogöra för de milstolparatt varit grundläggande för den asyl-som
politik Sverige har idag.

2.1 Det utökade skyddet etableras

De facto begreppet införs

1954 års utlänningslag frånutgick grundsatsen endast det landetsatt egna
medborgare hade ovillkorlig vistasrätt och verka i landet.att Manen trodde
samtidigt invandringen fortsättningsvis skulleatt ligga både låg ochen
jämn nivå, varför lagstadgad reglering invandringen inte skulleen av vara
nödvändig. Sedan följde 1960- och 1970-talets massarbetskraftsinvandring
och myndigheterna tvingades tänka bärandeEn tanke utveckladesom. som
innebar förskjutning utlänningars ställningen och rättigheterav synen i
riktning i möjligastörsta utsträckningmot att jämställa dem med svenska
medborgare. Denna idé kom till uttryck i 1968 års riktlinjer för invandrings-
politiken, prop. 1968: 142 vari uttalades invandringen till Sverige måsteatt
kontrolleras för kunna till landetsatt och politik inom andraanpassas resurser
områden. Kontrollen skulle förstärka för de svenska myndig-resurserna
heterna möjliggöra för invandrarenatt leva standardnivåatt samma som
den inhemska befolkningen. Vid tiden för 1975 års proposition om
invandrar- och minoritetspolitiken hade någon kollektiv arbetskraftsinvand-
ring inte sedanägt 1972. Idéerna från 1968 fortsatte dockrum basatt vara en
för invandringspolitiken i målenoch konkretiserades såsomstort jämlikhet,
valfrihet och samverkan. Målen skulle inte äventyras invandrings-genom en
politik innebar oreglerad invandring, prop.som 1975:26 s.14.en l 1979
års flyktingpolitiska beslut modifierades inställningen till vilka flyktingar som
Sverige skulle vid organiseradta överföring.emot Insatserna borde inriktas

flyktingar i akut behov räddning. För övrigt fastlades principenav attom
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både för hindrasamarbetet,internationellai detskulle deltaSverige att upp-
bistå drabbatsde länderförochflyktingströmmar storakomsten att som avav
gäller fortfarande.mål riktlinjerochflykt. Dessagrupper

197576:18utlänningslagen,ändring ipropositionregeringensI s.om
de politiska flykt-Utöverskydd för utlänningar.utökatföreslogs107 ett

skyddsbehov hamed särskiltutlänningarvissa andraskulleingarna ett en
två utlänningdengälldeSverige. Detfristad imöjlighet somgrupper;att en

från försitt hemlandkrigsskådeplats flytteller attantingen övergett en
också denkrigsvägrarekrigstjänstgöring, s.k.förestående ut-samtundvika

återvända till sitt hem-villeflykting, intepolitisklänning attutan varasom,
åberopakundeförhållandena ochdärpolitiska tungtgrund deland somav

de factotal kallasi dagligtkomsistnämnda attvägande skäl. Den gruppen
lagfästande deninnebarförslaget. DetRiksdagen ettflyktingar. antog av

år.flerafunnits sedanpraxis som
båda iskydd för dessaetableringenbetydelseDen ett grupperavsom

utförlig beskrivningfå, anledning tillkommitasylrättsvensk avatt en merger
med begreppen.vad menassom

inte bordeSverigeföredragandenuttalades.k. krigsvägrare attVadKrigsvägrare avser
för destraffasi krig ellerskickasdärmed atttillbaka utsända personer som

pågående militärtjänstfrånavvikitgäller demkrig. Detdelta i somvägrat som
dit. Mot-förläggaskrigsskådeplats eller kommer attantingen äger rum

imilitärtjänsttillundgå bliförflyrförgäller den att uttagensvarande attsom
påtaglig. Utlänningensmåste dockkrigstjänstgöringförRiskenkrig. vara

krigshandlingar. Vapenvägrareinledastår i begreppellerför krighemland att
och krigs-desertörerGruppeninte i dennainnefattasallmänheti avgrupp.
flyktingar,politiskabland demsärställningintar utan attvägrare varasom,en

därför lätt avgränsa.skydd ochi behov är attär av
någotföredragandenenligt sättasbordeför dennaSkyddsgraden grupp

skäl förvägrasynnerligade krävsför vilkaflyktingar, attpolitiskaförlägre än
tillståndskälsärskilda vägrasinteskallkrigsvägrares.k.asyl. En utandem

särskilda skälskallvadbedömningen utgöraVidi landet.vistas somavatt
möjlighetervåratillnödvändig hänsyn emotatt tamöjligtskall det att tavara

ff.107invandringen prop.regleradesidan denvidutlänningar s.om
fort-flyktingarna,defactos.k.deskyddsgruppen,andraBeträffande denfactoDe

beskrivninguttömmandemöjligtdet inteföredraganden, att avge ensatte var
politiskadebestår grundi denämnare attDerasdessa. avgemensamma

svår, direktintedit. riskeraråtervända Devillintehemlandetförhållandena i
sinstöd föromständigheter tillvägandeändååberoparförföljelse tungtmen

åbe-flyktingarpolitiskadå vara Skäldettakanåtervända. Vadovilja somatt
flyktingskap;berättigar tilldärmed inteochstarkalikainte ärsommenropar

medsida,myndigheternasfrån lokaladesällaninteolika slag,trakasserier av
utbildning;elleryrkes-utövningförsvåra vissförhindra eller upp-syfte att

aktivitetotillåten politiskanklagelsergrundlösavarvidpolisförhörrepade om
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framförts; krigsvägrare inte riskerar krigsskådeplatssändas tillattsom men
kommer straffas för sin krigsvägran värnpliktsvägrare risk-attsom samt som
oproportionerligt straff. Vidare kansträngt den asylsökande komma mederar

påståenden svår förföljelsepolitisk den behandlande myndighetenom som
har anledning ställa sig skeptisk till ändådet klarlagt förföljelseatt är attmen
och trakasserier olika formeri förekommit.

bådaFör dessa föreligger alltså presumtion för de har tillrättattgrupper en
skydd i Sverige, vilken bryts särskilda skäl föreligger.om

1980 års utlänningslag. En till utvecklingenanpassning immigrations-av
rörelserna och konsekvensen för svenskt asylmottagande

Under 1970-talet framstod års1954 utlänningslag föråldrad.alltmersom
Världen förändratshade radikalt. Man hade räkna fortsattmed ochatt en
kanske ökad flyktinginvandring. Det betydde anpassad lagstiftningatt en ny

målenönskvärd valfrihet, jämlikhet och samverkan skulle havar om om en
möjlighet leva vidare. Utlänningslagskommittén utformade i sitt be-att
tänkande, SOU 1979:64 regler syftade till enligtattsom personer som
gällande bestämmelser inte borde förhindras vistas i Sverige,tas emot, att
samtidigt möjligheterna förbättras skydd de behöverattsom ge som en
fristad eller humanitära skäl bör tas emot.som annars av

Förslaget ledde till lagstiftning, l97980:96. De viktigaste föränd-prop.
avsåg frågor uppehållstillstånd,ringarna prövningen skyddet förav om

återbrytningflyktingar lagakraftvunna avlägsnandebeslut prop.samt av s.
29.

Om den utlänning inte hade för avsikt arbeta Sverige,i kunde han enligtatt
års uppehålla månader1954 regler in i Sverige och sig här under tre utanresa

uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd för längre kunde bådesökasatt stanna
före efter inresan. Arbetskraftsinvandringeneller hade dock minimerats och
invandringen dominerade vid den här tiden utlänningar sökte tillsigsomav
Sverige familjeanknytning, åberopa asyl eller humanitärtattpga. genom av
motiverade skäl.

uppehållstillståndI den lagen slogs fast skulle huvudregelattnya som
Motivet tvåfaldigt;sökas före inresa. dels fick de svenska myndigheternavar

bättre kontroll invandringen, dels fördet fördelaktigareöver ut-en var
frånlänningen redan före uppbrottet hemlandet han eller hon fickatt veta om

Från uppehållstillståndeller inte. kravet före inresa undantogs destanna
åberopadeasyl flyktinggrundandesökte och skäl, krigsvägrare, desom som

åberopade skäl kunde grunda de facto flyktingskap, de traditionellasom
familjesammanföringsfallen, dvs. makemaka och bam anfördedesamt som
mycketstarka humanitära skäl. förekomma,Därutöver kunde andra undantag

för förlängning besökstid och andra fall det framstodnärt.ex. av som upp-
uppehållstillståndenbart stridande rättvisekänslan begära skullemot att att

från målgruppensökas hemlandet. Den sistnämnda de fall där detnärmastvar 41
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låtaskulle sig formalia hem förendast sökaröra att attpersonen resaom
uppehållstillstånddärför det uppenbart skulle komma beviljas.att att attvar

undantagsfallenFöredraganden betonade begränsades striktatt genom en
tillämpning, 34.prop. s.

anhöriginvandringen. flyktingarSamtidigt liberaliserades För kunde även
ifråga. framhöllkärnfamiljen Föredraganden ochandra kommaän att oron

kunde försämra möjligheten finna sigängslan för anhöriga i hemlandet att
för politisk flyktingi landet, speciellt det inte fannstillrätta det när ennya

några flykting familj imöjligheter eller besök. Engöra emotatt ta ett utan
speciell gemenskap med brorSverige kanske hade t.ex.en person, enen

låtafinnas särskilda skäl denne bosättautanför kärnfamiljen och det kunde att
avsåg flyktingaranhöriga till andra38. Vadsig här, prop. än tog mans.

för prövning barnens möjlighetertidigare ställtsbort de krav attupp avsom
ändå dåprövningen meningslös och orättvis detförsörja sina anhöriga; var

några kontrollera barnen verkligen komfanns möjligheterinte attatt om
försörja dem.

förstärkslyktin gskyddetF
års för politiskaflyktingar fanns i 1954 lag skyddskyddet förAvseende ett

för eller löpte riskrörde sigflyktingar. De utsatts att varapersoner somom
Förföljelsen kunde ha sin grund i deras här-föremål politisk förföljelse.för

grund deras religiösaviss samhällsgrupp,stamning, tillhörighet till aven
förhållanden.grund politiskauppfattning eller annarspolitiskaeller av

strafffrämst de riskeradesistnämnda rördeDen strängtettsomgruppen
återvänttillstånd före-eller inte inomsitt landgrund de lämnat utanattav

avvikande politisk uppfattningmanifesteradeskriven tid. Personen genomen
begått politiskt brott,skyddades denillegala Därutöversin ettutresa. som

i Sverige myndigheterna ifick fristadgärningendvs. oavsett ompersonen
gärningen politisk och han eller hon risk-betraktadehemland sompersonens

definierades i lagen handlingstraff. Förföljelseerade strängtett som en
svårövrigt be-liv, frihet eller iriktade sig utlänningensmot var avsom

från sida mindre ingripandemyndigheternasskaffenhet. Trakasserier naturav
flyktinggrundande.intevar

definitionen isvåröverskådliga överensstämde inte medochBegreppen var
exi-ratificerat. konventionenSverige Iårs flyktingkonvention1951 som

grund politiskanågon motsvarighet till annarsuttryckligsterade inte av
Nationemas flyktingkommissa-brott. Förentaförhållanden politisktsamt

förharmonisering skyddetpropagerade förexekutivkommittéries aven
flykting stämdeårs infördes definitionenlagflyktingar och i 1980 somav en

utanförbefinner sig detutlänningkonventionens: ..enmedKonventionsflykting överens som
fruktan förkänner välgrundaddärför hanmedborgareland han är attsom

till viss samhälls-nationalitet, tillhörighetsinförföljelse grund enav ras,
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eller grund sin religiösa eller politiska uppfattning, och integrupp av som
kan eller grund sin fruktan inte vill begagna sig detta lands skydd.av av
Som flykting skall denäven statslös ochär skälanses som som av samma
befinner sig utanför där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och intesom
kan eller grund sin fruktan återvändainte vill dit. Denna sär-av grupp
skildes från de facto flyktingar i paragraf och brukar beskrivasen egen som
s.k. konventionsflyktingar. På grund den formuleringen välgrund-av nya -
ad fruktan fick det subjektiva elementet framträdande roll tidig-änen mer-

Definitionen förföljelse bibehölls någon motsvarighet intetrotsare. attav
finns i flyktingkonventionen.

Införandet flyktingkonventionsdefinitionen fick följdtill detav att gene-
rella för begåttskyddet den politiskt försvann.brott Föredragandensom
ansåg ifrågadock i ändåallmänhet fåskulle skydd i Sverige,att personen
såsom flykting eller dåhumanitära skäl, hans eller hennes handling oftastav

foruttryck politisk uppfattning prop. 41.ettvar en s.
Beträffande ..annars förhållandenagrund politiskagruppen av var

det föredragandens uppfattning dessa omfattades denatt personer av nya
definitionen. Införandet flyktingkonventionens formulering innebar där-av
med ingen reell förändring de asylsökandes möjligheter till skydd. Före-av
draganden betonade Den omständigheten den asylsökande har till-att: att

fåräckliga förskäl här grund flyktingskapatt än ärstanna annan en om-
förhållandenständighet under inga får inverka bedömningen desom av om

åberopade asylskälen berättigar honom till flykting 42.prop.status som s.
I samband med anpassningen till flyktingkonventionen infördes institutet Flyktingförklaring

flyktingförklaring. Förklaringen innebär har officiellt doku-att ettpersonen
bekräftar denne flykting. Det bindande bådeförärment ärattsom myn-

digheter och domstolar. Konsekvensen utökat skydd förmån-ochär ett en
ligare behandling. Den har flyktingförklaring har mycket starkt skyddettsom

återsändbli till hemlandet, liksom bli utvisad eller utlämnadmot att mot att
grund erhållerbrott. Personen handlingar, visar de har inter-av att ettsom
nationellt skydd.

Tidigare hade den utlänning ville ha dokument visade hanett attsom som
eller hon flykting, fåttsärskilt begära internationellt resedokument,ettvar
enligt kungörelse motsvarade 28 i flyktingkonventionen. Nuart.en som
infördes regeln det utlänningens uppehållstillstånd framgåskulleatt av om
han eller hon hade flyktingstatus. Förklaringen Invandrarverket iges av
samband utfärdar uppehållstillståndmed de också sökaskan särskiltatt men
vid tillfälle grund förhållanden. bestårändrade tvåDenett t.exsenare av av
handlingar, dels identitetshandling, dels internationellt resedokumentetten

återinresaberättigar till in i asyllandet. Båda dokumenten i enlighetärsom
årsmed reglerna i 1951 Flyktingkonvention. Beslut avseende flyktingför-

klaring och resedokument överklagas till Utlänningsnämnden.numera
Slutligen förändrades, i samband årsmed tillkomsten 1980 utlänningsav
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Återbrytning återbrytningsmöjligheten lagakraftvunna avlägsnandebeslut, dvs.lag, attav
regeringen begära beslutet skulle upphävas.hos att

ansågsmängden ansökningar hade ökat väsentligt. InstitutetSkälet attvar
förhindramissbrukats i syfte fördröja och verkställighetenha att ettav
ansågFöredraganden situationen hade blivitlagakraftvunnet beslut. att

då del arbetet det ansvariga departementet gick tilloacceptabel stor aven
regeringensfattade beslut. Hon betonade det utöverompröva attatt var,nyss

måstedåotillfredsställande dels det generelltarbetssituation, rent anses som
långafår i Sverige enbart grund denolämpligt utlänningen stannaatt av

medfört,anknytning till landet det dels medhandläggningstiden och den
uppehållstillstånd skall sökas föreden huvudregeln, varitanke att nya

urholkas 77.inresa, därmed prop. s.
återbrytningsregeln aktualiserades fortfarande verkställighetsDen nya

tvåbegränsades till situationer;grunden för omprövningstadiet typer avmen
åberopade för förföljelse i landet dit han eller hon skulleutlänningen riskom

förhållanden eller,ändrade politiskagrund väsentligtsändas personenav
övergående Gemensamt gäll-åberopade sjukdom inteallvarlig an.som var av

Verkställande myndighet, dvs.tidigare hadedessa skäl intede prövats.att
påståenden framstodintedärmed för det fallpolisen, skulle sompersonens

ärendet hade möjlig-underställa Invandrarverketuppenbart ogmndade, som
i tveksamma fall lämnadesavlägsnandebeslutet. Endastupphäva ären-het att

avlastad rättssäker-Därmed regeringentill regeringen.det över attutanvar
åsidosattes.hetskraven

handläggningstider-na.år 985 för kortaUtlänningslagen modifieras 1 att
invandringspolitikenkontinuerlig överblickinförs förRutiner av

invand-avslutats tillsattesmed utlänningslagen,Efter det arbetetatt en ny
föreslå långsiktiga principer ochIPOK, vilken skullerarpolitisk kommitté,

också det lämp-Kommittén skulle tittaför invandringen.riktlinjer om var
genomgåendei utlänningsärendenförändra instansordningenligt samtatt

långa väntetidema.uppmärksamhet desärskildägna
slagits in i formSverige skulle fortsätta denbetonadeIPOK vägatt som

nationella politiken krävdesgällde denflyktingpolitik. När detgenerösav en
upprätthålla principen in-förinvandringenregleringdet dock att omaven

dvs. invandringensvenske medborgarens,jämställdhet med denvandrarens
18.SOU 1983:29måste samhälletstill s.resurser.anpassas

ansåg hade viktigregeringeninstansordningen IPOKBeträffande att en
gjorde bästpraxisbildningen, vilket denutvecklauppgift leda ochatt genom

kvarståskulle därförRegeringenbesvärsärendena.kontinuerligt prövaatt
iärendemängden ökadeEndastavlägsnandeärenden.sista instans i omsom

upprätthålla rimligomöjligtsådan praktisktdet blevgrad attatt enen
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handläggningstid det aktuellt överlägga instansordning.attvar en annan
SOU 1983:29 29.s.

De allt längre handläggningstidema innebar enligt IPOK problemett stort
med flera dimensioner. då två frånRättssäkerheten naggades i kanten början

få utgånglikartade fall kunde komma olika långagrund olikaatt av
Påfrestningenhandläggningstider. för den enskilde väntade beskedsom

för också påtagliga.SOUKostnaderna samhället 1983:29stor.var var s.
föreslog därför förändringar18 l. IPOK syftade till förkortaattsom

ocksåhandläggningstidema. Kommittén ville initiera redovisningsrutin fören
regeringen med syfte skapa överblick och kontinuitet i invandrings- ochatt en
flyktingpolitiken.

genomgripande uppehållstillståndDe ändringarna rörde;mest permanent
direkt; möjlighet för polisen beslut avvisning inom de förstataatt treom
månaderna, dvs enveckobegränsningen avskaffas; den s.k. route-princip-en

från årligen återkommandeinförs rutin med regeringensamten en en
flyktingpolitiken instiftasredogörelse invandrar- och till Riksdagen prop.av

198384:144 ff.ls.
gällde före modifieringen beviljades invandraren förstEnligt den praxis som

uppehållstillstånd år. Därefter fickunder ansökaett permanentpersonen om
uppehållstillstånd, flertalet sökande beviljades efterPUT. Det PUT denstora

ettårigaförsta prövoperioden. Mängden vägrades PUTpersoner som
så fråganförsumbar.vandelsskäl liten den IPOK ställdegrund attvar varav

tillståndsprövning Från principielldet försvarbart med dubbelom var en
frånbeviljas redan början eftersom den reellasynpunkt borde PUT

första ansökan. Ur ekonomisk synvinkel skulleprövningen skedde vid en
rationaliserade förfarande innebära betydande hos polisendetta att resurser

kunde frigöras och användas för angelägnaoch Invandrarverket mer
övervägandeändamål. frånskäl talade för PUT beviljades redan början.att

169 ff.SOU 1983:29 s.
sig till IPOKs ville modifi-Föredraganden anslöt uppfattning göramen en

påering punkt. Eftersom möjligheten för Invandrarverket vägraatt enen
fortsatt vistelse grund bortföll, borde verket kunnautlänning vandelav

råderuppehållstillståndutfärda tidsbegränsat i de fall där tveksamhetett
försörjning, vandel 198384:144 87-88.rörande prop.etc. s.

1980Beträffande avvisning gällde följande regler efter ikraftträdandet av
års direkt inte hadelag. Polisen hade möjlighet avvisa de rättatt sompersoner

rörde avsaknadvistas i Sverige. vanligaste avvisningsgrundemaDeatt av
Direktavvisninguppehållstillstånd arbetstillstånd. s.k. direkt-visering, eller Denna typ,pass,

anförda besvär underavvisning, kunde verkställas hinder eventuellautan av
från ankomsten. Avseendeförutsättning beslutet fattades inom veckaatt en

för uppehälle ochelleravvisning grund avsaknad tillräckliga medelavav
månader. efteråterresa, Beslutanderätten dessaskulle beslutet inomtas tre

gällde inte detidsfrister tillföll Invandrarverket. Regeln personer som
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åberopade politiska skäl för i Sverige. fannIPOK mindre änatt stanna att
10 polisens direktavvisningsbeslut% överklagades och detav var synner-
ligen ovanligt beslutet ändrades Invandrarverket. För de fall där beslut-att av

gåttanderätten till Invandrarverket dock bilden annorlunda. Meröver änvar
80 de avlägsnandebeslut% meddelades Invandrarverket över-av som av
klagades till regeringen. Det innebar det i denna fanns fallävenatt om grupp

sådanamed politiska inslag, majoriteten ärenden där sökanden enligtvar
tillståndgällande regler inte kunde efter inresan. Det IPOKs uppfatt-var

fick ocksåning polisen möjlighet meddela och verkställa beslut iatt attom
bådefall, tilldessa skulle det leda väsentlig minskning antalet avlägs-en av

nandeärenden hos Invandrarverket och besvärsärenden till regeringen. För att
sådan effektivregel skulle förutsattes dock dels avvisningsbeslutatten vara

alltid hinder anfördaskall kunna verkställas besvär, dels envecko-utan attav
månaderregeln avskaffades och tidsfristen sträcktes till för alla deut tre typer

direktavvisningar pågrundade sig avvisningsbeslut baseratettav som
formellaenbart skäl. Regeln gäller inte de ansökningar varinämntssom

åberopades, dåpolitiska skäl polisen hade överlämningsskyldighettvärtom en
Invandrarverket SOU 1983:29 189, 192 ff.till s.
Föredraganden delade i väsentliga IPOKs uppfattning. Hon anfördedelar

månaderna uppehållstillstånds-förstai Sverige gällde regeln de ärattatt tre
syfte därefterfria. Den in i kvar inte hade erfor-rest att stannasom men som

tillståndderliga eller inte kunde försörja sig och avvisades under dennasom
något fåinte berättigat intresse avvisningen inte skulleperiod har verk-attav

långt kraft.ställas förrän beslutet vunnit laga Hon anförde vidare attsenare
fall avvisningsbeslutet fattasmed tanke de vi talar där helttyper om,av

förformell grund, det ingen skillnad individen polisens besluts-gör omen
månader. ocksåbefogenhet utsträcks gälla i Polisen bör dock fortsätt-att tre

fråganningsvis iaktta skyndsamhet avvisning väl uppkommit prop.när om
198384:144 100 ff, 115.s.

fråganBeträffande avvisning till tredje land tillämpar Sverige, liksomFörsta asyllands- om
flera andra västeuropeiska länder, första asyllandsprincipen. Regeln tillämp-principen

årsades i praxis och sedemera in i i 1989 utlänningslagskrevs lagtexten
2 innebär det första3 kap. 4 § 4 p. Den det land denärst. att som som

söker skydd anländer till, har för flyktingen och eventuelltatt tasom ansvar
bevilja honom eller fristad. Tillämpningen regeln komplicerashenne attav av
varje har sin definition begreppet, varför uppfattningen vilkenstat egen av om

gåregentligen första därför skall ansvarig iasylland ochärstat som som vara
fåKonsekvensen blir den asylsökande kan bli sänd hit och ditsär. att utan att

materiell prövning sitt fall. Enligt svensk Sverige förstarätt anses somen av
någoti fall inte möjligt sända den asylsökande tillasylland de där det är att

förföljelse tillland där han eller hon inte riskerar eller bli vidaresänd ettannat
l98889:86 ffde riskerar förföljelse 75 Melanderland där prop. samts.

Nobel, Handbok i invandrarrätt, 1984, 42.s.
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modifieringenI samband med 1980 års ocksålag bestämdes Sverigeattav
skulle ansluta sig till den sk principen. Den innebär den asyl-route atten
sökande under sin till Sverige endast tillfälligtvis, mel- En principent.ex.som resa routepga. en

uppehållitlanlandning, isig tredje land återinte skulle sändas till detta landett
förstagrund asyllandsprincipen. Föredraganden betonade vid be-attav

dömningen avvisning skall ske, rekvisiten för avvisningnär ärav om en
uppfyllda, inteskall hänsyn endast till förföljelseriskerartas om personen
grund vidare måste ocksådenne sänds till hemlandet. Det görasattav en
bedömning avseende längden vistelsen i det andra landet, anknytningt ex av
till för fråganSverige dra slutsats i det rimligtäretc att atten var personens
fall någonstans. Därför bör vi i också sådanaallmänhetprövas pröva
asylansökningar där alltsedan de lämnade hemlandet har varitpersonen

till Sverige 1983842144 53.prop.väg s
Avslutningsvis betonade IPOK den statsmakterna fastlagdaatt om av

invandrings- flyktingpolitiken skulleoch kunna genomföras enligt intention-
måste tjänstemännende handläggande landets myndigheter kunnaerna,

någottillgång till den smidigt krävdes utförlig någorlundaDet ochsätt. en
lättillgänglig dokumentation bestämmelser, praxis och riktlinjer. Dettaav var
inte mindre vikt för landets advokater intresseradoch allmänhet. Detav var

dåuppfattning tillståndsprövningen sådock IPOKs i utsträckningatt, stor
innebar sammanvägning rad olika faktorer, det inte möjligt iattav enen var

mån uppehållstillståndvidare idag rekvisiten för författningstext.iän ange
föreslog därför såvälIPOK samlad och systematisk sammanställningen av

författningar praxis SOU 1983:29 249 ff.som s.
statsrådetpropositionen stödde idén metoder för genomförandeI ochom

uppföljning invandrings- flyktingpolitikenoch 198384:prop. 144 121,av s.
årlig129. Därefter har vissa idéer förverkligats, lämnar regeringent.ex. en

återkommande redogörelse till Riksdagen, medan praxisdokumentation en-
dast skett sporadiskt.

2.2 utlänningslag syftarNy till bättreatt ge
Överskådlighet och kortare handläggningstider

omfdrflyttning och rationellareTeknisk beslutsordning
års svåröverskådlig80-talet 1980I slutet hade lag hunnit bli trasslig och

grund omfattande ändringar. Handläggnings- verkställighetsreglernaochav
så ikomplicerade de sig bidrog till förlänga handläggningstidenatt attvar
successivt tänjts grund det ökande antalet asylsökande. Enighetsom av

rådde långknutet till invandrarpolitiken för tid.det Detatt mesta togom
såväl handläggningen och beslutsfattandet handlägg-gällde i asylärenden som

tvåningen i Regeringen därför tillsätta utredning-kommunerna. beslutade att
härefter Lagutredningen skulle dels tekniskDen översyngöra avar. ena, en
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för överskådlig,lagen dels den begriplig och föreslådels regler föratt mer
förkorta handläggningstidema. Den andra härefter Asylärende-att gruppen,

åutredningen sin sida förkortaskulle handläggningstidema organisa-genom
toriska och administrativa förändringar.

Arbetet resulterade i Utlänningslag 1989:529 innebaren ny som en
genomgripande revidering regelsystemen. De viktigaste nyheternaav var
följande:

också frånteknisk omflyttning inom lagen lag till förordningstoren men
och vice versa;
utbrytning vissa regler till lagar;av egna
begreppen avvisning och utvisning gjordes beroende vilkennu av.

hemlandet och inte längregrund lämnat vistelsetid;personen
förreglerna dokumentlöshet skärptes;.

möjlighet till muntlig handläggningstörre gavs;.
ställdes utförligare beslutsmotiveringar;krav.

ocksåbeslutande myndighet skulle hänsyn till eventuella verkställighets-ta.
hinder.

Omstruktureringen reglerna genomgripande främst att syste-av var genom
matiken väsentligt ändrades. kapitelindelades.Lagen Asylbestämmelsema

också fåsamlades i kapitel där det vad det innebar asyl.ett eget attangavs
Vissa obsoleta regler bort. Avseende fördelningen mellan lagtogs av normer

genomgående såförordning, gjordes omstruktureringoch huvudregelnatten
för föreskrivaframgick lagen, med möjlighet regeringen undantag iattav

områdenförordningen. Flera bestämmelser rörde specifika bröts tillutsom
självständiga lagar. Det gällde terroristbestämmelserna och anställning

ansågssvenskt fartyg, inte hemma i utlänningslagstiftningen.hörasom
åstad-Beträffande de materiella ändringarna i lagen syftade tillde alla att

månkomma rationellare beslutsordning, ökad rättssäkerhet i visssamten en
komma till med missbruk asylrätten, främst yttrade sigrättaatt av som genom

den växande asylsökande eller resehandlingar.utangruppen av pass
Rörande avvisning och utvisning ändrades begreppens användning. EnligtAvvisning

års från månad-1980 lag blev avvisad Sverige beslutet inomtogs treUtvisning omman
såefter ankomsten. Beslutet polisen länge det endast formelltogser av var en

prövning, visering vid viss materiellavsaknad prövningt.ex. samtav av
mindre komplicerad avsaknad medel för uppehållet. Omnatur, t.ex. av

åberopade politiska fördäremot skäl i Sverige, lämna-att stannapersonen
ocksåärendet till Invandrarverket. Det kunde avvisa formellades över

månaders gåttperioden hade beslutades iställetgrunder tre attmen om
skulle lämna landet utvisning. Det innebar det fannsattgenompersonen

avvisning för polisen och Invandrarverket Detparallella regler Lag-om var
ändamålsenligt åtgärderutredningens uppfattning det knappast föratt attvar
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beslutas grund använda olika benämningar beroendesom samma om
beslutet fattats inom viss tidsrymd SOU 1988:1 138.en s.

Föredraganden instämde i Lagutredningens åsikter och föreslog avvis-att
fåning skulle ske tidsgräns utlänningen inte uppfyllde formellautan deom

krav gällde för in- och i Sverige. Avvisning skulle vidareutresasom an-
ocksåvändas för avvisning de materiella grunder berörde medellöshetsom

eller risk för brottslig verksamhet, dock tremånadersgränsenmed kvar.
Rörande de uppehållstillståndhade de kom till Sverige fåttnär eller detsom

kvar tillståndetsedan återkallats,löpt eller borde liksomstannatsenare men
för närvarande begreppet utvisning alltjämt användas. Beträffande besluts-
behörigheten gjordes inga förändringar. Det innebar polisen skulle fattaatt
beslut inom månadernade första från ankomsten och därefter Invandrar-tre
verket 198889286prop. 69 ff.s.

I linje med renodlad begreppsanvändning låg åtgärder fören mer att
åstadkomma rationellare beslutsordningar. årsEnligt 1980 lag mångavar
beslut naturligt hörde skilda beslutsbehörighetensom attsamman genom
för överinstansen begränsad. Det skulle föra långtför här redogöra förvar att
alla de gamla reglerna. Vi har istället valt beskriva de genomgripandeatt mest
förändringarna. När regeringen beslutade upphävande avvisning ellerom av
utvisning kunde den inte samtidigt uppehållstillstånd,beslutta ären-utanom
det skickades tillbaka till såInvandrarverket skulle legitimerasägaattsom
utlänningens uppehållstillstånd.beviljanärvaro fåFör till ståndatt attgenom

snabbare och smidigare beslutsordning överinstansema möjligheten gavs en
i sammanhang fatta beslut frågor.i närliggande Således fickatt ett regeringen

befogenhet bådebeslut uppehållstillståndavseende ocheller arbets-att ta
tillstånd i samband med eller utvisning hävdes. Invandranerket ochatt en av-
regeringen vidare möjlighet i samband med föräldernatt, attgavs en
överprövades avseende sin i Sverige, ocksårätt beslut avseendeatt stanna ta
deras mindre barn, barnet tidigareprövats 198889:86prop.oavsett om s.

ff.104

Åtgärder dokumentlöshetenmot
Problemet med dokumentlösheten, dvs. de söker uppehälle i Dokumentlöshetatt personer som

land, före inresa sig med sittgör och resehandlingar,ett har istrax av pass
modern tid blivit allt för alla mottagandestörre Behovet arbets-stater. av
kraftsinvandring lågmycket föroch demär önskar flytta sig för attsom
leva återståroch arbeta i land i de flesta fall inget sökaett annat änannat att
asyl. Dessa folkvandringar sker ofta i organiserad form och de sk flykting-
organisatörema ofta de asylsökande förstöra sina Motivetattuppmanar pass.

tvåfaldigt, dels kan den asylsökandesär och uppehålleventuella interesväg
spåras, dels kan hävda erhållithan eller någothon inteattpersonen pass av
sitt hemland, varför de därmed inte ha sin regerings beskydd. Systemetanses
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får svårt fattamottagande landetfår konsekvenser. Detflera negativa att ett
identitet ochinte riktigt säkrabeslut. Myndigheternakorrekt är personens
blirin i landet. Vidare detsläppsföljdaktligen intevet mersomvemman

uppehålliteller hon sigoch hanfastställa hurkomplicerat restatt varpersonen
såväl första asyllands-tillämpningenförvilket har betydelsevägen, av

fåkvarstår eventuellt kunnaproblemet medsistregeln. Till attroutesom en
i sitt hemlandpåståenden sina erfarenheterverifierat avompersonens

klar. Den konse-identitet inteambassaden där, är ytterstapersonensom
lång tid och beslutetmyckethandläggningenblirkvensen tasatttaratt mer

ändå jämförtintet med denproblemboliner. Dessamindre lösa äreller ett
frånhuvud flyr sittfår halsför deeffekt det överförödande sompersoner

också inte möjligheteller hainte haantingenhemland attettutan att, pass
Även ifrågasättstrovärdighetasyl. derasbehovoch haranvända det avsom

flyktingkom-Nationernasetablerats. Förentagrund det system somav
vidtaoch harExekutivkommitté, harmissaries stater attuppmanatreagerat

innebär miss-dokumentlöshetenbekämpaåtgärder för ettatt man menarsom
198889:86asylförfång i behov prop.förasylrätten tillbruk personer avav

ff.92s.
åtgärder för motverka dokument-flertalFöredraganden föreslog attett

för polisen delsutökad befogenhetgenomgripandeförstöring. Mest attvar en
eventuella bagage-väskor,och igenomasylsökandekroppsvisitera den

förvar det nöd-idelsoch liknande,i bilar ta varomutrymmen personen
Sverige.till Före-identitet ochutreda resvägvändigt för att personens
urskiljning ochutnyttjas medbåda metoderna skullebetonadedraganden att
trovärdig ochframstodberättelseutlänningensåterhållsamhet. Om som

sannolik,identitetshandlingsaknareller hontill hanförklaringdennes att var
för polisenBefogenhetengodtas.identitetenuppgiftenborde attäven om

restriktioner Se vidaremängdkringgärdadesmöjligheterutnyttja dessa av en
198889:86 169.s.prop.

utlänningensför fastställaåtgärder vidtogsanslutning till deI attsom
oriktigtavseendesanktionsregelnföreliggandedenidentitet, skärptes upp-

Återkallelse uppehållstillstånd,identitet.uppgiftergivna permanentavom
obligatoriskt dearbetstillstånd i detgjordes närmastevisering eller upp-om

föreskrevs undantagtillståndet Detfå varitförgifter lämnats att osanna.som
inverkatuppgiften inte hadeoriktigadenfall det kundeför det attantas

förelåg särskilda skäl,detellertillstånd beviljatsfrågan skulle ha t.ex.omom
tillåtasbörför utlänningenskulle talalikvälhumanitära skäl attstarka attom

ff.62198889:86i landet prop.stanna s.

handläggningmuntligUtökad möjlighet till
1986:223.förvaltningslagenföll underutlänningsärendeniHandläggningen
i ärendeuppgiftermuntligavill lämnaföreskrivs ett14 §I dess partatt om en
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myndighetsutövning enskild skall tillfällemotsom avser partenen person,
det, under förutsättninggöra det kan skeatt med hänsyn till arbetets behör-att

gång.iga Nu infördes regel i års1989 lag förvalt-14 §en ny ersattesom
ningslagen i asylärenden. Den och förordadesträngare det i asyl-attvar ett
ärende skall ingå muntlig handläggning det kan till fördel förantasom vara
utredningen eller i övrigt främja snabbt avgörande ärendet. Muntligett av
handläggning ocksåkan företas begäran utlänningen själv inteav om
myndigheten sådanfinner handläggning saknar betydelse föratt kunnaen att

frågan. Vinsten medavgöra inslag tvåfaldig;större muntlighetett av ettvar
målövergripande för hela den lagen smidigaregöraattnya var processen

och därmed snabbare för förkorta handläggningstiderna. Föredragandenatt
underströk muntlig handläggning också inkluderadeatt informellamer
sammanträffanden och telefonkontakter. Ett lika starkt motiv dock attvar
skapa bättre underlag för riktigt beslut. Sökandenett skulleett nu en
möjlighet själv sin sak och beslutsfattaren i sinatt presentera ställatur att
kompletterande frågor. Trovärdighetsbedönmingar skulle underlättas och det
kunde bli lättare klargöra för sökanden alla uppgifter betydelse måsteatt att av
föras fram.

Genom den omorganisation i form bl.a. decentraliseringar besluts-av av
fattandet till de regionala utredningsslussar ocksådär utlänningen vistades,

infördes i samband med ikraftträdandet års1989 lag, skulle möjlig-som av
heten till muntlig förhandling utökas prop. 198889:86 83 och 209.s.
Möjligheten till muntlig handläggning fåtthar dock inte den genomslagskraft

lagstiftaren önskade. Det främsta skälet till den utvecklingen tordesom vara
den kraftigt ökade mängden tillasylsökande Sverige. Arbetssituationen har
blivit mångamycket pressad och handläggare har, med kravet snabben
handläggning, tvingats bedömningengöra ärendet snabbareatt avgörs
handlingarna. Dock har informella telefonkontakter ökat successivt.

påKrav utförligare beslutsmotiveringar
frågaEn också förknippad medär handläggningstid och rätts-annan som

säkerhet gäller beslutsmotiveringen. Enligt 20 § förvaltningslagen myndig-är
heter skyldiga lämna motivering för sitt beslut vid ärendets avgörande,att en
innehållande de utgången.skäl bestämt fårSkälen utelämnas beslutetsom om

går någoninte det uppenbart det inte behövsär ellerparterna emot, attav om
något säkerhets- eller sekretesskäl föreligger. sistnämndaDet gällerom t.ex.

rikets säkerhet liksom den enskildes personliga eller ekonomiska för-
hållanden. En liknande bestämmelse fanns årsi 1980 utlänningslag. Invand-
rarverket framhöll vid remissbehandlingen grunden för avvisning oftaatt var
entydig, tillståndsaknade eller för in i Sverige, därförattpersonen pass resa
borde det återgeräcka motivering innehållet i det aktuella lagrummet.attsom
Allteftersom tiden gick, visade det sig ärendena ofta kompliceradeatt var mer
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så. fler Sverige handläggningenFler och sökte asyl i och blevän personer
delikat. Kritiken den bristfälliga motiveringen Invandrar-alltmer växte.mot

till sekretesslagens bestämmelser.verket bemötte kritiken med hänvisaatt
stadgadesmed tillägg i 7 kap. 14 § sekretesslagen variProblemet löstes attett

paragrafen, iuppgift, för gällde enligt den invilken sekretess togsom en
för uppgiften skullebeslut, fick det förordnas sekretessenskälen till attett

bestå härefter successivt förbättrats261. Motiveringarna harprop. mens.
utförlighet.ständig utveckling ökadfinns behovdet ett motav en

verkställighezshindertillBeslutande myndighets hänsyn
Enligt 1980verkställighetsärenden.handläggerpolismyndighetenDet är som

så stadiet hävdade han eller honårs utlänningen detdetlag attattvar om
antingen förföljelseeftersom han där riskerartill visst landinte kan sändas ett

ärendet tillkrigsskådeplats, polisen överlämnaskullebli sänd tilleller att en
bedömningen detpolisen gjordegälldeInvandrarverket. Detsamma attom

verkställighet skullenågot humanitärt skäl tveksamtstarktgrund omvarav
Ärendet ansåg de skälinte polisenöverlämnades dockske. att nya somom

sådana uppenbartåberopade redanalltutlänningen prövats,trots som varvar
då möjlighetUtlänningen hadeavseende.eller kunde lämnasoriktiga attutan

därefterVid bifalltill Invandrarverket.polisens beslut övertogöverklaga
åberopat.skäl utlänningentitta deInvandrarverket ärendet for att nytt

såväl svenskmotsvarighet isaknadeDetaljerade regler det här slaget rättav
rättsområden i utlännings-inom andraverkställighet beslutavseende somav

prövning undertill det ofta skeddeleddelagstiftningen i utlandet. De att en ny
avlägsnandefattat sitt beslutregeringen hadeverkställigheten efter det att om
beslut medkunde leda tillkraft. prövningvunnit laga Dennaoch det ett

riktigtutbyttesutgång. fall felaktigt beslutdereverserad För ettmotett var
tillkorrekt med hänsynförsta beslutetOfta dock deteffekten god. var

så justIstället blev detdet fattades.förhållandena vid tidpunktden att
den tidsutdräktbehandling ochgenomgickärendetgrund att somen nyav

saknadeegentligenomständigheter,medförde, uppkomdetta somnya
Lagutredningenhemlandet.frågan förföljelse irisk förmedsamband om

eller överklagadeöverlämnadeförhållandena beträffandeundersökthade
grunden ifördelutlänningensändrats tillfall där beslutetärenden. I de var

skälhumanitäraSverige elleranknytning tillangivenärendena80 % somav
ansåg handläggnings-Lagutredningen198889:86 113.prop. att etts.

få sitt ärendemöjligheterobegränsadeerbjuder i det attnärmastesystern som
långa, vilket ihandläggningstidema blirautomatiskt tillleder attprövat nytt

Även konse-negativdettaavseende rättsläget. ärosäkerhetsin skapar entur
beslutmellan ansökan ochOm tidenlånga handläggningstidema.dekvens av

tidsutdräkten,hänförliga tillendastdär skälfallen,kort begränsasär nya
uppkommer.
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ansåg,Föredraganden reglerna överlämnande och Övertagande inteatt om
borde få någon motsvarighet i års1989 utlänningslag. De politiska verk-
ställighetshindren fanns i den gamla lagen överfördes i princip oför-som

återfinnsändrade och i 8 kap. l-4 §§. En avvisning fåreller utvisning inte
verkställas om:

det finns grundad anledning kommer i fara föratt tro att attpersonen vara
dödsstraff, kroppsstraff eller förutsättas tortyr;

riskerar för förföljelse;utsättasattpersonen
krigsvägrare riskerar sändas till krigsskådeplats.atten en

ocksåFör alla gäller det skydd till frånsändas landett mot attgrupperna ett
vilket kan komma sändas vidare till land där han eller hon kanatt ettpersonen

för risker.ovannämnda Somutsättas led i effektivisera handläggningenett att
infördes regeln den myndighet beslutar utlänningen, avvis-att attsom genom
ning eller utvisning ska lämna Sverige, ska beakta dessa verkställighetshinder
eller särskilda hinder, vid beslutstillfället. Med annars särskildaannars

åsyftashinder skäl humanitär Detta stadfastande dennatur. ettav var av
praxis Såvälredan gällde. hos Invandrarverket regeringen hade isom som
sina beslut tagit hänsyn till något beståendedet fanns verkställighetsom
hinder så uppehållstillstånd.och meddelade i fall Föredraganden ville dock att
denna praxis såskulle utvidgas hinder övergåendeävenatt naturav mer
beaktades redan detta stadium i förekommande fall meddelaatt ettgenom
tidsbegränsat uppehållstillstånd. fann ocksåHon det viktigt att genom en
uttrycklig regel i lagtexten markera för utlänningen denne själv böratt ett
så tidigt stadium möjligt föra fram de hinder han eller honsom som anser

återvändafinns till visst land prop. 198889:86 166. Arrange-mot att ett s.
lämnar inte utlänningen helt rättslös för det fall Utlänningsnämndenmanget

någotinte verkställighetshinder föreligga beslutetoch vunnit laga kraft.ansett
återstårFortfarande möjligheten för utlänningen uppehållstillståndsökaatt

åberopaoch de omständigheter kan uppkommit, i Sverigehanytt nya som
eller i hemlandet, begära inhibition verkställigheten medan desamt av nya
uppgifterna prövas.

Åtgärder2.3 vidtas för bemästra den ökandeatt
asylsökandeströmmen av

1989, detHösten svenska asylmottagandet når förmågaför singränsen
Den huvudsakliga invandringen under den delen 80-talet bestodsenare av av
flyktingar, fick i Sverige flyktingliknande eller huma-stannapersoner som av

Anknytriingnitära skäl, 55 % grund anhöriga tills.k. anknytning, dvs. isamt av
Sverige frånbosatta 42 %. flesta, exklusive asylsökandeDe detpersoner,

frånf.d. Jugoslavien, kom förhållandeländer utanför Europa. Detta gäller 53
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Uppehålls- arbetstillståndfortfarande. eller arbetsmarknadsskälav rena
beviljas mycket sällan. Det förekommer i princip specifikabara detom
arbetskraftsbehovet någrainte kan tillgodoses i Sverige sigoch rör om

år. består3%hundra Resterande viss arbetskraftsinvandringpersoner per av
adoptivbarn. Regeringens skrivelse 198990:68 23-24.samt s.

nedgångEfter tillfällig mellan 1981 och 1983 har invandringen stadigten
från framåt siffror.ökat och 1988 och med dramatiska Invandrings-

1984 därefter för 1988överskottet bestod 11 400 Det hasteg attav personer.
nått itill 32 600 och 1989 kulminera 45 700 invandrade. Avpersonerupp

från frånknappt 10 000 de nordiska länderna, del övrigadessa smärreenvar
f.d.Polen, Rumänien, Turkiet, Jugoslavien, Ungern och Sovjet-Europa;

frånflestaunionen medan de kom utomeuropeiska länder: Iran, Irak,
från därifrånEtiopien, Chile Libanon och härstammande statslösa Skrsamt

198990:68 23-25. Skälen till den ökande söktes. gruppen personer som
Sverige flera. Migrationen generellt i ständigtsig till torde ökandevara var en

flyktingpolitik fleraallt snabbare rörelse. Sveriges i avseendenoch var gene-
övriga Europas.detrösare än

årSiffrorna under 1989 visade den högsta inströmningen asylsökandeav
frånvärldskriget. perioden juli december 1989 komsedan andra Bara under -

många 1988. Som000 Det lika anlände under hela20över personer. var som
framgår siffrorna för asylmottagandehade det svenska systemet pressatsav

år. Handläggningstidema rationaliserings-tänjts under flera blev deoch trots
årsåtgärder vidtagits i samband med införandet 1989 lag allt längre.avsom

bådepåverkade arbetssituationen i förläggningarna och blandmenligtDet
på regeringskansliet, asylsökandesInvandrarverket och i denhandläggarna

kostade givetvis mycketmentala hälsa samt pengar.
införts vilken väntetiden speladeSuccessivt hade praxis enligt enen

uppehållstillståndför beviljades eller inte. Under budget-avgörande roll om
uppehållstillstånden pååret s.k. tillfälligt198889 baserades 15 %nästan av

nyår 1988asylpraxis 198990:68 26. Strax före de-ändrad Skr. s.
den s.k. Amnestiregeln variklarerade regeringen i pressmeddelandeAmnestiregeln ett

då fåttjanuari inteföreskrevs den sökt asyl före den l 1988 ochatt som som
uppehållstillstånd.skulle beviljas Undantagslutligt beslut huvudregelsom

då enskilda fallet talade däremot; brottslighet,gällde särskilda skäl i det annan
då fickframstod orimligt iasocialitet eller det stannaatt personensom

Åtgärden Regeringen betonade arbetetbetraktades tillfällig.Sverige. attsom
inne i slutskede. viktigt denmed den utlänningslagen Detett attvar varnya

kraft 1989 planeratskulle kunna träda ilagen utan attsomsommarennya
alltförregeringen belastade antal gamlaInvandrarverket och ett stortavvar

Nr 31,Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet,ärenden
1988-12-28. Härefter PM Arbetsmarknadsdepartementet.
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Väntetiden drabbade barnfamiljer hårt. I maj 1989 deklareradeextra Barn-
praxisen regeringen återigen pressmeddelande den s.k. Barn-genom Bampraxis
praxisen. Den innebar de familjer sökt uppehållstillstånd,att hadesom som
bam under l7 och vistats i Sverige år fåttän ha slutligtsom ett utan attmer
beslut regeringen, skulle inte avgörande skälav stanna, talade däremot.om
Sådana skäl kunde brottslighet, säkerhetsskäl, att det inte framstodvara som
rimligt eller själva hadeatt medverkat till tidsutdräktenpersonerna PM
Arbetsmarknadsdepartementet, Nr 1989-05-31. Detta tillfälligännuvar en
åtgärd inför den lagen och förväntades nedbringa väntetidema tillnya som ca

månader.sex
Ett problem med den ökande migrationsrörelsen vi tidigare berört,var, som
de missbrukade asylrätten. fannsDetpersoner gjordesom sigen grupp som

med sina identitets- och resehandlingar till förfång för denav mottagande
myndighetens utredningsmöjligheter. Detta problem för allaettvar
mottagande Den utlänningslagen innehöllstater. regler polisennya som gav
utökade möjligheter söka efter och resehandlingaratt hos denpass-
asylsökande. Problemet kvarstod dock och regeringen ytterligaretog ett steg
för följa FNs Exekutivkommittés uppmaningatt till kraftigare åtgärder mot
vad uppfattade utbrett missbruk asylrätten.ett I novemberman som av
1989 regeringen i enskilt fall principbesluttog ett presenterades iett ettsom
pressmeddelande, det s.k. Dokumentlöshetbeslutet. Regeringen Dokumentlöshetpraxismen-
ade majoritet de asylsökande vidatt ankomsten till Sverige inte harom en av

enda identitets- eller resehandling kan det tvåha syften; dels förhindraen att
utredning resultat skulle kunna visa inte flyktingaren är iattvars personerna

rättslig mening, dels dölja de redan har skydd iatt landatt och därförett annat
inte behöver skydd i Sverige. Regeringen föreslog flera åtgärder för att
komma tillrätta med problemet, bl.a. kraftigt förstärkt passkontroll och ut-
ökade för bekämpa organiserad människosmugglingattresurser PM
Arbetsmarknadsdepartementet Nr 20, 1989-11-02 Principbeslutet i det en-
skilda fallet fråganrörde tilltro. Den medvetet hade förstört sinaom som

och resehandlingar under färden till Sverige skallpass- ...hapresumeras
avhänt sig dem syftemed undanhålla omständigheteratt väsentligav
betydelse för bedömningen skydd i Sverige.rätt Dettaatt ärav personens

minskaägnat tilltron till de uppgifteratt har lämnat till stöd för sinpersonen
ansökan uppehållstillstånd.om
Den stegring asylsökande skett årunder flera fick ackumuleradeav som
effekter. Resursema räckte helt enkelt inte till. Vid slutet 1989 fanns detav
23.000 i förläggningar i Sverige. Av dessa hade 7.000personer runt om ca

fåttredan uppehållstillstånd det fanns ingen plats för dem ipersoner men ute
kommunerna Skr. l98990:68 34. Problemen i asylmottagandet hades.
blivit akuta. Regeringen tillkännagav i december 1989 i pressmed-ett
delande det s.k. 13 decemberbeslutet, baserat tvåbeslut i enskilda 13 decemberbeslutet
fall. Endast den uppfyllde kraven enligt FNs flyktingkonvention ellersom
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särskilt skyddsbehov, skulle kommahade starkt beviljas asyl. Beslutetattett
årenpåförklarades följande De hade Sverige i ökande omf-sätt. senaste

fått asylsökande utlänningar och specielltattning under de sista fememotta
månaderna synnerligen antal sökt sig tillhade Sverige. I princip helaett stort

års intecknatkommunplatser de redan fannsnästa utrymme av var av som
åtgärder boendefråganExtraordinära förförläggningarna. lösa hadeatt

fartyg,fram; bostadsplattforrnar, tält Mottagnings- ochtvingats utred-etc.
nått förmågaför sin och kunde inteningssystemen hade mottagandetgränsen

överskådligVårai värdiga former. möjligheter under tidlängre ske att ta emot
sådanytterligt Situationenasylsökande skulle komma begränsade.att vara var

sådanabedömningen skulle beaktas huruvidadet i det enskilda fallet vidatt
förelåg.§ 2 2 utlänningslagensärskilda skäl i 3 kap. 4 st.som avses

möjligt krigsvägrareFörändringen innebar det inte blev asylattatt som
förelåg, ansågssärskilda skäl dvs.defacto flykting inte haeller personenom

skyddsbehov. Regeringen stödde sig motiven till be-särskilt starktett
for dessa särskilda skäl skulle kunna tillämpas,stämmelsen vari uttrycktes; att

sådanaförhållandena bedömdes nödvändigt fördetkrävdes att attatt var vara
fråga såpass många detinvandringen. Det skullereglera attvara om personer

påfrestningar för det svenska samhället och den svenskaskulle medföra stora
198889:86 156. Ovanasylmottagningen dem i Sverige prop.att ta emot s

dock inte.nämnda s.k. Bampraxis berördes

stabiliseras1991, lägetHösten
åtstramningsåtgärderna, doku-båda beslutet rörande konsekvensenDe av

för berättigad till asyl, hade vissde höjda kravenmentlöshet attsamt envara
samtidigtoch avslagsbesluten ökade till-effekt. Direktavvisningarna som

successivt minskade.strömningen
förinströmningen ökade inParallellt med den minskade sattes attresurser

Polisens, Invandrarverkets och Arbetsmark-få handläggningstiderna.ned
ökade markant. Denhandläggares arbetsinsatsernadsdepartementets genom-

balanserhandläggningstiden kortades. Samtidigt kvarstodsnittliga totala stora
Skr.onormalt inströmningenled till följd den tidigarei alla storaav
långafortfarande mycket36-37. Handläggningstidema199091:77 vars.
1990septemberfick oförutsedda konsekvenser. Ivissa reglernaoch av

återgavpressmeddelande, denregeringeninformerade ett somgenom
enskilt fall, den s.k.avgörande ijuridiska konsekvensen ett attettav

hädanefter gällamodifierats. Schablonregeln skulleBarnpraxisen om
år. förklaradeefter Regeringenfattats Invandrarverketbeslut inte attettav

måste prioriteras. Denför bamfamiljemabampraxisregeln uttryck attettvar
för-eftersom handläggningstiderna hadei undantagsfallskulle tillämpas

Så riskerade bli djuptblivit fallet. Regelnhade intebli kortare.väntats attnu
ettårsgränsen.många från närmade sigärenden förra höstenorättvis när
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Barnfamiljer kommit samtidigt och såmed identiska skäl kundegottsom som
få helt olika beslut beroende utredningstiden varierat. Familjeratt som
hamnat i del landet där handläggningstiden kortare kunde bliären av
avvisade, medan andra familjer fick grund beslutet tagitstanna attav
längre tid. Schablonregeln hade vidare resulterat i människor kommeratt som
till åberoparSverige och s.k. de facto flykting skäl blir avvisade, medan
barnfamiljer åberopat några asylskäl beviljas uppehålls-som svaga om ens
tillstånd. Tiden inte styrkan i skälenavgör, Skr. 199091 :77att stanna s.
34, PM Arbetsmarknadsdepartementet, Nr 1990-09-24.14,

I augusti 1991 dåvarandeklargjorde den regeringen praxis beslutgenom
några Långi enskilda ärenden. vistelse i Sverige skulle medföra asyl-att en

sökande kunde uppehållstillståndbeviljas humanitär grund Skr.
199192:80 32.s.

budgetåretUnder 199091 sökte 20 800 asyl i Sverige, vilketca personer
kraftig minskning jämfört med 198990 då motsvarande antal uppgickvar en

till 38 700. Samtidigt märktes uppgångmarkant frånasylsökande deten av
f.d. Jugoslavien. Sett i invandringssiffror minskade invandringsöverskottet
från nämnda 45 700 1989 till år37 200 för1990 hamnaovan attpersoner

år29000 1991 Skr. 199192:80 14.s.
Under hösten 1991 tillträdde regering. decemberI 1991 dentogen ny
flertal för asylpolitiken omdanande beslut. I pressmeddelande konsta-ett ett

terade regeringen förhållandende föranlett den tidigare regeringenatt attsom
skärpa kriterierna fåför inte förelåg.asyl, längre Med hänsyn såvältillatt
rättssäkerhetsintresset den faktiska situationen inom mottagnings- ochsom
utredningssystemet borde de avsågssärskilda skäl i regeringens beslutsom
den 13 december 1989 inte längre beaktas. Regeringen hade därför i

enskilt ärende beviljat tillasyl tidigare visserligen bedömtsett en person som
uppfylla kriterierna för defacto flyktingskap fått avslag grundmen som av

den tillämpningen gällt eftersomsnävare och inteatt hade bedömtspersonen
ha särskilt skyddsbehov. Enligt regeringen det den enskildesett var
skyddsbehov borde underställas strikt tillämpning utlämnings-som en av
lagens bestämmelser PM Kulturdepartementet 1991-12-19.13nr

Med de utökade i alla led asylprövningen den minskadesamtresurserna av
tillströmningen beräknade regeringen det skulle finnas möjlighetatt atten
komma rimliganed i handläggningstider inom den framtiden.närmaste
Regeringen förklarade de tidsrelaterade frånschablonregler tid tillatt som

grund för beslut måttochanvänts skapat oklarhetannan ett stortsom som av
lett till orättvisor och irrationella beslut skulle upphöra gälla. Densamt att

hade därför i ytterligare enskilt asylärende fastställt vistelsetiden inteett att
bör tillmätas särskild vikt fortsättningeni beaktas flerautan som en av
omständigheter kan måsteinte nödvändigtvis leda till attsom men- -
uppehållstillstånd beviljas. tillmötesgåFör kraven denatt att stora grupp
asylsökande vistats i landet fåttlängre tid och inte sina ansökanännusom en
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dittills gällandeslutligt prövad, skall bedömas enligt regler förordnade rege-
övergångsbestämmelser, s.k. Tidsfdrordningenvissa denTidsförordningen ringen om

kraft 1 januari 1992. innebarträdde i den Bestämmelsen denattsom
månader18vid ikraftträdande vistats i Sverige efterutlänning änmersom

uppehållstillstånd fåttgjorts, inte slutligdet ansökan ännuatt menom en
uppehållstillstånd inte särskildaprövning, fick beviljas skäl taladeom

årgällde familjer med barn eller äldredäremot. Detsamma ochsom var sex
år1 i Sverige. Förordningen fastläggande ivistats än ettvarmersom

regeringenpraxis den förutvarande deklarerat i augustinormform denav som
förordningsmotiven beskrevs de särskilda skälen1991:1999. l1991 F

Vistelsetidens betydelse minskar eller förloras heltföljande sätt: om
någongäller utlänningen eller iasylansökningen ogrundad. Detsammaär om

ifrågasättaanledningfamilj hans ellerdennes handlat sätt attett som ger
iiaktta grundläggande samhället. Brottberedvillighethennes äratt ettnormer

identitet,sådant skäl kan utlänningenshandlingssätt. Ett attannat var
framståråtgärder, osäker eller tveksam. Omgrund dennes egna somav

vistelsetiden blivit längre nödvändigtsjälv medverkat tillutlänningen änatt
ocksåfå Slutligen, beträffande föräldrar, det rimligtbetydelse.kan detta att

ocheller andra barn i familjen finns kvartill den andra föräldernhänsynta om
förordningsmotiv 1991:8.hemlandet Regeringensi

ocksåsärskilda fortsätt-ytterligare hänsynsist poängterade regeringenTill att
s.k. Barnpraxisenmåste till familjer med barn. Denningsvis tas som

infördes,slopades. Istället tillägg i 3 kap.sedan maj 1989funnits genom
Treterminersregeln Tre terminers-regeln. inne-utlänningsförordningen, den s.k. Den4 §a

minstvid beslutstillfället fanns barn fullgjortdet i familjenbar ettatt somom
förskola eller liknande sedan ansökningenterminer i svensk skola,tre

uppehållstillstånd, inte särskilda skäl taladebeviljades familjengjordes, om
förordnings-särskilda skälen desamma dedäremot. De som ovan urvar

tilldet uppenbart med hänsynmotiven beskrivna, med tillägget äratt om
grund andra omständigheterålder, faktisk i skolan ellerbarnets närvaro av

fått till Sverige förutsätts föranknytningbarnet inte denatt som
sådantuppehållstillstånd, beviljas PM Kulturdepartementet 13inte skulle nr

Bestämmelsen upphävdesSkr. 199192:80 32.1991-12-19 samt s
från1992. Väntetiderna för asylsökande andra länderi oktobersedermera

kraftigt förkortade och regeln,forna Jugoslaviendetän sotnvar
fåövergångsregel tenderade karaktäreninstiftasursprungligen att avsom en ,

från Jugoslavien Information tillf.d.huvudregel avseende personer
återkommer inströmningen f.d.Vi till1992-10-08, 6.Riksdagen, avs.

påVi vill uppmärksamma läsarenasylsökande i avsnitt 2.5.Jugoslaviska att
årsskiftet finnsfrån 1988 till oktober 1992 igällttillfälliga reglerde som

bilagasammanfattning i
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2.4 Utlänningsnämnden inrättas för avlasta regeringenatt

Bakgrund
Frågan inrättandet särskild besvärsnämnd i utlänningsärenden hadeom av en
diskuterats vid flertal tillfällen efter det den allmännaett rätten överklagaatt att
Invandrarverkets beslut avlägsnande och verkställighet infördes 1976.om
Majoriteten i Utlänningslagskommittén förordade i betänkande SOU
1977:28 lämplighetsskäl regeringen kvarståskulle överprövnings-attav som
instans antalet besvärsärendenäven skulle stiga till 2 000.närmare Deom

dåuppgick till 626 ärenden. Regeringen menade eftersom den generellaatt
överklaga hade införts åreträtten endast före, borde förstatt avvaktaman

erfarenheterna de bestämmelserna. Därefter saken 1980togsav nya upp av
års invandrarpolitiska kommitté SOU 1983:29 i den efterföljandesamt
propositionen 198384: Både144. kommittén statsrådetoch överensvar om

det viktigt med den möjlighet praxisutvecklingenatt att styravar som
regeringen hade överinstans. Endast det grundattgenom vara om av en
mycket tillströmning ärenden skulle bli ohållbartpraktisktstor inomav att en
rimlig tid ärendena, bordepröva överväga instansordning.man en annan

årsInför 1989 Utlänningslag konstaterade utredningen SOU 1988: 1 detatt
inte varit möjligt undersöka förutsättningarna för helt handlägg-att ett nytt
ningssystem i utlänningsärenden, varför saken inte debatterades inärmare
propositionen 198889:86.prop.

I september 1989 närmade sig det svenska asylmottagandet för singränsen
förmåga. Detta gällde inte minst den del arbetet föll regeringen. Påav som
Arbetsmarknadsdepartementet 50 sysselsatta heltid medvar ca personer
överklagade utlänningsärenden. En vanlig vecka 100-150 beslut,togs varav
majoriteten rutinärenden med föga betydelse för utvecklingen praxis.var av
Regeringen gjorde bedömningen Sverige fåskulle fortsättaatt att ta emot ett
relativt antal asylsökande under åren.de ansågstort närmaste Den det därför
nödvändigt möjlighetenutreda flytta delen dessaatt större ärenden tillatt av
någon överprövningsinstans. Utredama, fick Asyl-annan namnetsom
prövningskomrnittén, skulle prioritera avlastning regeringen ochav gavs
direktiv fritt söka sig fram bland alternativen.att Samtidigtatt detsom var
nödvändigt minska regeringens arbetsbörda i detta ansågsatt avseende det
önskvärt någondet kvarstod möjlighet föratt regeringen praxis.att styra
Utredama skulle därför undersöka det åstadkommaskunde utan attom
regeringen fungerade överinstans Dir. 1989:43.som

Vid tiden för frarnläggandet den proposition följde betänkandetav som -
september 1991 hade antalet utlänningsärenden hos regeringen ökat med-

200 %. Summa inkomnanästan ärenden för 1989 3 714. Motsvarandevar
siffra årför 1991 september 9 075. Föredraganden menadet.o.m.var att
utlänningsärendena, utgjorde den enskildastörsta ärendensom nu grupp av

påankom regeringen, oproportionerligt del i första handtogsom storen av
invandrarministems tid. Tid, behövdes till reforrnarbete, aktiva insatser,som 59
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invandrarpolitikenövergripande planering och prioritering i vilketstort,av
betydelse inte minst bakgrund de invandrarfientligastor mot avvar av

därförströmningar tid gjort sig märkbara. Tiden attsom senare var mogen
alternativ Asylprövningskomrnitténflytta överinstansprövningen. Av de som

friståendeföredraganden i myndighet, Utlännings-undersökt instämde att en
lämpligast 199192:30 12 ff. Riksdagennämnden, framstod prop.som s.

uppfattning.delade hennes

uppgifterUtlänningsnämndens arbetsformer ochorganisation,
den januari 1992, admini-Utlänningsnämnden, började arbeta 1 är ensom

fristående lyder under förvaltningslagen och ledsstrativt myndighet avsom
ingår antal jurister, ordförande,nämnden därutövergeneraldirektör. I etten

domarerfarenhet, vilka samarbetar med lekmanna-majoriteten medvarav
för ordförande förordnas regeringen.Ordförande ochledamöter. ersättare av

Även rekommendation de politiskaregeringenlekmännen utses avav men
ordförandengrader beslutförhet;partierna. Nämnden har tre ensam,av

tvåtvå sammansättning; ordförandeeller sk utökadordföranden jämte lekmän
ingår före-vidarefyra lekmän. Utlänningsnämndenjämte I grupper av

gruppchef. Föredragande och gruppchefer idragande leds ärsom av en
vissa föredragande specielltländerindelade. Därutöver harhandläggningen ett

föredragande.ärendets beredningför vissa länder. För ansvarar enansvar
först för gruppchefen ochavgörande föredras detärendet klart förNär är

i ärendettisdag. Om detdärefter inför ordförande yppas mervarannan
bestående ordförandefrågor, nänmd, ochkomplicerade detavgörs avav en

Ärendet också åter tilltvå kantorsdagen i vecka.lekmän, samma
sammansättningen skerutredning.föredraganden för kompletterande genom

eller föredragande.inte välja varken lekmänlottning. Ordförande kan
beroende ärendets karaktär.för beslutsförhetsammansättningen är av
två nämndemän. Om ordförandebeslutsför med ordförande ochNämnden är

fråga principiellbedömningen ärendetnämndenoch rörgör att en av
fårpraxis, de beslutadå aktuellt ändra gällandebetydelse eller det blir attatt

två fyra ledamöter. I dennaordförande jämteärendet skall störreavgöras av
ingå. sammanträder i snittSk stomämndnämnd skall generaldirektören ca en

det berörgång månaden. ärendeOrdföranden kani avgöra ett ensam om
Förordning 1991:1817.31-35.frågor 199192:30enkelt slag prop. s.av

nivåer tiden januari tillolika underantal beslutVid granskning aven
avgjordes 8.843följande: 9.911 ärenden1993 framkom Avnovember av

tvåordförande ochärendenordföranden 1.022 av enensam,
tvåsammansättning, dvs46 ärenden i utökadlekrnannaledamöter samt av

införMuntligt företrädelekmannaledamöter.och fyraordföranden
påbörjadeUtlänningsnärrmden singruppchef har, sedanföredraganden eller

vid 51 tillfällen.förekommit1993,fram till 1 decemberverksamhet
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Beslutskapaciteten har successivt stärkts och nämnden åttahar ordinarienu
ordförande, jämte fyra 30 lekmannaledamöterersättare, 16samt grupper om

föredragande vardera, jämte gruppchefer. Utlänningsnämndensex har
fortlöpande samråd med FNs Flyktingkommissarie och Svenska Amnesty
International. Inom Utlänningsnämnden förs löpande praxisdiskussioner
mellan ordförandena varje vecka. Praxis vidareförrnedlas till gruppchefema

ordförande eller den speciellt praxisansvarigeattav sänder avgjordagenom ut
ärenden intresse.av

Utlänningsnämnden i principövertog de överinstansprövningsuppgifter
enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen tidigare fallit påsom
regeringen. Beträffande ärenden rörde enskilda detta följande:som var

överklaganden Invandrawerkets beslut ifråga° av om:
avvisning eller utvisning i samband därmed behandlade frågorsamt- om
uppehålls- eller arbetstillstånd;
tlyktingförklaring eller resedokument;-
beslut avvisa ombud eller biträde jävsfrågor;eller iatt-

ärenden överlämnats Invandrarverket till regeringen för° avgörande;som av
frågor upphävande utvisning grund brott prop. 199192:30v om av av

18 ft.s.

Övergångsbestämmelsema någotblev okonventionella. De ärenden som
redan anhängiggjorts hos regeringen överlämnades till Utlänningsnämnden.
De ärenden principiell och därför ändå kanske kommitnatursom var av som

överlänmas enligt de reglerna,att nedan, undantogs prop. 199191 :30nya se
41. I januari 1992 fanns 10.596 ärenden överklagats tills intesom men

avgjorts regeringen. Utlänningsnämnden fick därför tuffav medstarten
förväntningen Ärendetillström-möjligt ha avverkat balansema.att snarast
ningen har dock tid återigen stigit. Balans 3112-93: 10.645.senare

Beträffande regeringens möjlighet praxisutvecklingen, löste Asyl-att styra
prövningskommittén frågan föreslå möjlighet för Utlännings-attgenom en
nämnden till regeringen överlämnaatt särskilt viktiga eller principiella
ärenden. Förslaget fick sedermera uttrycklig Såledesreglering i lagen. kanen
Utlänningsnämnden välja överlämna ärendeatt ett om:

det bedöms ha betydelse för rikets- eller allmän säkerhet liksom för rikets-
förhållande främmandetill makt eller mellanfolklig organisation;
det bedöms särskild vikt for ledning tillämpningen;vara av av-
synnerliga skäl talar för ärendet bör regeringen.att avgörasannars av-
Utlänningsnämnden har under 1993 överlämnat 24 ärenden, nio ivarav

december 1993. Uppgift för 1992 saknas. De sistnämnda fråga kringrör en
bosniska inkallade kroatiska För övrigtsamt män. grunden förärpass
överlämnande i de flesta fall antingen den svenska säkerhetspolisens
förfrågan ocksåeller ärendet medicinsktrör fall med betydande kostnaderett
för den svenska De regeringsbeslut fått betydelse förstaten. störresom en 61
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överlämnadeuppehållstillstånd ärendeni Sverige, ärsöktsompersonergrupp
Bosnien beslutet.Invandrarverket, t exav

idagAsylsituationen2.5

sedan denasylpolitikenpräglatstarkast storaomständighetDen som
konsekvenseroch dei Bosnienkrigetavtagit1989tillströmningen under är

budgetåret 199192 antaletUnderasylmottagande. stegfått för svensktdetta
75 %55.000komsuccessivt. Totaltåterigenasylsökande varavpersonerca

inströmningenhöga1992932157 38. DenSkr.Jugoslavienfrån f.d.det s
asyl,söktedå 80.600totalt199293underfortsatt varavhar personerca

Bosnien-Herzegovinafrånhälften dessaochJugoslavienfrån f.d.80 % av
Serbien-Monte-ifrån kosovoprovinsenresterandedemajoritetensamt av

medavvaktavädjanflyktingkommissaries attPå FNsgrund attavnegro.
frånråddeskyddsbehövande till Kosovointeåtersända varsompersoner

dennaförverkställighetsstopp1992 s.k.1991 till grupp.hösten sommaren
bosnier,skyddssökandeBeträffandebeslutsfattandet.återupptogsDärefter

juni 1993,regeringen irått, meddelade etttillika beslutsstoppvilka genomför
fallet,enskildabeslut i detsig attbaseradepressmeddelande ettsom

Samtidigt med-uppehållstillstånd.fårbosnierskyddsbehövande permanent
Bosnien-Herzegovina. Bak-frånviseringstvång för medborgaredelades

från Bosnieninte komSverigetillanläntmånga degrunden att somavvar
iflyktingkommissarieFNsövervakadeflyktingförläggningarfrån avutan

skulle kunnaskyddsbehövandedeavsikt tasregeringensKroatien. Det attvar
Kulturdepartementet.1993-06-2154former PMordnadei liteemot nrmer

från Somalia,Irak,asylsökandeflestanärvarande deförövrigt anländerFör
uppehållstillstånd liggerförBifallsprocentenoch Iran.Sovjetunionenf.d.

% Skr.10UtlänningsnämndenochInvandrarverketbåde hos ca
uppgifterspecificeradeavseendeff.Vi hänvisar199394: 127 14 ommers.

till avsnittdagsläget
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3 Statistiska uppgifter

Huvudsakligt innehåll

Utredningens statistiska material kommer från Statens lnvandrarverk.
Det grundar sig på Invandranerkets registrering asylsökande ochav
ärendehantering berör tidsperioden juli 1989 decembersom 1993. I-
vårt material saknas uppgifter hur många uppehållstill-om permanenta
stånd beviljades efter överklagande till regeringensom under budgetåret
198990. Uppgifterna har ståttinte varken frånatt Invandranerket
eller regeringen. Detta har medfört fåttvi arbeta med siffroratt som
utvisar det totala antalet uppehållstillstånd, dvs. frånäven Invandrar-
verket. Vi såledeshar inte kunnat fokusera avgöranden i andra
instans det hadesätt velat.

I avsnitt 3.2 redovisas antalet asylsökande uppdelat de asylsök-
andes medborgarskap jämfört med antalet uppehållstillståndpermanenta

beviljades för asylsökande frånsom land.samma samma
I avsnitt 3.3 visar diagrammen l och 2 hur andel beslutenstor av

innebär beviljande uppehållstillståndsom ipermanenta andraav respek-
tive första instans. Diagrammen 3-10 redovisar hur andel be-stor som
viljas uppehållstillstånd konventionsflykting,permanent de facto-som
flykting eller humanitära skäl. Uppgifterna redovisasav dels
månadsvis, dels månader för visa förändringartreper att tiden.över

I avsnitt 3.4 redovisas invandringens sammansättning årenför
1989-1993.

3.1 Metod, material och avgränsning

Vi har uppgifter frånanvänt Statens Invandrarverk gjortoch statistiskaegna
beräkningar utgångspunktmed från vad bedömt intressant. Det grund-som
material erhållitvi har frånemellertid våra utgångspunkter varit bristfälligt i en
rad avseenden. Med hänsyn till den korta tid stått våntill förfogande harsom
det inte varit möjligt korrigera eller skapaatt material.eget

Utredningens material grundar såledessig uppgifter från Statens In-
vandrarverk och inriktatär tidsperioden juli 1989 december 1993. De—
uppgifter idag tillgängligaär bristfälliga ifrågaärsom permanentaom uppe-
hållstillstånd beviljats efter överklagande andra instans.som I samtliga fall
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från bådeuppgifterutredningenidiagrammeninnehåller därförtvåutom
andra instans.ochförsta

från förstaenbart in-uppgifterna kommerredovisas närdiagrammenI
från båda instans-uppgifterna kommerellerinstansandraenbartstans, om

ema.
från Invandrarverketsdelen hämtatshar till rapporterUppgifterna största

har sedanbudgetårsvis. Kompletteringarproducerasregeringentill som
behövts.fall där deti degjorts

uppehållstillstånd beviljatsantaluppgifterStatistiska permanenta somom
Invandrarverketsredovisats iharinstans rapport-till andraöverklagandeefter

gåttuppgifter har inteframåt. Motsvarandeoch attbudgetåret 199091fråner
budgetåret 198990.beträffandefram

registreraUtlänningsnämndens sättochregeringens attmellanSkillnaden
till-budgetåret 198990 inte heltfrån äruppgifternamedförtharärenden att

familjräknadesKulturdepartementenochArbetsmarknads-förlitliga. Inom en
Utlänningsnämnden räknarochInvandrarverketmedanärende enettsom

Försistnämnda metoden.till denanslutit attärende. Vi harett osssomperson
regeringensUtlänningsnänmden, harmedsiffrorregeringensjämförakunna

någotinteMetodenkompensationsfaktor.medmultipliceratssiffror geren
till vilkenhänsynkompensationsfaktom inteeftersomresultat tarrättvisande

ochregeringen In-dominerande. Inomfamiljernastorlek varsom
våra uträkningar.iSå sketthar2,5 ävenfaktor använts.vandrarverket har en

ochf.d. Jugoslavienförharstatistik medäldrejämförakunnaFör senareatt
in. I1989 räknatsrespektive landiingickSovjetunionen def.d. stater som

till grunduppgifter legatsärskilts.DeBosnienuppgifterharvissa fall somom
7-10.återfinns i bilagomadiagrammenför

konventions-lagtstyngdpunktmaterialetsdirektiven harmedenlighetI
uppehållstillstånd bevil-factoflyktingardeHyktingar, permanentasamt som

avsnitt har vi be-4för underredogörsSomhumanitära skäl. närmarejats
Chile,Libanon, Peru,Irak,Iran,följandeundersökningen till stater:gränsat

och Rumänien.Somalia, Etiopien

asylsökandeInresta3.2

Inledning3.2.1

ärendet In-registrerasi SverigeasylsökermedsambandI avatt personen
asylansökandenregistreringen liggerförgrundTillvandrarverkets. som ges

medkontaktförstaasylsökandesvid dengränspersonalpolis- ellertillin en
i enlighet med deantecknasmedborgarlandmyndighet. Personenssvensk

uppvisar.dokument personen
beträffar i diagrammendevadläsarenuppmärksammaVi vill att an-

påverkar praxisväntetid,beträffandereglernagällandetillfälligtgivna som
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under den tidsperiod vi undersökt, finns dessa redovisade i sammanfattning i
bilaga 2.

3 2 2 Antal asylsökande. .

1989 1990 1991 1992 1993
Asyl- Antal Asyl- Antal Asyl- Antal Asyl- Antal Asyl- Antal

sök. tillst. sök. tillst. sök. tillst. sök. tillst. sök. tillst.
fd.Jugoslavien 2 184 618 2 276 675 22613 049 691 414 0801 29 568 30 313

däravBosnien 9 658 25 862 28 067
Rumänien 827 756 2 721 87 605454 516 228 333 59
Etiopien 2 115 752 20281 1621 495 5031 172 264 75 53
Somalia 867 358 2 401 30 1355 122 2 951 420l 733 654
Chile 154 5 418 30 437 113 53 98 25 21 15
Peru 242 89 293 90 532 193 785 151 462 881
Irak 1909 1375 1956 1925 2 236 2 715 3 217 3 355 2 323 9072
Iran 4 574 4 509 4 323 l 842 266 2 7091 754 l 741 339 662
Libanon 3 135 8971 3 569 874 340 1981 237, 770 93 56
Sovjetunionenfd. 518 202 741 95 l 159 584 679 199 527 169
Ovrigaländer 13833 7 905 9 082 6225 6 168 7 932 5 234 3 594 3 107 l 406
Totalt 30 358 24 879 29 420 12839 27 344 18663 84 057 12791 37 581 36 482

Tabell I Antal asylsökande antal beviljade uppehållstillståndsamt permanenta
enligt utlänningslagen 3:1 punkt 1-3 och 2:4 Tomma fält beror attp
uppgifter saknas.

I tabell 1 visas antalet frånasylsökande visst land och antaletett perma-
uppehållstillstånd bådebeviljats efter beslut i första och andranenta in-som
Det skall observeras kan registreras asylsökandestans. att etten person som

år medan resultatet hans ansökan redovisas år, vilket beror deett annatav
långa handläggningstidema. förhållande såledesDetta medför det årvissaatt
kan finnas färre asylsökande beviljade uppehållstillstånd.än permanenta

Uppgifterna antalet asylsökande bosnier för 1992.osäkra Skälet tillärom
övergångsperioddetta underär registrerades del jugo-att en personer somen

slaver, fastän deras inleddes med bokstavskombinationen BH,passnummer
vilket frånindikerade de kom Bosnien.att

3.3 Beviljade uppehållstillståndpennanenta

3. 3. 1 Inledning

Utredningens syfte utreda asylpraxis i andra instans. detär Trots kommeratt
vi i huvudsak redovisa från bådestatistik första och andra instansatt sam-
manslagen. Anledningen från dåuppgifter den tidär regeringenatt separata

gåttandra instans inte fram.attvar 65

14-05893
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uppehållstillstånd3.3.2 Permanenta beviljade andra instansav
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Kommentar till diagram 1

grafisktVi har valt i bild visa dels beslut i andra instans,antaletatt samma
åskådliggördels bifallsprocenten eftersom sådan bild bättreatt ut-anser en

vecklingen. Bilden ställer krav läsaren uppmärksammar vilken axelatt mot
kurva skall läsas; den heldragna kurvans beslutvärden antalet andraen av

påinstans den axelnavläses och den streckade kurvans värdenvänstra
bifallsprocent avläses den högra axeln. Om exempelvisman ser
månaden oktober 1991 visar diagrammet beslut fattades i 800 ärendenatt ca

vilka 85 bifölls.%av ca
för budgetåretUppgifter bifallsprocent saknas helt 198990. Den mar-om

från september till december 1991 följdkant höga bifallsprocenten är en av en
IS-månadersregelnvarigenom den s.k. etablerades, dvs denändrad praxis,

januari 1992 infördes i förordningsforrn. Regeln innebar i principregel isom
uppehållstillstånd månaderfor den i 18 eller längre.automatiskt väntatsom

fått effekter bifalls-Tidsförordningen avseendeSom har storasynes
Uppehållstillstånd denna grund medges humanitära skäl.procenten. av

framgår också avsnitt invandringens3.4,Detta tar samman-av som upp
sättning.

på nivå,i ungefär 5Vidare ligger bifallsprocenten dagsläget %,samma
nedgång,fortsatt före det Tidsförordningen till-viss tendens tillmed attsom

lämpades fullt ut.
påverkades regeringens Bosnienbeslut eftersomBifallsprocenten av

frånlåg Invandrarverket i direktivBosnienärendena vilande hos avvaktan
det därför Invandrarverket be-regeringen. Efter regeringens beslut var som

uppehållstillstånd, diagram 2bosniema nedan.viljade ävenpermanenta se
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uppehållstillstånd3.3.3 Permanenta beviljade enbart förstaav
instans, Invandrarverket
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Kommentar till diagram 2

Den heldragna kurvans värden avläses den axeln och den streckadevänstra
kurvan avläses den högra axeln. Uppgifterna gäller grundärenden hos In-

månadenvandrarverket. Exempelvis för oktober 1991 avgjordes drygt 5.000
ärenden och 45 % dessa bifölls.ca av

budgetåretFör 198990 uppgifterna antal beviljadeär permanentaom
uppehållstillstånd framräknade differensen mellan antal avgjorda ärendensom
och antal avslag asylansökan. Differensen har sedan kompenserats för av-

återtagnaskrivna följdärenden till ansökningar, nöjdförklaringar etc.av
frånObservera juli 1993 redovisas ärenden rörande bosnier Detatt separat.

låg Bosnienärendenmängder vilande i frånavvaktan direktivstora rege-
ringen. Efter regeringens beslut i juni 1993 började Invandrarverket fatta be-
slut fick bådei dessa ärenden vilket till följd antalet beslut och bifalls-att

ökade markant.procenten
dåDiagrammet intressant visar nedgångdet betydande bifalls-är en av

efter första kvartalet 1992. Efter det bifallsprocenten tidigareprocenten att
pålegat 30-40 % sjunker den till 10 %. Det bör uppmärksammas attca ca

den s.k. Tidsförordningen tillämpades för de anlänt till Sverigepersoner som
före första juli 1990. nedgångenden En anledning till den dramatiska bi-av
fallsprocenten i maj 1992 kan Invandrarverket vid denstartar attsom vara
tiden behandlade ärenden vari anlänt första juli 1990.änpersonerna senare
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uppehållstillståndför3.3.4 Bifallsprocent permanenta
konventionsflyktingar, de factoflyktingar ellerbeviljade för av

humanitära skäl
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3 och 4till diagrammenKommentar

kategorier vi studeratbifallsprocenten för alla deDiagrammen visar närm-tre
redovisas i diagram.kategori kommer Exem-Varje ettatt separatsenareare.

månad för konventionsflyktingar1992 ligger bifallsprocentenpelvis i maj
15flyktingar 5 % och humanitära skäl %.defacto2 %, ca caca

uppehållstill-andelen beviljadefrarnräknadeVärdena är permanentasom
uppehållstillstånd,beviljat avvisning,stånd totala antalet beslutdetav

från beslutsnivåeri asylärendena samtligaeller avskrivningutvisning
enligt förvaltningslagen,Invandrarverketomprövninggrundärende, av

uppehållstillstånd.ansökaninstansöverklagan i andra samt omny
uppehållstillståndför skerregistrering skälenGrundmaterialet denär somav

Invandrarverket.hos
50maxvärdet y-axelnObservera är procent.att

nedåtgående trend avseende samtligagenerelltvisarDiagrammet en
uppehållstillstånd, för effekt Tidsför-med undantag denkategorier somav

dockhumanitära skäl. Det börmedförde avseendeordningen noteras att
uppgång Tids-under den tidockså politiska skäl för asyl skerbeträffande en

någon Ned-förklaring till detta.Vi har inte hittatverkar fulltförordningen ut.
tre-månaders-framgår tydligtsärskilt1990 ochgången inleds i början av

möjligt med säkerhetdiagram inteDet sägaintervallsdiagrammet, är att
förhållandenai praxis skärpts,nedgången. Orsaken kan liggaskälet till attatt

de asylsökande anlänthemländer förändrats ellerasylsökandesi de att som
torde detasylskäl. rimlig slutsatsEn ärtid har attvara ensvagaresenare

nedgången.orsakatdessa skälkombination somav
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3.3.5 Konventionsflyktingar bådei första och andra instans
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Kommentar till diagrammen 5 och 6

Den heldragna kurvans värden avläses den axeln och denvänstra streckade
kurvan avläses den högra axeln. Exempelvis beviljades i maj 1992 50ca

uppehållstillstånd. Dessa utgjorde 2 %permanentpersoner personer ca av
den totala andelen fattade beslut.

Bifallsprocenten framräknade andelenär beviljade permanentasom uppe-
hållstillstånd det totala antalet beslut beviljat uppehållstillstånd, avvisning,av
utvisning eller avskrivning i frånasylärendena samtliga beslutsnivåer
grundärende, omprövning Invandrarverket enligt förvaltningslagen,av
överklagan i andra instans uppehållstillstånd.ansökansamt ny om

Observera maxvärdet y-axeln 50äratt procent.
Diagrammet nedåtgåendevisar klart trend vilken inleds åri sluteten av

1989. svårtDet uttala sig nedgångär vad denna dåberoratt om samman-
sättningen de förhållandenaasylsökande och i deras hemländer ständigtav
skiftar. En viss grund torde ligga i beslutet beträffande avsaknad doku-av

Även 13 december beslutet kan ha haft viss effekt för beviljandetment. en av
konventionsflyktingstatus, fastän detta beslut formellt fokuserade de facto
flyktingar, bilaga Intressant det skedde uppgångvissär attse en av perso-

erhöll konventionsflyktingstatus efter det beslut började iattner som tas
Bosnienärendena.
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både och andra instansförstafactoflyktingar i3.3.6 De
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Kommentar till diagrammen 7 och 8

Den heldragna kurvans värden avläses den axeln och denvänstra streckade
kurvan avläses den högra axeln. Exempelvis beviljades i september 1990

275 asyl de facto flyktingar vilket utgjorde 9% det totalaca personer som ca
antalet beslut.

Bifallsprocenten framräknadeär andelen beviljade permanentasom uppe-
hållstillstånd det totala uppehållstillstånd,antalet beslut beviljat avvisning,av
utvisning eller avskrivning i frånasylärendena samtliga beslutsnivåer
grundärende, omprövning Invandrarverket enligt förvaltningslagen,av
överklagan i instansandra uppehållstillstånd.ansökansamt ny om

Observera maxvärdet y-axeln 50äratt procent.
Diagrammet visar nedåtgåendehär klart trend vilkenäven inleds i sluteten
år svårt1989. Det uttala sig nedgångär vad denna dåberorattav om

sammansättningen de förhållandenaasylsökande och i deras hemländerav
ständigt skiftar. En viss grund torde ligga i beslutet beträffande avsaknad av

Ävendokument. den inskränkning avseende asylskyddet 13 decembersom
dåbeslutet medförde det krävdes särskilt starkt skyddsbehov for erhållaett att

de facto flyktingstatus torde ha medverkat nedgången,till bilagase
Det intressant hur defacto flyktingstatus,är i utsträckningatt notera större
de andra påfallandeuppvisarän ojämnare kurva.grupperna, en
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bådepåUppehâllstillstånd skäl ibeviljade humanitära3.3.7
första och andra instans
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Kommentar till diagrammen 9 och 10

Den heldragna kurvans värden avläses den axeln och den streckadevänstra
kurvan avläses den högra axeln. Exempelvis beviljades i maj 1992 600ca

uppehållstillstånd humanitära vilkaskäl, utgjordepermanentpersoner av ca
15 % det totala antalet beslut.av

Bifallsprocenten framräknade andelen beviljadeär permanentasom uppe-
hållstillstånd uppehållstillstånd,det totala antalet beslut beviljat avvisning,av
utvisning avskrivning från beslutsnivåereller i asylärendena samtliga
grundärende, omprövning Invandrarverket enligt förvaltningslagen,av
överklagan i andra instans uppehållstillstånd.ansökansamt ny om

Observera maxvärdet 50y-axeln x-axelnsäratt procent samt att max-
värde 9.000 i detta diagram.är personer

nedåtgåendeDiagrammet visar trend inleddes i slutet 1989. Bi-en som
fallsprocenten låg årdessförinnan 40% för därefter under 1990 ochattca

halvåretförsta 1991 sjunka till 10 för sedan fortsätta sjunka.%, attav ca
nedgångDenna bryts markant i samband Tidsforordningenmed tillämpas.att

så småningomI takt förordningmed denna successivt upphör gälla haratt att
bifallsprocenten stadigt sjunkit och ligger i dagsläget 3 %. Det bör dockca

frånhandläggningen bosnier särskilts denna siffra. Bifalls-noteras att av
uppgåravseende bosnier till 45 %. Man kan asylmottag-procenten anta att

ningens anspråktill del tagits i dennastorresurser av grupp.

3.4 Invandringens sammansättning 1989-1993

Inledning

begreppet uppehållstillståndl invandrare finner beviljatsman personer som
i Sverige väldigt olika grunder. De följande diagrammen kommer visaatt
sammansättningen invandringen 1989-1993.

uppehållstillståndEn beviljas grund flyktinganknytningsomperson av
anhörig, tillexempelvis make, i Sverige beviljatsär näraen en person som

Övriguppehållstillstånd konventionsflykting. anknytningpermanent som
innefattar utländska giftermedborgare sig med svensk med-t.ex. som en
borgare flyttar till Sverige.och

årDet diagrammet visar för varje sammansättningen den totala in-övre av
vandringen. undre diagrammet delar det och visarDet utdrag övreär ett av av

beviljats asyl konventions- och desammansättningen personer som somav
uppehållstillståndfacto flyktingar liksom de meddelats humanitärsom

uppgårutskilda integrund. Krigsvägrare de till 1 %:är
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nedan den totala invandringens11 Diagrammet visarDiagram
år 1989.sammansättning

D Kvotflykting,
konventionsflykting.

factoflykting,de
lcrigsvägrare
eller sompersoner
beviljats
permanent33% 48% uppehållstillstånd

skälhumanitära

Flyktinganknytning

I Övrig anknytning

W Arbetsmarknadsmässiga
gäststuderandeskäl,

n38 480 adoptivbarnoch

nedan uppehållstillstånd beviljade12 Diagrammet visarDiagram permanenta
defördelat på skäl för asyl, dvs. kv0t-, konventions- ochår 1989,

uppehållstillstånd på humanitär grund, dvs. enligt 2 4factoflyktingar, samt
långmed tillfälligt ändrad väntetid.utlänningslagen och enlighet praxisi pga.

D Kvotflykting

Konventionsflyktjng

I factoflyktingDe

I Humanitäraskäl

I Beviljadepermanent
uppehållstillstånd

skälihumanitära
medtillfälligtenlighet

långpraxisändrad pga
väntetid

n18 687
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13 nedan den totala invandringensDiagram Diagrammet visar
år 1990.sammansättning

El Kvotflykting,
konventionsflykting,

factoflykting,de
krigsvägrare
ellerpersonersom
beviljats
permanent
uppehållstillstånd

skälhumanitära
46% \

\ Flyktinganknytning
14%

I Övrig anknytning

Axbetsmarknadsmässiga
gäststuderandeskäl,

adoptivbarnoch342n37

uppehållstillstånd beviljadenedanDiagram 14 Diagrammet visar permanenta
dvs. konventions- och deår 1990, fördelat på skäl för asyl, kvot-,

uppehållstillstånd på humanitär grund, dvs. enligt 2 4factoflyktingar, samt
utlänningslagen.

E] Kvotflykting

Konventionsflykting
41%

I De factoflykting

Humanitäraskäl

nl2 825
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nedan den invandringens15 Diagrammet totalaDiagram visar
år 1991.sammansättning

D Kvotflykting,
konventionsflykting,
defacloflykting,
krigsvéigrare

34% ellerpersonersom
beviljats
permanent
uppehållstillstånd

humanitäraskäl

Flyktinganknytning

Övrig anknytning

El Arbetsmarknadsmässiga42 230
skäl,gäststuderande

adoptivbarnoch

uppehållstillstånd beviljadenedan16 DiagrammetDiagram visar permanenta
defördelat på för asyl, dvs. kv0t-, konventions- ochår 1991, skäl

grund,uppehållstillstånd på humanitär dvs. enligt 2 4factoflyktingar, samt
utlänningslagen.

D Kvotflykting

Konventionsflykting

I factoflyktingDe
20%

skälHumanitäraué

645n18
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17 nedan denDiagram Diagrammet visar totala invandringens
år 1992.sammansättning

D Kvotflykting,
konventionsflykting,

7% defactoilykting,
W kiigsvägrare37%

ellerpersonersom
beviljats

36% permanent
uppehållstillstånd
påhumanitäraskäl

20%
Flyktinganknyming

In34 813 Övrig anknytning

Arbetsmarknadsmässiga
skäl,gäststuderande
ochadoptivbarn

nedan uppehållstillstånd beviljade18Diagram Diagrammet visar permanenta
år 1992, fördelat på skäl för asyl, dvs. kv0t-, konventions- och de

uppehållstillstånd på humanitär grund, dvs. enligtfactoflyktingar, 2 4samt
utlänningslagen.

D Kvotflykting
27%

l Konventionsflykting

I. . \\\\\\\\\£ De factoflykting
49%

5% skälHumanitära

19%

nl2 787
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Diagram 19 Diagrammet nedan denvisar totala invandringens
årsammansättning 1993.

E] Kvotflykting,
konventionsflykting,

factoflykting,de
krigsvägrare
eller sompersoner
beviljats
permanent
uppehållstillstånd
på skälhumanitära

n58 926
Flyktinganknytning

. Övrig anknytning

D Arbetsmarknadsmiissiga
skäl,gäststuderande
ochadoptivbarn

Diagram 20 Diagrammet nedan visar uppehållstillstånd beviljadepermanenta
år I 993 för asylsökande från samtliga länder Bosnien, fördelat på skälutom
för asyl, dvs. kv0t-, konventions- och de factoflyktingar, samt
uppehållstillstånd på humanitär grund, dvs. enligt 2 4 utlänningslagen.

D Kvotflykting

Konventionsflykting
467o I De factoflykting

Humanitäraskäl

n7 777st
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nedanDiagram 21 Diagrammet visar uppehållstillstånd beviljadepermanenta
år asylsökande från1993för Bosnien, fördelat på skäl för asyl, dvs. kvot-,
konventions- defactoflyktingar, uppehållstillstånd påoch humanitärsamt

dvs. utlänningslagen.grund, enligt 2:4

D Kvotflykting

Konventionsflykting

I De factoflykting

Humanitäraskäl

94%

n28 703st
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4 Utvecklingen praxis i asylärendenav

Jämförande studie regeringens ochav
Utlänningsnämndens beslut

innehållHuvudsakligt

I kapitlet behandlas dels utredningens arbetsmetod och de komplika-
tioner medfört, dels redogörs för våraämnets slutsatser.artsom

I avsnitt 4.1 forredogörs hur undersökningen lagts och vilketupp
våramaterial haft på.grunda slutsatseratt

Under Allmänna synpunkter i avsnitt 4.2 diskuteras de olika faktorer
försvårar praxis.översynsom en av

Därefter redovisas under avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5 de slutsatser vi
kommit till avseende konventionsflyktingar de factooch flyktingar,
humanitära uppehållstillståndskäl för dokumentlöshet ochsamt tro-
värdighet.

Slutligen lämnar vi förslagunder avsnitt 4.6 praxisdokumentation
inför framtiden.

4.1 Metod, material och avgränsning

Den för utredningen aktuella tidsperioden sträcker från månadsig juli 1989
till och månadmed februari 1994. Vi har valt undersökningen i juliatt starta
1989 för studera regeringens föreäven praxis tiden det s.k. 13 decemberatt
beslutet 1989, resulterade i specifik praxis tiden därefter, avsnittsom en se
2.3.

Som bas för jämförandeden studien genomgångligger antaletten av
ärenden, totalt 600 stycken, avgjorda den myndighet utgjort andraca av som

Överinstans-instans i asylärenden under den tidsperiod vi undersökt.
prövningen utfördes fram till den januari1 1992 regeringen Arbets-av -
marknads- respektive Kulturdepartementet därefter Ut-övertogsmen av-
länningsnämnden. Därutöver inkluderar det statistiska materialet i kapitel 3 ca
94 000 ärenden, vilka positiva beslut. Totalt har knappt 200 000 ären-avser
den avgjorts under perioden.

Beträffande urvalet innefattar undersökningen ärenden Kulturdeparte-ur
praxissamling, till vissa fråndelar Arbetsmarknads-mentets övertagen

departementet och Invandrarverkets återgerpraxissamling, i de delar den
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samlats i Utlänningsnämndensuppfattning de ärendenregeringens samt som
praxisutgåva. har granskat samtliga beslut i Utlännings-Vidare som

år avsnitt1993 i utökad sammansättning, 2.4.nämnden fattats under se
de regeringsärendenhos Invandrarverket studeratharDärutöver utansom,

vägledande under den tidinförts i praxissamling,ha ansettsatt rege-somen
Utlänningsnämndeninstans. Slutligen har hosutgjorde andraringen gran-

så småningom,för efterhandläggarna insamlatsvilkaskat de ärenden attav
ingå Utlänningsnämndens officiella praxissamling.igallring, skall komma att

såväl omfattarinnefattar positiva negativa beslut ochmaterialDetta samt-som
representerade medborgarskap.liga

två Hearings utredningenfått värdefull information deVi har genom som
och för in-aktiva advokatervari i asylärenden representanterarrangerat,

uppfattningar utvecklingenvidarebefodrat sinatresseorganisationer om av
också bestått med väsentligtharsvenska asylrätten. Dessaden ettossgrupper

tillåtitmaterialet dock varit det intesvaghet i harskriftligt material. En att oss
två eftersom det varit inriktatbeslutsorganen,jämförelse mellan degöraatt en

också innefattat mängd ärendenMaterialet harUtlänningsnänmden. storen
svåravisatföreträdesvis barn. Det harbesvär hospsykiskarört av-som

Till delen har det dockstarka humanitära skäl.vägningar mycket störreav
uppstått instans avgjortförhållanden efter det andra ären-sigrört attsomom

kommittédirektiven skall utredningeningetts. Enligts.k. ansökandet och ny
intevarför avgöranden efter ansökaninstansbeslut andra sär-fokusera nyav

uppstår ärendet avgjorts andraefter detProblemenskilt studerats. att avsom
sådana särskild studie.borde granskas itvekan dedockinstans är attutan en

bilagabåda finns redovisat isammanfattning de HearingsEn av
slumpmässigt utvalt antalmaterial vi undersöktdetta har ären-Utöver ett

ärendenfokusera granskningen deuppdrag liggerI utredningensden. att
åberopats. omfattade tusentalsMaterialethumanitära skälvari asyl- eller ären-

svårt för undersökningen meningsfulltdet visade sigden och göraatt ett
eller Utlännings-sig departementenslumpmässigt urval. Skälet attvar vare

åberopade skäl förklassificeringfört baserathadenämnden uppe-en
uppehållstillstånd Vii sina datasystem.hållstillstånd för beviljateller grund

hjälp deras internafrån i Norrköping. MedInvandrarverketfick assistans av
dataprogram,utformamöjligtklassificering blev det ett nyttattatt, genom

fått asyl- elleri Sverigevariärendenkartlägga de stanna avpersonerna
uppehållstillstånd såsomfåttsåledeshumanitära skäl. Det rör personer som

Påhumanitära skäl. grundellerdefacto flyktingarkonventionsflyktingar, av
fall det nöd-hitta komparablaoch förärendemängdenden attstora varav
två grunder, delsUrvalet skeddemedborgarskap.välja vissavändigt utatt

dels de varitidsperioden,under den aktuellahade tagitsflest beslutde där
Utlänningsnämnden.både regeringen ochbehandlatsmedborgarskapvisst av

särskilt granska ärendenförutgångspunkter beslutade viMed dessa attoss
Somalia,Chile,Irak, Libanon, Peru,från länder: Iran,följandemed sökande
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Etiopien och Rumänien. Ur denna gjordes därefter slumpmässigtettgrupp
urval 250 Genomgångenärenden. dessa ärenden har inte tillförtom ca av ut-

någonredningen egentlig information åhar andra sidan bekräftat vadny men
redan uppmärksammat vid granskningen övrigt material.av

frånAntalet asylsökande f.d.det Jugoslavien dominerar års asyl-senare
mottagning. Dock avgjorde regeringen i liten utsträckning dessa ärenden. En
jämförande studie mellan regeringen och Utlänningsnänmden har därför
genomförts i mindre omfattning beträffandeän andra nationaliteter.

Slutligen vill påvi peka följande frågor inte innefattas iatt utrednings-
uppdraget och därför inte studerats: praxis i första instans, dvs. Invandrar-
verkets frågorbeslut; något berör handläggningsproceduren,sätt dvs.som
inklusive verkställighet; anknytningsfall; s.k. ansökan ärendensamtny som
innebär tillämpning förstaeller asyllandsprincipen.route-av en

4.2 Allmänna synpunkter

Att studie skagöra i utvecklingenöversynutmynna praxisen som en av av
måste självfallet innefatta hänsynstagande till mängd faktorer kan haen som
påverkat den myndighet eller domstol medverkat till viss Vårpraxis.som en
utredning innebär därutöver jämförelse två olika beslutsorgan.typeren av av
Vi har därför på antal faktorer försvåratstött möjligheternaett draattsom
säkra slutsatser det material vi har granskat. Framförallt vill frånvi redanav
början någrapeka omständigheter påverkat översynen.som

En försvårande faktor regeringens, iär egenskap andra instans, ochav
Utlänningsnänmdens skilda utforma ärendenas beslutsmotivering.sätt att Re-
geringen lyder inte formellt under förvaltningslagen. Lagens regler moti-om
vering beslut har dock tillämpats kutym eller hävd endast i vissav av ut-men
sträckning. Under den tidsperiod vår undersökning omfattar ärsom rege-
ringens motiveringar i de flesta fall kortfattade någon redovisning hurutan av
och vilka nåttgrunder viss slutsats. För försöka vilketutrönaattman en
underlag regeringen haft för sina beslut har fåttvi därför studera akten i ären-

fårdet. Det till följd finnsdet ganska for feltolkningaratt ett stort utrymme av
vad varit de faktorernaavgörande för utgång.ärendetssom

Utlänningsnämnden tillämpar utlänningslagens regler besluts-om
motivering. I ärendena finns angivet den grund varit Mångaavgörande.som
ärenden har därutöver redogörelse för nämndens I ärendenen resonemang.

principiell såvälbeskrivs rättsläget och tolkningen detsammanaturav mer av
situationen i den aktuella För det fall avsaknad trovärdighet harstaten.som av

varit den avgörande faktorn i de flesta ärenden vilka uppgifteranges som
ifrågasätts.

Dessa regeringens och Utlänningsnämndens fundamentalt skilda sätt att
redovisa fårsina beslut flera konsekvenser. Generellt blir jämförelseen
mellan svårdem uppgift. Vidare löper risken inte upptäcka tvåatten att 91man
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enbart skenbar. Slutligen kan de olika redo-likhet, eller olikhet,ärendens är
missvisande bild hur ärendet faktiskt behandlatsvisningssätten rentge en av
Å sidan välutrett ärende i kort-beredningen. kanunder utmynna ettettena

Å lång motivering baraforrnalistiskt beslut. andra sidan kanfattat, ettvaraen
fakta inte vidarestandardiseradeupprepande för ärendetypen utrettssomav

fallet.för beslut i det specifikaför underlagatt ge
Utlänningsnämndens besluts-skillnad regeringens ochEn ärstorannan

i oktober 1991 ungefär 55gäller regeringenformer. Vad personervar
migrationspolitiska avdelning engagerade iKulturdepartementets över-

dessa arbetade 36invandrar- och asylärcnden. Avinstansprövningen av
länderontråden.fördelade gruppvis olikaföredragande,handläggare som

Ärendet först för gruppchefengruppchef. fördrogsleddesVarje av engrupp
statsrådetFöredragning inför skeddeför expeditionschefen.och därefter

vid varje före-Ungefär 150-200 ärenden presenteradesdag.normalt 14:evar
statsrådet komplicerat, gick det tillbaka tillfann ärendetdragningstillfälle. Om

föredragning förberedning. Efter slutligför ytterligareföredraganden stats-
för regeringen, denrådet vecka ärendetpresenterade denne som varsamma

beslutsfattaren.formella
praxisdiskussioner inom delsförmedlades delsPraxis gruppen,genom

ålåg expeditionschefen gruppcheferna kom-ochdet attsomgenom ansvar
särskiltföredragandena. Vidare höllsprincipavgöranden medmunicera

anlände, dvs. medasylsökandeföredragningararrangerade när gruppen ny
förhållan-tagit ställning, liksomvilka inte tidigareförutsättningar till omman

då endast hand-förändrats. Idag, Kulturdepartementetradikaltdena i staten
fyrastyrkan reducerad tillregeringen överlämnade ärenden,har till är perso-

ner.
ansvariginvandrarministem -i praktikenHos regeringen personvar en -

praxis och likai sig befrämja överblickenför Detta bordebesluten. över en
vid varje föredrag-den ärendemängdenbedömning i lika fall. Men stora

föredrogsmajoriteten ärendenaningstillfällen ha medförttorde ytterstatt av
mini-och fick till följdkravet handläggarnaschematiskt. Detta ökade att

mån.påverkansmöjlighet minskade i motsvarandesterns
inledande skedetvisserligen i detBeredningen hos Utlänningsnärrmden är

närvaranderegeringen. Förliknande hos äri organiserad sättstort som
igruppchef och föredragandei 16 medindeladehandläggarna grupper en sex

Ärendena för ordförandegruppchefen därefterföredras först förvarje. en
Omåtta jämte fyraordinarie ordförandenhar ersättare.Nämndenensam. nu

beskaffenhet, beslutetinte enkelbedömer ärendetordföranden är tasatt av
två lekmannaleda-ordförande ochsammansättningennämnden iistället av

i 90 % ärendenafattade emellertid beslutOrdförande övermöter. avensam
mångaförhållandevisår innebäruppgift avseende 1993. Dettaenligt att per-

beslutsfattandetfinns viss riskDetfattar beslut i nämndens attennamn.soner
sigsäkerhet skall kunna uttalamedmindre homogen. Fördärmed blir att man
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enhetlig måstepraxis finna förhållandevis mångaom en avgörandenman som
pekar i riktning de s.k. stomänmdsbesluten självklart undantagna.samma -

En väsentlig skillnad vidär prövningen i regeringenattannan kunde av
den ansvariga statsråd utkrävas politisktettpersonen Viett äransvar.- -
givetvis medvetna formellt fattade helaatt regeringen beslutet.sett Detom är
oundvikligt sådan förhållandevisatt är känslig för kampanjeren iperson
media och andra opinionsyttringar kunde medföra politiska komplika-som
tioner. Från advokathåll har varit väl medveten det spel-man extraom

detta i de enskildautrymme ärendenagett och har beklagat de inskränkningar
de ändrade förhållandena medfört.som

Utlänningsnämnden å andra sidanär uppbyggd domstol och desom en
jurister arbetar ordförande har alla domarkompetens. Det förefallersom som
rimligt inom Utlänningsnärnndenatt anta att i allt väsentligt efterman strävar

arbeta påatt domstol.sätt I detta ligger objektivtsamma granskasom en att
materialet och i sitt beslutsfattande endast gällande lagstiftningstyras av samt
uttalanden regering och riksdag.av

Det inte alltför djärvt dessa skillnader i vissa fallatt kansynes anta att leda
till utgångolika i enskilda ärenden. Utlänningsnämnden säkerligenär mindre
känslig för exempelvis massmediekampanjer i enskilda ärenden. vårEnligt
mening detta i positivt.är Tyngden åberopadedestort skälen skall avgöraav

ärende, inte lyckatsett media. finnsDet emellertid riskom man engagera en
i sin låtainte påverkassträvan sigatt någotbliratt rigid. Vi heltman med-är

detta svår balansgång.vetna ärattom en
Ytterligare försvårande faktor det förär bedömningatt ärendenaen en av
fundamentaltär känna förhållandenatill iatt sökandens hemländer. Dessa

förhållanden skiftar hela tiden. Omständigheter månad sådanavaritsom en av
de skulle ha medfört någraatt asyl, kan månader grund föränd-senare av

ringar i hemlandet inte hindra återsändssökanden dit. Av tidsskälatt har vi
inte haft möjlighet i varje enskilt fall påinatt i månvad förändringar i
hemlandet påverkat ärendets bedömning. Utredningen har därför begränsats
till ärenden sådanadär omständigheter, såvitt vi kunnat bedöma, haft mindre
relevans.

Då utredningen startade vårdet ambition detaljstudie.göra Viattvar en av-
såg hitta regeringen och Utlärmingsnämndenatt avgjorda jämförbara fall.av
På grund bristen dokumentation praxis visade sig denna ambitionav bliav
ytterligt svår förverkliga. Inte desto mindreatt lyckades vi samla antal fallett
med, vid första anblicken, likartade förutsättningar. Vi gjorde därefter in-ett
ledande arbete med analys detta slag. Förutsättning jämfördes meden av
förutsättning, fonnuleringarna vägdes varandra. Det visade sigmot ganska
snabbt det ogörlig uppgift. De faktoreratt borde hänsyn tillvar en tasom man

alltför många, alltför rörliga och inte minst alltför okända.var Att skenge av
ha dragit slutsats efter hänsynstagandeatt till dessa faktorer ansåg vi blien

missvisande. För fullvärdig analys det här slaget vi måstedeten attav anser
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på-variablerständigt rörligadekonkretisera allamöjlighetfinnas somatten
förförhållanden börangivet de4.6avsnittVi har ipraxis.verkar som vara

slag.dettaför analysförutsättningarskapaförhanden att aven
deredovisalämpligastdetkommit till slutsatsen att ut-därförVi har att

600 ärendenstuderathavi, eftervecklingstendenser varaanser ossatt casom
medoch slutsatservåra iakttagelserillustreravaltVi harövertygade attom.

fram-viktigasteflera. Det ärtill dettaSkälenvårt material. är attexempel ur
svårt förklaraskulle haså viabstraktblifall skulle atti attställningen annat

våragrundarvadvill visagivetvis viskälEtt ärvi attvad annatmenar.
frågan exempelblikanallt baradetpå. Svagheten är omslutsatser att trots

vi valtärendenskett. Deurvalethurkaninvändningar somoch motatt resas
jäm-möjligtskall göradetbakgrund attfrämst sketthar att enmot varaav

beslutsorganen.studieförande av

flyktingarde factoochKonventionsflyktingar4.3

i svenskflykting rättspråkbruk talarjuridisktmed avsesNär om enman
dennaanvändsSverigekonventionsflykting. Ibetecknasbrukarvad somsom
honvari han eller ärlandutanför detsigbefinnerbenämning sompersoner

förföljelseförfruktanvälgrundadkännerdärförmedborgare att enpersonen
reli-samhällsgrupp,visstilltillhörighetnationalitet,singrund enras,av

sigvill begagnaellerdärför inte kanochuppfattningpolitiskaeller avgiösa
definition överens-utlänningslagen. Denna2 §3 kap.beskyddlandssitt

däravfrån år och1951flyktingkonventionNationemasmed Förentastämmer
års utlänningslag,till 1980förarbetenakonventionsflykting. Ibeteckningen

tidigareiliksombetonadesinfördes, ut-flyktingbegreppvilken dagensi
iskulleflyktingskapsbedömningen ägalänningslagstiftning, gene-enrumatt

asylsökandeförhållandet dendetfickomständigheter attingaUnderanda.rös
kundeansökansinstöd förtillomständigheterytterligareåberopa somkunde

be-inverkagrund,någonuppehållstillståndtilldenne rätt annange
eller hennehonomberättigadeasylskälenåberopadededömningen omav

42.197980:96flykting prop. sstatus som
erhålla konven-nivån föruppfattningförankrad attvältorde attDet vara en

flyktingstatuspraxis harIhög.traditionSverige äritionsflyktingstatus av
hälsaför övergrepp motantingenförbehållits de utsatts grovasompersoner

föremål myndig-förvaritellermyndigheterhemlandssittfrihetocheller av
be-förhaft fogsådant slag attgärningar attintresse manheternas avgenom

deDärmed inteär attför sagt personerskulle övergrepp.de utsättasfara att
Sverigefått iskyddsituationer inteså traumatiskafulltsig i intebefunnitsom

grunder.andrabeviljatsuppehållstillstånd harmen
regeringensfortsätterUtlänningsnämndenfunnit äninteVi har attannat

Förkonventionsflyktingstatus.medgegällerdetpraxisrestriktiva när att
frågadetfallflertalet är somi detkrävs att personersådan omstorastatus94
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varit föremål långaför intemeringar, fångenskap,övergrepp i haft ledande
i oppositionella rörelser, långposter under tid trakasserats myndigheternaav

varvid ingripandena uppgått till förföljelse kumulativa grunder, grund
sin religiösa tillhörighet inteav myndigheterna i sittaccepterats hemlandav

grundsamt sina oppositionella aktiviteterpersoner i exilsom omöjlig-av
gjort återvändande till hemlandet.ett

I detta sammanhang det ofrånkornligtär komma in bedömningenatt av
de facto flyktingar eftersom svensk praxis alltsedan införandet år 1976 har
inneburit alltmer flytande mellan dessa tvågräns kategorier.en

En de facto flykting är grund de politiska förhållan-en person som av
dena i sitt hemland inte återvändavill dit, hanäven eller hon inte riskerarom
svår direkt förföljelse. Därutöver krävs kan anföraatt personen tungt
vägande skäl till stöd för sin ovilja återvända till hemlandet. Oviljanatt kan ha
sin grund i trakasserier varierande grad, svårigheter vardagslivett.ex.av av
olika slag grund etnisk tillhörighet, svårighet sin religion,utövaav att upp-
repade grundlösa polisförhör politiska aktiviteter. Gemensamt gällerom att
trakasserierna inte så allvarligaär de riktar sigatt liv, frihetmot personens
eller svårär beskaffenhet. Personen kan ocksåannars komma på-medav
ståenden svår förföljelse den handläggande myndigheten haftom anled-som
ning ställa sig skeptisk till. Myndigheten måsteatt likväl dra slutsatsen att tra-
kasserier i olika former förekommit.har sådantEtt fall kan berättiga till uppe-
hållstillstånd defacto flykting prop. 197576: 18 108 ff.som s

Vi har bland frånavgörandena regeringen kunnat konstatera benägenheten
den asylsökandeatt skydd i Sverige de facto flyktingge sökandennärsom

åberopat ingripanden från hemlandets myndigheter varit svår-som mer
bedömda. Däremot mycket försiktig med skyddsbehovetvar man att attanse

sådant slag det skulle kvalificeraett for konventionsflyktingskap.var attav ett
Vi har också även sökanden haft skälnoterat att varit starkare vadom änsom

ursprungligen avsågs gälla för de facto flyktingar harsom han likafullt inte
fått konventionsflyktingstatus.

Det förefaller beslutsfattarna det viktiga varit sökan-som om ansett att att
fåttden uppehållstillstånd medan det mindre betydelsefulltansettman

vilken grund detta skett.
Utlänningsnämndenhar enligt vår mening ändrat denna glidning i praxis

och i utsträckningstörre dessa asylsökande konventionsflyktingstatus.ger
Orsaken bedömer vi främst ligga i strikt juridisk tillämpningett be-mer av
stärnmelsema.

En exemplifiering sådana omständigheter kan förutgöra grund deav som
facto flyktingstatus låter sig inte göras säkra då detsätt gällersamma som
konventionsflyktingar. Gemensamt bådeför regeringens och Utlännings-
nämndens avgöranden dockär dessa flykt genomgåendeatt före-personers
gåtts någon händelse med politiska, religiösa eller etniska förteckenav var-

95



SOU 1994: 54

ochellerintressemyndighetersföremål för hemlandetsblivitefter personerna
påtagligt hotfulltmindre sätt.elleråtgärder ett mer

skydd skullevisst utökatmeningLagstiftarens nämnts ettattovanvar som
åberopadeförföljelseförinte tungttill de utsatts men somsompersonerges

vårdockhemland. Detåtervända till sitt äromständighetervägande mot att
fall där de factoi deåberopade skälenasylsökandede deuppfattning att av

kandemånga likartadfallbeviljats i ärflyktingstatus natur som upp-somav
Således,konventionsflyktingstatus.erhållersedemerasompersonerges av
förelåg,förföljelseförriskbedömningengjortbeslutsfattarenfallför det att

beviljats konven-ärendenockså i dessamöjligttorde det att personernavara
förinförts. Detinte ärflykting begreppetdefactotionsflyktingstatus ossom

asylsökandedenhuruvidamellanskillnadenvisar denpraxisklart storaattatt
bedömningenligger ide facto flyktingstatuskonventions- ellererhåller av

återkommer till detta.Vitrovärdighet.personens
debeviljaderegeringendärärendenomständigheterna i defunnitVi har att

spännvidd.myckethadeflyktingstatusfacto storen
exempel:med följandeåskådliggöraskanDet

i poli-regimmotståndare. deltarAA1990. EnFrån ärseptemberA person,
A’sEfter detaktiv.politisktövrigt inteför treattdiskussioner ärtiska men

förhörsSäkerhetspolisen. Agrips hanSverigeasyl isöktbröder omav
åläggsochmånader släpps AEftermisshandlad.blirochbröderna an-tre

landet. Nr 1;flyr ADå fangslasräddmälningsplikt. A nyttär att
förårs fängelsetill1971dömsB stats-1991. EnFrån februari ettB person,

för-olikaBåren 1974-1985 sätt motUnderverksamhet.fientlig agerar
tilltillfällenflertaltid viddennaunderoch döms ettmedborgaretryck mot

års Hanfängelse.halvtochtilldöms Bfängelsestraff. 1985 ettkortare sex
åter-tvingatsfängelsetidenunderharoch barnhustru1989. Bsfriges ett

utresetill-Btillhörighet.etniska vägrassinde harland därtill detvända
Sverige. Nr 2.tillstånd dit. B reser

ochskyddsbehovsärskilt starktansågs habåda fallenI ettpersonerna
frågaalltsådetfallet ettI detflyktingstatus.de factobeviljades omvarena

ingripan-antydanframgår ärendetsåvitt attingripandeenstaka omutan av —-
aktivpolitisktfrågaandraI det person somdet kommer att om enupprepas.
svån vilkavifallet harfängelsestraff. l det attupprepade setilldömts senare

tidigareSomkonventionsflyktingstatus.hanmedfört vägratsskäl attsom
förvägrasingenutlänningslagentill statusenligt förarbetenaframhållits skall

uppehållstillståndkaneller honhanförkonventionsflykting bara att gessom
grund.annan

deförkriteriernavi konstaterakanUtlänningsnämnden attbeträffarVad
förnivå. Generellt harhåller utsattsjämnareflyktingstatus personenfacto en

trakas-återkommandekontinuerligtallvarligamindreellerflertal menett mer
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någonserier påindikation de kommer upphöra och kan därförutan att att an-
föra vägande skäl till varför de återvändainte vill till sitt hemland.tungt

Ett intressant förhållande utredningen uppmärksammatannat be-ärsom
förhållandetdömningen mellan politiska och humanitära skäl. bådaHosav

beslutsorganen kan finna beslut vilka svårtdet utläsa vilkaär attman ur om-
ständigheter givit den avgörande tyngden. När det gäller regeringen harman

fåttvi känslan skullenärmast i landet vilkenatt stannaav personen men
fråga.grund sekundär Det fick till följd i ärenden med kraftiga poli-attvar en

tiska eller religiösa inslag kunde likväl få uppehållstillståndpersonen
humanitär grund. En hypotes skälet till detta kan regeringens åter-om vara
hållsamhet med beslut fick politiska efterfoljder. Följande ärendeatt ta ärsom

exempel detta;ett

FrånC februari 1991. En C judiskt sökte asyl iperson, av ursprung-
Sverige. C han föremålsedan 1989 varit för trakasserierattuppgav

telefonhotelser och brev. Polisen någonhade vägrat att mottagenom an-
mälan detta. Davidsstjäman ristats målatshade C’s bil och hansom
dörr. färdadesFyra i statligt ägd bil hademän omringat Cssom en

såhustru och skrämt henne hon fick sammanbrott. C arbetadenervöstett
i sitt hemland kirurg. fickHan chef visade sig anti-som en ny som vara
semit. Efter det patient avlidit efter operation C lett, hadeatt en en som
chefen patientens släktingar åtal.anmäla C till C blev rädduppmanat att

åtalhan riskerade falska grunder. Nr 3.att

Regeringen fann C hade redogjort för flera händelser vid vilka hanatt
fysiskt och psykiskt hade trakasserats enskilda och organisationer där-av
för han jude. Det erinrades påstått såvälC hade han i sinatt att attvar om
yrkesutövning hade falskeligen anklagats sin anti-semitiske arbets-av

vållandegivare för till död, polisen sin passivitet iattannans som genom
olika hänseenden hade de antijudiska krafterna sitt stöd.gett

ansågRegeringen inte C flykting fann detatt att attvar anse som men
skulle uppenbart inhumant tvinga återvändahonom till hem-att attvara

förhållandenalandet och där. Cs överklagande bifölls humanitär
grund.

Som frågan någondiskuteras i ärendet inte form flykting-synes om av
svårförståeligt.vilket Vilken humanitärrättslig rarnregel enligt för-ärstatus

arbetena tili 2 kap. §4 utlänningslagen regeringen tillämpat i detta ärendesom
för outgrundligt.är oss

fall jämförasDetta kan med följande Utlänningsnämndenav

åberopadeD En kvinna, D följande: D arbetade i sitt hemland vid en-
ungerskspråkigaradiostation där hon i de rapporteradeprogrammen om

den ungerska minoriteten. Serbiska vakter radio-övergrepp mot
stationen hade börjat trakassera verbalt och gjortD närmanden. De hade
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våldtagitsedemera henne alla De hotade fåD med hon inte skulletre. att
återse någotsina barn hon yppade händelsen. Senare komom om samma

våldtogvakter, i sällskap med make, till bostadenD’s och henne igen
gå,medan barnen där. Det minsta barnet, precis börjat vägradevar som

låta sig bäras och det årbarnet, fyra gammaltän störreannat att som var
försökte efterupphörde tala. D detta anmäla händelsen till den serbiskaatt

polisen hennes anmälan inte allvar. Nr 4.togsmen
fann flera fannsUtlänningsnämnden olika skäl det anledningatt attav

ifrågasätta Ds trovärdighet. De uttalade dock vidare även hennesatt om
uppgifter trakasserier och i allt väsentligt skulle riktiga,övergreppom vara

någonutgjort i politiskt förföljelsehar dessa inte led betingad D ochav
därför inte grunda till asyl. Därefter nämnden intekan D harrätt säger att

sådana uppehållstillståndhumanitärvisat det föreligger skäl attatt artav
Överklagandet avslogs.kan beviljas.

istället läggs tyngdpunkten i bedömningen sökandens skälHär av
frågan politiska för asyl. humanitäradet föreligger skäl Den aspek-tungaom

våri skymundan. Enligt mening Utlännings-i ärendet kommer ärten
förstå.svårtställningstagande mycket Det visar okänslig-nämndens att en

gårupprörande i förfarande i utsträckninghet specielltär ett stor utsom som
för sin framtid.värdera mänskligt lidande ochatt oro

Utlänningsnämnden förefaller inriktad strikt juridiskgöraattvara en
åberopasklassificering de grunder prioriteras. Denbedömning där somaven
omständigheternödvändig vid bedömningen huma-helhetssyn är av avsom

ståfår därför ibland tillbaka.nitär art
ovanstående också hur orsakerna till för-ärende exempelNärmast är ett

följelse Utlänningsnämnden har inte D’sbedöms. ansett attsom synes enga-
någotungerskspråkiga minoriteten haft samband med denför dengemang

för de serbiska vakterna.behandling hon sedermera utsattessom av
fråganovanstående två utvecklingenfallen för in be-De oss om av

förfölje-kallas för förföljelse. För dettadömningen det utövare attav som av
meningflyktingkonventionens och utlänningslagensskall föreligga isesätt

något med myndighetsut-regeringen ellerkrävs t statsorganatt staten ex
indirektregerande politiska partiet direkt ellerövning uppgift eller detsom

själv förföljelse,för förföljelsen. Staten kanansvarigkan utövagöras exem-
upprätthålla diskriminerande karaktär. För-lagstiftningpelvis att avengenom

också antingen medföreligga denna skeremellertidföljelse kan stats-om
dånågra åtgärder ellerinte själv vidtarminne, dennamaktens goda trots att

förmåga erbjuda skydd sin medborgare.inte havisar sigstatsmakten att
flertal ärenden underaktualiserats iFråga förföljelse harutövare ettavom

några principbeslut beträffande1991år. fattade i decemberRegeringensenare
judar i Ryssland.
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E En E, i samband med sin asylansökan hanperson, uppgav att ut-var
bildad teaterregissör han grund sitt judiskaatt intemen av ursprung
kunnat sitt yrke. Eutöva hade därför sedan 1978 arbetat administra-som

vid olikatör februariI 1991 komteatrar. E i konflikt med anti-semi-en
tisk organisation. Han för försök till misshandel,utsattes allt intensivare
hotelser åverkanoch på sin egendom. Polisen förhöll sig passiv. När E
försökte uppvakta politiker påtalaoch orättvisorna han ochen greps
fängslades i 15 dagar. Strax före E’s och hans familjs hadeutresa en
anti-semitisk organisation delat flygblad med judeñentligt innehållut vari
familjens adress och telefonnummer kunnat utläsas.nanm,
Regeringen uttalade trakasserierna E och hans familjatt inte såav var av
allvarlig beskaffenhet eller sådant understöddasätt statsmakten attav
familjen kunde konventionsflyktingar. måsteDe dockanses som anses

åberopatha sådana vägande omständigheter återvändatungt tillmot att
sitt hemland de skulle beviljas asyl i Sverige såsomatt defacto flykting-

Nr 5.ar.
F En i samband med asylansökan påhan grundperson, uppgav att av

sitt judiska trakasserats. Då han vägrat samarbeta med KGBursprung att
för spionera andra judar, hadeatt F och hans familj för anti-utsatts
semitiska trakasserier brev, telefonsamtal och hakkors-genom anonyma
målning.

Regeringen klargjorde dessa trakasserier inte varit såatt allvarlig be-av
skaffenhet och inte sådant understöddasätt statsmakterna F ochattav
hans familj kunde konventionsflyktingar. Inte heller hade deanses som
anfört så vägande återvändaskältungt till hemlandet såmot att detatt
fanns grund bevilja dem såsom deasyl facto flyktingar.att Nr 6

Utlänningsnänmden följer i princip denna praxis beträffande ryska judar.
De för omfattande trakasserierutsatts och därpersoner polis-som mer
myndigheten inte ingripit till deras hjälp, vilket innebär måsteatt attman anse
trakasserierna understötts statsmakten, beviljas vanligtvis såsomasyl deav

facto flyktingar. Följande frånärende januari 1994 Utlännings-representerar
nämndens uppfattning beträffande från det f.d. Jugoslavien.personer

G Makarna G vid sin asylansökan de albanska muslimerattuppgav var-
bosatta i Belgrad, där de drivit bagerirörelse. Grannar hade vid tvåen
tillfällen krossat fönstren till bagerilokalen. Makarna G upplevde det

hela bagerirörelsen förstörts. De hade anmält skadegörelsen tillsom om
polisen vägrat anmälan och istället hänvisat familjenta G tillsom upp

återvända till Kosovo. Makarna Gatt uppfattningen polisenattvar av
tillåtit skadegörelsen på grund de albanska muslimer ochattav attvar
det sker etnisk utrensning dem. Vidare hade barnen fören utsattsav
mobbing i skolan vilket deras lärare blundat for.
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då in-till hustrunsG tillbaka Kosovo,1992 makarnaI juni reste mor
återvände fannnågra till Belgrad, deefter dagardesjuknat. När att

Makarna G förvägradesserbiskbeboddesderas bostad man.av ennu
fanns kvar där. Defamiljens ägodelarallain i bostaden,komma atttrots

därefter till Sverige.flydde

polisanmält lägenhets-framgår huruvida makarna GinteutredningenAv
övertagandet.

Ärendet dvs.i Utlänningsnämnden,sammansättningi utökadavgjordes
beviljadeMajoritetenlekrnannaledamöter.två och fyraordförandenav

anförde makarna Gochsåsom de facto flyktingarasylfamiljen G att
konventions-för beviljasskälanfört tillräckligt starkahadeinte att

flyktingstatus men
sambandfördel ifamiljen Gsunderlåtenhet ingripa till..polisens att

fa-trakasserierbageriet och deskadegörelse ianmälanmed deras om
bedömningfår vid samladåberopat emellertidövrigtmiljen G i en

§ 3i 3 kap. ltrakasseriersådana allvarliga ut-utgöra avsessomanses
nämnda lagrum.asyl enligtbeviljasde börlänningslagen att

skiljaktiga ochi beslutetdeltogtvå närnndordförandenaDe an-varsom
bl.a.:förde

omfattningochtrakasseriemasuppgivnabakgrund de samtMot artav
framgår, intesåvitt utredningenG,förhållandet familjendet att av

polisenheller berettdärmed inteochlägenhetsövertagandetpolisanmält
kring övertagandet,omständigheternautreda demöjlighet närmareatt

kap.sådana i 3skälvår hellermening inteenligtföreligger avsessom
familjen Gbeviljafinns skäli övrigthellerlag. Inte§ 3 attl samma

uppehållstillstånd i Sverige. Nr 7.

således linjedenståndpunkterlekmarmaledamötemasfyra representerarDe
två ordförandenamedan dedecember 1991regeringen idragits upp avsom

måste i falluppfattning ävenhårdare Enligt deraslinje.företräder manen -
asyl-dentrakasserier krävaunderlåtit ingripa attpolisen tidigaredär motatt -

sådantmyndigheter. Etthemlandetsskydd hosoch förvägrassökersökande
Även Utlännings-praxis.uppstramningskulle innebärasynsätt omaven

dock vissinställning finnsföruttryckärendetbeslut inämndens armanengav
minoritetensintryck sättframtiden attirisk för tar resonera.att avman

för-beträffandeutvecklingstendensuppmärksammatviSlutligen har en
asylsökandehuruvida denasyl, dvs.politiskgraderhållandet mellan olika av

beskrivitstrovärdighet. Somochflyktingstatusdefactoellerfår konventions-
flyktingstatusfår factode atttillskälenkan varaattett personenavovan
svår förföljelsepolitiskpåståendenatillskeptiskställer sigbeslutsfattaren om

uppfattasSåledesförekommit.trakasseriermåste dra slutsatsenlikväl attmen
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påståendena den förföljelse förekommit liksom konsekvensemaom som
därav överdrivna. Personens rädsla bör dock inte diskvalificera dennesom
från skydd varför det bedömninggörs påståendentyngden de deen av av om
trakasserier inte ställer sig skeptisk till. Kan beslutsfattaren dåsom man
konstatera vad sökanden anfört likväl innebär åberopaatt denneatt tungt
vägande skäl återvända till hemlandet skall få flyk-mot att de factopersonen
tingstatus. Generellt gäller i asylrätt regeln tveksamhet beträffandeatt tro-
värdigheten den påståendenasylsökandes förföljelse inte skall utfallaav om
till dennes nackdel. Den redogjort för upplevelser de ärperson som som, om

skulle berättiga till asyl förmånenskall den beslutandesanna, attav myn-
digheten tolkar uppgifterna till den asylsökandes fördel. Denna regel har sin Benefit of the doubt

svårighetengrund i för den asylsökande kunna styrka sina påståenden,att
vilket ligger i flyktingskapets natur.

Beträffande förhållandet mellan konventionsflyktingskap factooch de
flyktingskapets anknytning till trovärdighet avgjorde regeringen klar-i ett

frångörande fall februari 1991 praxis sedan dess vidareutvecklats.en som

H En H hade varit aktiv i gerillarörelse i sitt hemland sedanperson, en-
1969. H anordnade politiska i lägret, utbildade gerillasoldater,möten
delade flygblad nattetid och ocksåarrangerade politiskaut utanförmöten
gerillan. några1986 gerillans medlemmar dåoch fruktadeHgreps av att
han också skulle bli gripen flydde han till angränsande provins. 1987en
skickades H gerillan utomlands för erhålla sjukvård. sambandIattav
med förlorade han sitt H vidare falsktmed hjälpresteresan pass. ettav

Efter tillfrisknandet han vidare för studera tredjei landrestepass. att ett
och fortsatte därifrån till årSverige 1990 där han sökte asyl. H
beviljades i första instans asyl defacto flykting då ansågs hahan ettsom
särskilt starkt skyddsbehov. Han överklagade till regeringen för bliatt
berättigad till resedokument. Att resedokument utfärdas visarett att
innehavaren konventionsflykting.anses som
Regeringen avslog med motiveringen då sökanden gjort sig medatt av
sin passhandling, måste regeringen dra slutsatsen syftedet varit iatt att
undanhålla omständigheter betydelse för bedömningen sökandensav av

få skydd i Sverige.rätt Därmed minskade tilltron till deatt uppgifter han
lämnat till stöd för ansökan resedokument ansågoch regeringenom
därför inte sökanden flykting. Nr 8.som

Det alltså så regeringen påståendenställde sig skeptisk svårtillattvar om
politisk förföljelse påendast grund inte kunde uppvisa sinaattav personen

pådokument grund han förstört dem. Regeringen uppfattningenattav var av
den asylsökande undanhållit information och därmed inteatt skulle vara

berättigad till konventionsflyktingstatus. genomgångenVid vårt materialav
har vi uppmärksammat presumtionsregeln vid dlvs.dokumentlöshetatt att-
avsaknad dokument tyder undanhållna uppgifter därmedioch totaltav 101
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genomslagskraft. förefallerfått Dettrovärdigheten mycketundergräver stor—
ochanvänds stelbentpresumtionsregel närmastdenna sättettoss som om

avvägning mellannyanseradför inte behövaursäkt göra ettatt ensom en
Utlänningsnämndenflyktingskap.de factokonventionsflyktingskap och ett

dis-från linje. Dokumentlöshetdennai sin praxisbildningavviker inte
konventionsflyktingskap. Om nämnden ställerhuvudregelkvalificerar som

uppgifter deasylsökandesdenfrågande till vissa delarsig attmen anserav
återvändavilja tillföromständigheteråberopat vägandelikväl atttungt

fråganåterkommer tillflyktinggrund. Videfactobeviljas asylhemlandet
avsnitt 4.5.trovärdighet iom

uppehållstillståndskäl förHumanitära4.4

finns inga informativaasylsökandeenskild invandringBeträffande utöver
principeruttaladei förarbetenafölja endastlagreglerdirekta att utan som

årshålla 1968sig. Enligtskallbeslutsfattarnainom vilkade ramaranger
tillåtas iasylfall endastandra hjälpsökandeinvandringborde änriktlinjer av

Vidförelåg 1968: 142 114.synnerliga skäl prop.undantagsfall, när s. en
år detkonstaterades1984i utlänningslageninför ändringarnatillbakablick att
åberopat humanitäraenbartutlänningenantal fall i vilkalitetmycketettvar

fånågraförhållanden ioch endastpersonligatill denneshänförligaskäl,
åberopat handi-uppehållstillstånd hadebeviljats. sökandeDesådana fall hade

då sjuk-Uppehållstillstånd beviljatshadesjukdom.något ellerslagkapp av
stått i hemlandet.vård intelivshotande och adekvathade varit attdomen

viss etnisktillhörtuppehållstillstånd beviljatshadeVidare enpersonenom
fåsvårighetersärskildadärför hadesärbehandlats och attsomgrupp

medekonomiska problemhemlandet. Enbartomvårdnad i atterforderlig
uppehålls-förtillräckliga skälhade intevård utgörai hemlandet ansetts

ansågFöredragandensjukdom. äventillfalligtvis vid akuttillstånd, attutom
be-grunder endasthumanitärauppehållstillståndskullefortsättningsvis

skälhumanitärastarkaanfört mycketdå utlänningenundantagsfalli ochviljas
tillkomstensamband medff.s.8O Ifå 198384: 144för prop. avatt stanna

uppehålls-förgrundernaårs inteutlänningslag gick närmare1989 man
specificer-4§ 2till 2 kap.specialmotiveringenskäl.tillstånd humanitära Iav

omfattatillgrundernahumanitäraför deades att som;personerramen

förhållanden bör nekasintepersonligaandrasjukdom ellergrund av-
uppehållstillstånd;

tvingasig inhumantdetasylomfattas reglerna attterinte men somomav-
på-förhållandena där,grund ettåtervända visst land t.ex.till ett avatt

gående krig;
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i och för sig borde avvisas eller utvisas där verkställighet inte kan skemen-
på grund det inte någotfinns land däratt utlänningen kanav tas emot
prop. 198889:86 147.s.

På grund lagtextens karaktär ramregel har de detaljernanärmare iav änav
högre grad utformats utveckling praxis. Utöver de angivnagenom av ovan
grunderna har det utkristalliserats praxis uppehållstillstånddär beviljats ien
ärenden där funnitsdet kombination anknytningsskäl och starka,en av
väsentligen till sökandens personliga förhållanden knutna, humanitära skäl
vilka för sig inte hade varit tillräckliga. ocksåDet har funnits möjlighetvar en
för hjälpbehövande få tidsbegränsat uppehållstillstånd föratt etten att genom-

livsnödvändig behandling operation, inte kan genomförast.ex.en en som
i hemlandet. dåTanken har varit utlänningen efter behandlingen skulleatt
återvända till sitt hemland.

Vad inte i förarbetenaomnämnts tvekan kommit blisom utan attmen som
den vanligaste grunden för uppehållstillstånd humanitära skäl dock långär
väntetid efter det ansökan asyl gjorts. Denna praxisatt har tillom
övervägande del grundlagts beslut regeringen i enskilda fall. I degenom av
fall uppehållstillstånd meddelats långgrund handläggningstid har vi inteav
funnit dessa fall varit huvudintresse i jämförandeatt studie.ett För-av en
klaringen ligger i under den tidsperiod undersökt haratt den delenstörre av
tiden kännetecknats tillfälliga väntetidspraxisregler gällt. Majoritetenattav av
dem har grundlagts regeringen beslut i det enskilda fallet. För demav genom

uppfyllde villkoren medförde detta imed det automatiknärmastesom uppe-
hållstillstånd. Reglerna fick till följd beslutsmotiveringama bådaatt av
beslutsorganen i majoriteten fall mycket schablonartadav natur.var av en
Under den tidsperiod vi undersökt har endast Utlänningsnämnden fattat
beslut dåunder tid någon särskild väntetidspraxis inte gällt väntetidenutan
reducerats till omständighet bland andra för uppehållstillstånd humanitären
grund. Det sannolikt uppehållstillståndär denna grund fortfarandeatt
beviljas. Det har dock inte varit möjligt fastslå det i praxis finnsatt om en ny
tidsgräns gällande. Somär exempel kan frånnämnas avgörandesom ett
december 1993 vari föräldrarna två åri och detväntat äldre bamet iväntat ett

år påoch halvt beslut. Uppehållstillstånd beviljades Fråganett inte. vänte-om
tiden inte till diskussion i ärendet,togs varken ombudet eller Ut-upp av
länningsnärnnden.

En utförlig redogörelse reglerna för återfinnsväntetidspraxis i avsnittav
2.3.

Beträffande de ärenden vari fått uppehållstillstånd därför verk-personen att
ställighet inte gått vårtgenomföra, har uppdrag inte varit inriktatatt
verkställighetshinder. Med hänsyn till den korta tid stått till buds harsom oss
därför någon sådaninte undersökning företagits. vårDet dock uppfattningär

generell undersökning verkställighet frågoratt och de för-ären av som
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värde för den framtida asylmot-knippade därmed skulle stonvara av
tagningen.

Framställningen nedan följer i huvuddrag struktureringen i utlännings-
motiv.lagens

Fysisk sjukdom,
ärendetypkännetecknas de generella kriterierna hos dennaEnligt förarbetena

två förhållanden:främstav

vårdvilken inte beredaslider livshotande sjukdom för kanpersonen av en-
i hemlandet;

allvarliglider handikapp att;ett avpersonen av-

gång funnit dessa ärendetyper delvisutredningens har viUnder att
också inslag medmänskliga hän-vidd detgrund deras storagenom avav men

låtermindre utsträckning de politiska skälenkaraktäriserar dem, i änsyn som
därför iakttagasjämförbara kategorier. En viss försiktighet bördelas in isig

giltighet.slutsatser har generellavseende som
uppehålls-vi undersökt därfall under den tidsperiodmajoriteten deI av

sigsjukdom eller handikapp har dettillstånd beviljats grund rört omav
år. Vi skall försökaminderåriga flesta fall barn under tioI depersoner.

exempliñering ärenden:skälhumanitäratydliggöra begreppet genom en av

får års efterTvå efter tio barnlöshet barn, be-Från 1990. makaraprilI ett
för tidigt. Makarna ansökerSverige. Barnet föds dockhandling i om
då vårduppehållstillstånd erforderlig inte finns ihumanitära skälav

återvänder.förlora barnet deoch de därför löper riskhemlandet att om
9;avslog överklagandet. NrRegeringen

Två i Sverige.Från och deras barn söker asyldecember 1993. makarJ
från födselnbarn liderföds ytterligareEfter ankomsten ettett som av

i behov ytterligarehjärtfel.allvarligt Barnet är opera-opereras men av
Utlänningsnämndenkvalificerad behandling för överleva.ochtioner att

för närvarande kundebarnetbedömningen det osäkertgjorde att omvar
vård biföll överklagandet. Nr 10;i hemlandet ocherbjudas adekvat

minderåriga till Sverige. har iFrån Två bröder anländer Dejuni 1991.K
överfallitsföräldrarnautanför sitt hemland där de bor medflyktinglägret

huvudet. Han liderbrodern sköts iDen äldreparamilitära grupper.av
brodernhuvudvärk. Denamnesia och ständig ärsedan dess yngreav
uppehålls-beviljade brödernafödseln. Regeringendöv sedan permanent

inte innebarbetonade dock beslutettillstånd humanitär grund. Den att
uppehålls-erhållaföräldrarnågon för brödernasovillkorlig rätt att

anknytning. Nr l 1;tillstånd grundi Sverige av
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FrånL december 1992. En familj söker asyl i Sverige. Mannen har
skadats regeringstrupper grund sitt i befrielse-av av engagemang en
organisation. Hustrun och barnen har trakasserats desamma. Tvåav av
barnen döva och kan inte dålängreär tala militär skjutit i marken bred-
vid dem. Utlänningsnämnden beviljar uppehållstillstånd dels grund

hälsotillstånd, dels grund den anknytning fåttbarnenav mannens av
skolgångsin vid Statens specialskola för döva och hörsel-genom

skadade bam. Nr 12.

Som visar dessa ärenden såväl regeringen Utlännings-attsynes som
nämnden kräver starka skäl för uppehållstillstånd grund fysiskatt ge av
sjukdom. Det har emellertid inte varit möjligt precisera för hurgränsenatt
allvarlig sjukdom asylsökande skall lida för beviljas uppehålls-atten av
tillstånd humanitära skäl.av

vår genomgångVid har vi inte funnit belägg för praxis skärpts rörandeatt
uppehållstillstånd vid fysisk sjukdom sedan Utlänningsnämnden inrättades.
Den har under hela perioden varit restriktiv. Av betydelse torde deattvara
olika tidsförordningarna spelat sin roll. Med stöd dessa beviljadesut av en

mängd sökande i princip med uppehållstillstånd.automatikstor mångaI av
dessa fall åberopades humanitära skäl viss tyngd. Det kan ha uppfattatsav

den beslutande myndigheten intryck de humanitära skälen itogsom om av
uppehållstillståndoch med beviljades.att

Till ledning för praxis har under den period vi granskat bara funnits ett
principavgörande haft generell giltighet.som

Ärendet,M avgjordes regeringen i februari 1993, tvårördesom av-
blödarsjuka barn. Modem hade ansökt uppehållstillstånd vårdförom av
dem. Regeringen vårduttalade i Sverige under begränsad tid inteatt en

fåskulle någon betydande medicinsk effekt. Vidare skulle det medföra
betydande åtagandeekonomiskt från Sveriges sida,ett med tanke det

antal blödarsjuka i olika länderstora inte erbjuds vårddenpersoner som
kan i Sverige, vårdbehov för blödarsjuka skullesom ges om av vara

uppehållstillståndsgrundande. Regeringen fann behov vård föratt av
blödarsjuka i princip inte kan grund för uppehållstillstånd.utgöra Nr
13.

åInvandrarverket sin sida har därefter, i juli 1993, anslutit sig till denna
linje i fråga.en annan

ÄrendetN frånrörde Invandrarverket till regeringen överlämnatett ärende
avseende med kronisk njursjukdom vilken krävde dialysen person en
två gångertill vecka alternativt njurtransplantation.tre per en
Invandrarverket hänvisade i sina överväganden till avgörandet avseende
de blödarsjuka barnen och drog paralleller till de betydande ekonomiska
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frånåtaganden sida skulle bli följden kroniskasvensk attsom av
uppehållstillstånd.förnjursjukdomar skulle grundutgöra

till resultatUtlänningsnämnden kom i sitt yttrande till regeringen samma
linje avseende grunden.gick inte sammamen

frånhjälpsökande fram tilluttalade i sitt yttrande denDen att utresan
erhållit ingenting i utred-erforderlig dialysbehandling ochhemlandet att

erhålla sådanåterkomstvisade han vid inte skulle kunnaningen att en
dåSåledesvård förordade Utlänningsnämnden avslag delsigen. ett

vård erhållas ärenden liknande slagkunde i hemlandet, delsadekvat av
be-gällande lagstiftning inte medgavtidigare avslagits och att personen

uppehållstillstånd Regeringen tidigare,humanitär grund. harviljades
njur-få förekommit, avvisat hjälpbehövande medärendeni de som

i de flesta länder finnsfrämst legat i detbesvär. Motivet har att numera
tillgång behandling. 14.till den här Nrtypen av

mitten 1994 inte avgjorts.överlämnade ärenden hariDetta mars
medicin-februari ärenden rörandeavgjorde i 1994Regeringen en grupp

från vilka följandeöverlämnats Invandrarverkethumanitära skäl, som av
dras:slutsatser kanallmänna

oftai denna ärendenuttalade inledningsvis beslutRegeringen typatt av
då förhållandena sällanenskilda ärendet,betydelse detinte hade utöver var

dragitsriktlinjer tidigarede restriktivalikartade. uttalade vidareDen att som
uppehållstillståndSåledes beviljas endast i undan-kanalltjämt gällde.upp

allvarlighandikapp synnerligenlivshotande sjukdom ellertagsfall, vid ett av
regelinte möjligt ställaframlade vidare detDen är attattart. gene-upp en av

fåmåste skallförför allvarlig sjukdomrell hur attnatur personenen vara
måste ekonomiskadevård Sverige. humanitära aspekternai De vägas mot

bli följdenåtagandena, det enskilda fallet, kansärskilt utöver attavsom
vård påområdenflera erbjuda medicinsktillstånd beviljas. Sverige kan en

våra vårdresurser begränsade.nivå Samtidigtandra länder.högre ärän
uppehållstillstånddet förbetonade regeringendessa skälAv att av

vården antingeneller behandlingenmedicin-humanitära skäl krävdes att var
måstetillståndet. Vidaretill förbättringlivsnödvändig eller kunde leda aven

vård denförelåg någon till i hemlandet. Enbartmöjlighethuruvida detbeaktas
kvalitetsnivåvården ellersvenska höll högreomständigheten den attatt en
få vårdsvårigheter hemlandetiekonomiskahjälpsökande hadeden att

uppehållstillstånd.förinte grundutgjorde
föreligga behov förockså fall kundedet i vissaRegeringen uttalade att en

genomgå nödvändigförkortare tidi Sverigeasylsökande attatt stanna enen
genomföras i hemlandet,inteoperation kanexempelvisbehandling, somen

återvända.ha möjlighetefter behandling bordeutlänningensamtidigt attsom
finnas skälfall kundedet i vissa göraanförde regeringenVidare attatt en

åter-avsåg rörde barn därärendenbedömning. deDen ettgenerösare som106
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påsändande grund barnets sjukdom eller handikapp livsavgörandeav ett
skulle påverkasätt barnets utveckling.

Enligt vår uppfattning bekräftar regeringens uttalanden, i delarde de berör
generella grunder för uppehållstillstånd, den praxis redan föreligger.som
Praxis har under 1990-talet utvecklats målet dessa ärenden imot sättaatt ett

sammanhang,större vari det inför beslut i ärenden medicin-humanitärav
samhällsekonomiskgörs bedömningnatur de finns tillen av resurser som

förfogande. Vidare det alltgörs undersökningen noggrannare av personens
tillgång vårdtill i hemlandet.

Vad regeringens uttalanden tidsbegränsade uppehållstillståndavser om
förekommer detta redan i praxis. Dock kan förvänta sig för-attman
faringssättet efter regeringens klarläggande i dessa fall kommer tillämpas iatt
allt utsträckning.större

Slutligen, beträffande regeringens uttalande avseende generösen mer
tolkning dåreglerna ärendet berör sjuka eller handikappade måstebarn,av
detta uppfattas rådandemarkering praxis. Som beskrivitsmotsom en ovan
har vi funnit majoriteten uppehållstillstånd beviljasatt medicin-av som
humanitär grund minderåriga.just Regeringensrör ställningstagande får
därför uppfattas denna linje bör utvecklas i högre grad.att änsom

Psykisk sjukdom,
När psykisk åberopassjukdom i asylärenden har den vanligen uppstått efter
det den Någotasylsökande anlänt till Sverige. fall där denatt asylsökande har
varit sjuk redan vid ankomsten till Sverige har inte funnit vårti material.

Bedömningen läkarintyg avgörande betydelse förär tyngden deav av av
humanitära skälen. har varit svårtDet de enskilda fallen någraläsaatt utur
särskilda utgångspunkter för hur läkarintygen Vi haranvänts. därför nöjt oss
med på sådantpeka vi säkert kunnat haratt generell betydelse.som se en

Följande slutsatser kan dras materialet. För asylsökande kräverur vuxna
Utlänningsnämnden gjort allvarligt självmordsförsökatt ettpersonen menat
och det föreligger fortsatt risk för suicidatt för skall beviljasatt personen
uppehållstillstånd grund psykiska besvär. regeringensUnder tid kundeav
de psykiska skäl uppehållstillstånd varierat slag.ettsom gav vara av mer

vårEnligt mening har praxis något. Då gällerdet psykiska be-stramats upp
hos barn bådepräglassvär regeringen och Utlänningsnämnden störreav

tolerans. Vi vill dock betona de psykiska besvär drabbar främstatt som
barnen ofta fördjupas efter det andra instans avgjort ärendet och s.k.att ny
ansökan ingetts. Avgöranden efter ansökan har inte särskilt studerats.ny

Både förekomsten och betydelsen intyg utställda läkare avseende denav av
asylsökandes psykiska tillstånd har påtagligtvarierat under den tidsperiod
undersökt. Vi har inte funnit stöd för betydelsen läkarintygenänannat att av
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någon frånfortsatt lika varierande. Det finns inte speciell linje och deär ges
fall till fall olika utrymme.

fråganSåsom utredningen inte granskatbetonats har s.k.ovan om ny an-
huvudregel Invandrarverket. Dock brukarsökan, vilken prövassom av
många åberopasfall just i samband med ansökan,psykisk sjukdom i ny

gång frånskilt sig ärendet. Därav valet ärenden isedan överinstansen aven
exemplifiering.Följande

från Tvåmaj 1991. deras barnO Regeringens avgörande, makar samt tre
uppehållstillståndSverige 1987. beviljadesanlände till De permanent

framkom Overkställighetshinder. Under 1989 makarnagrundval attav
identiteter, vilket haft avgörandefalska uppgifter rörande sinalämnat

uppehållstillstånd. återkallades1990 familjensbeslutetinverkan om
uppehållstillstånd, grundval uden strängapermanenta av syn som

falskamåste förfarande där utlänning medvetet lämnarläggas ett en
anknytning till Sverigeuppgifter sin identitet, dentrots som upp-om

årstått. in s.k. ansökan, vilkenFamiljen O lämnade senare samma ny
för BifogatInvandrarverket till regeringen avgörande.överlämnades av

biträdande överläkare i vilketläkarintyg utfärdatfanns ett varav en
förelåg.sammanfattning: Humanitära skäl synnerligiantecknat artav

svåra förhållanden. Risken för destruk-levde under psykiskaFamiljen
uppvisade otillräcklighet be-Föräldrarnahandlingartiva stor.var

förmåga förtroendeläkarehand sina bam. Statensträffande sin att ta om
och Hela familjen,därefter sig intygen konstaterathade över att:yttrat

måttligstressyndrom allvarliguppvisadedet minst barnet art.utom av
befara allvarlig suicidriskinte anledningi intygenDiagnosema mengav

hand barnenotillräcklighet avseendeföräldrarnas att ta var meraom
skäl.fanns uppenbara humanitäraallvarlig och det

sådandå åberopadede skälen inteRegeringen avslog ansökan artvar av
förelågutlänningslagen, dvs. dettredje stycket 2i 2 kap. 5 §avsessom

begå självmord ellernågon asylsökande skullefara för deingen attatt av
familjemed-medföra allvarlig fara förövrigt skulleavlägsnande iett

15;liv eller hälsa. Nrlemmarnas

Tvåfrån ochnovember 1992. makaravgörande,UtlänningsnämndensP
asylansökan avslogstill Sverige 1988. Derasfyra barn anländederas av

därefter in vilka avslogs.ansökningar1989. Nyaregeringen gavs
på in iockså Finland och Norge. Deasyl iFamiljen P sökte nyttreste

Invandrarverket.vilken ansökan avslogssökte asylSverige 1991 och av
både humanitära skäl. Familjenåberopades politiska ochöverklagandetI

och 2 ledframgick Barn 1vilkaflertal läkarintyginP att:ett nravgav
utgjorde hotskadlig apati vilkenpsykisktdjup och mycket motettav en

barnpsykiatriskkvalificeradoch krävdepersonlighetsutvecklingenhela

108



Utvecklingen praxis asylärerzdeniav

behandling. Barn 3 led mildare form depressionnr av en av samt att
bam 4 hade vissa orsakadesymptomnr stress.av
Utlänningsnämnden uttalade beträffande de politiska skäl åberopatssom

det i ärendet inte förelåg någraatt asylskäl, inte minst bakgrundmot av
falsk handling givits inatt givit nämndenen anledning tvivlasom att

familjeföreträdarens trovärdighet. Avseende de humanitära skälen beto-
nade nämnden inledningsvis familjen själva orsakatatt tidsutdräkten då

hållitde sig undan verkställighet sedan november 1989. Vidare kon-
staterades det ingivna läkarintyg framgickatt framförallt tvådeav att

barnen ..i behovstora bampsykiatrisk vård.stort vilketvar av var
..en direkt följd de levt under förhållandenpressadeatt i sambandav
med vistelsen utanför hemlandet. ..det skulle strida humanitetensmot
krav efter årsfyra vistelse utanföratt hemlandet, tvångsvis förflyttanu,
dem till X-land, där adekvat psykiatrisk behandling inte heller torde
erhållas. Utlänningsnämnden betonade dock det normalt inte böratt
komma ifråga låta, utlänning hålleratt sig undan verkställighet,en som

kvar i landet. Familjen fickstanna enbart med hänsyn tillstanna
barnens tillstånd.nuvarande Nr 16.

Personliga förhållanden
Det ligger i dessa ärendens de kriterier ligganatur tillatt grund försom anses
uppehållstillstånd kan mycket skiftande och i hög gradvara avvägs mot

förmåga hantera sin situation. Detatt förpersonens den skullesom ene
framstå oöverstigligt hinder, kan någonett uppfattassom av ettannan som
problem övergående De omständigheter främstnatur. karaktäriserarav som
dessa ärenden kännetecknas hamnat i socialtatt situationav utsattpersonen en
på grund förlust exempelvis bostaden, arbetet, makemaka och barnav av

de svårigheter till drägligtsamt livstora detta medförett grund speciellaav
sociala eller kulturella förhållandena i hemlandet.

Nivån på de omständigheter regeringen och Utlänningsnämndensom
funnit skall grunda uppehållstillstånd åskådliggörs tydligast exempli-genom
ñering:

FrånQ 1993. Efter det hela familjen Q sökt asyl i Sverigeatt avledmars
maken på grund sjukdom. Utlänningsnämnden ansåg delsav att
familjens sociala situation starkt försvagats, dels den enhet ochatt sam-
manhållning tidigare funnits riskerade upplösas följdsom att som en av

försörjningsmöjlighetema försvårats.att Denna position skulleutsatta
familjen tvingades återvända tillaccentueras hemlandet. Uppehålls-om

tillstånd beviljades. Nr 17;

R Från maj 1991. En R, anlände till Sverige ellerutanman, pass rese-
dokument och sökte asyl. Efter utredning framkom omständigheter
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ifrågasättauppgivna erfarenheter anledningavseende Rs som gav
åberopadeberättelse. R anknytningtrovärdigheten senareav mannens

få uppehållstillstånd.förkvinna och deras barntill attgemensammaen
ifrågagrund handlandeRegeringen uttalade detatt mannens omav

förtrovärdighet saknades förutsättningar beviljadokument och att
uppehållstillstånd. hän-Han borde inte kvar i landet medhonom stanna

identitet. Regeringen fann emellertidrörande hanstill osäkerhetensyn
i den situationstrida humanitetens kravdet skulle attmotatt som

svensk medborgare och debefann sig, han gift med envarmannen nu
landet. Nr 18.tvinga honom lämnahade bam, attett gemensamt

vii beslutfattarnas inställningfunnit de skiftningarhar inteVi att som
deras grund-belägg för dra slutsatsenkunnatuppmärksammat attattge oss

uppehållstillstånd specifika personligafrågan grundtillinställning avom
tidsperiod vi undersökt.förhållanden förändrats under denhar

förhållandenInhumana
förhållanden kännetecknasUppehållstillstånd på inhumanagrund attavav

någrafrån inkluderar asyl-hemlandet inteerfarenheterhjälpsökandesden
uppenbart inhumantdocksvensk Det skulleskäl enligtgrundande rätt. vara

exemplifierasförarbetenaåtervända till hemlandet. Itvinga attatt personen
krigstillstånd råder.förhållande meddetta att

också politisk för-fall inslaginkluderar i delkrigssituationEn aven
frågan viktigtdet därförpraxis i den härgranskningVid ärföljelse. att,aven

religiösa skälpolitiska ellerexempelvisskäl. Omrenodla dessa ävensöka
hjälp-hand och deni andraviktigt dessa kommeråberopas, det attär att

krigstillstånd råder.främst har initieratssökandes problem att ettav
från f.d.dethärstammarärenden variHandläggningen de personernaav

närvarande det bästaförbildats därurJugoslavien och de ärstater somnya
till inhumanabeträffande inställningenpraxisför klarläggastudiematerialet att

undersökt funnittidsperiod vivi under denförhållanden. har inteDäremot
föremål för jim-bliså de kunnatkrigsförhållanden varit likartade att ensom

studie.förande
regeringenföljande avgörandepraxis välNuvarande representeras avav

från 1993.november

grunddetåberopade asylansökani sinfamilj,En kroatiskS att av
återvända Tenja,till hemorten näraför demmöjligtkriget inte attvar

släkt ochi avsaknadVidare kunde de vännerKroatien.Osijek i östra av
flyktingskaror där,förekomstenKroatien ochi övriga delar storaavav

någon landet.delvistas iinte annan av
låg serb-kontrolleratihemortfamiljen SuttaladeRegeringen ettatt

kroater. Trotsförföljelse närvaroförekommit etniskområde där det av110
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FN’s fredsbevarande operation UNPROFORav i Kroatienöstra
har det inte varitännu möjligt för den del onsbefolkningenatt av som
flytt orolighetema återvända dit. Detatt sannoliktär inte helleratt
familjen R för närvarande kan återvända till sin hemort. I de delar av
Kroatien kontrolleras den kroatiska regeringensom förhållandenaärav
emellertid sådana familjen R kan levaatt risk för förföljelse ellerutan

otillbörlig behandling. Ansökanannan asyl avslogs således. Nrom
19.

Utlänningsnärnnden följer denna linje.

T Från december 1993. En frånT Serbien med islamiskperson, tros-
tillhörighet söker skydd i Sverige. åberoparT både humanitära och
politiska skäl. Efter avslag i första instans överklagar T och anför
vidare: Kriget sig hansnärmar hemort Priboj och det har före-även
kommit strider mellan hemorten och Rudo. Trakasserier muslimerav
har ökat i hemorten och tolv muslimer har förts bort och mördats. Han

säker påär flerännu muslimer frånatt hemorten har påmördats senare
tid.

Utlänningsnämnden anförde i skälen för beslut: I regionen Sandzak,
ligger i gränsområdet mellan Serbien ochsom Montenegro beståroch av

elva kommuner, såvitthar känt förär nämnden påtagligainga etniska
oroligheter förekommit. I den delen Sandzak, i Priboj ochnorra av
Pljevlja, har emellertid allvarliga trakasserier muslimer skett.av
Genom uppehålla sig i andraatt delar Förbundsrepublikenav
Jugoslavien kan T emellertid undgå de oroligheter förekommersom
hemorten. Nr 20.

Det förefaller vid bedömningen asylsökande frånoss som detom man av
f.d. Jugoslavien börjat använda det s.k. inre flykt alternativet sättett som
inte skett tidigare. Inre flykt alternativet innebär hänvisas tillatt personen att
uppehålla sig i landsända i sitt hemland för undgå förföljelse.en annan Detatt

mycket svårtär sia krigssituationatt nästa kommer uppstå i det f.d.om var att
Jugoslavien. vårDet uppfattningär nuvarande användning detatt inre flyktav
alternativet i detta område utvecklingär innebär inskränkning deen som en av
möjligheter tidigare fanns uppehållstillståndatt grundsom inhumanaav
förhållanden. S.k. inre flykt används generellt i denna krigssituationnumera

sofistikeratett sätt.
Tillämpningen inre flykt alternativet har tidigare främst beträff-av använts

ande politiska Såledesskäl. har i vissa fall kristna turkar dåt avvisats deex
har möjlighet uppehålla sig i de delaratt Turkiet, där de kristna inteav
förföljs.
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Dokumentlöshettrovärdighet4.5

frågan den asylsökande anländerbetydelsenbehandlaVi har valt attatt avom
bedömningenresehandlingarochtill Sverige samtutan personensavpass-

bådadå bedömningarpraxis visat dessai avsnitt hartrovärdighet, attsamma
intimt förknippade.är

få asylbedöm-kommit viddokumentlöshetenökade tyngdDen attsom
1989.regeringsbeslut i novemberinitieradesningen ettgenom

såväloch sökte asyl. S saknadeanlände till SverigeU,U En person,-
efterRegeringen skrev i avslagsbeslutetresehandlingar.identitets- som

doku-uppgifter orsaken härtill, avsaknadenU’söverklagan: avom
sådanaU hafttill slutsatsinte anledningkan änment attannange

undanhålla omständigheteri syftesig dessaavhäntdokument att avmen
skydd här. Dettabedömningen U sbetydelse förväsentlig rätt attav

stöd föruppgifter U har lämnat tilltill deminska tilltronär ägnat att som
uppehållstillstånd. Nr 21.ansökansin om

få genomslagskraft vid asyl-kommithar sedermeraBeslutet att stor
kommitvår avsaknadenuppfattningbedömningen. Det attär att av pass

oftaBeslutengerieraliserat och ärmycket sätt.bedömas onyanseratett av
sak-många inte utläsaärenden kanI änschablonartad annat attnatur. man

konstaterat dokumentfått stå efter dettillbakabedömningen attatt man
följande exempel:hänvisar tillsaknas. Vi

erhöll deSverige ochsökte asyl iFrån februari 1991. En V,V person,
erhålla konventions-förEfter överklagandeflyktingstatus.facto att

motivering: Enligtmed följandeavslog regeringenflyktingstatus egen
passhand-gjort sig med dentill Sverigeuppgift V underhar avresan

anledning tillSverige. kan intetill DettaV använde underling geresan
förundanhåller betydelseomständigheterVslutsats än att avannan

till de uppgifterminska tilltronDettatill skydd här.hans är ägnaträtt att
flyktingförklaring. Vidför sin ansökantill stödV har lämnat enom

flyktingV intefinner regeringensamlad bedömning är attatt anse som
Flyktingförklaring kan1989:529.utlänningslagenkap. 2 §enligt 3

honom. Nr 22;utfärdas fördärför inte

asyl ifamilj sökteX och dennesFrån 1992. EnnovemberX person,
överklagade ochInvandrarverketEfter avslagSverige. personenav

skullearbetstillstånd flyktingförklaringuppehållstillstånd, ochyrkade att
beslut: När X ansöktei sittUtlänningsnämnden skrevbeviljas. om

tilluppgifter orsakenpasshandling. X‘ssaknade hanasyl i Sverige om
undanhållerXtill slutsatsanledning änkan intedetta attannange

fåbedömningen X’för rättväsentlig betydelseomständigheter attavav
uppgifter U lämnattilltron till deminskaskydd här. Detta är ägnat att

nämndenfinnerbakgrund häravasyl. Motsin ansökantill stöd för om112
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tilltro inte kan påståendetill X’sättas X iatt behov skyddäratt av
flykting enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen 1989:529. Nämndensom

finner åberopatemellertid X sådanahar vägandeatt omständig-tungt
heter i 3 kap. § 3l utlänningslagen varför X och X’ familjsom avses
på den grunden bör beviljas asyl i Sverige. Nr 23.

Ovanstående beslutsmotiveringar vanligt förekommandeärtyp underav
hela perioden. Vi har dock i beslut datum kunnat konstateraav senare en mer
nyanserad bedömning. frånI beslut 1993 konstaterade Utlännings-ett mars
nämnden att:

Y ..om...den asylsökande lämnat sammanhängande berättelse ien som
sig sannolik och dessutom vinnerär stöd andra uppgifter i ärendet,av
kan icke enbart den omständigheten passhandling saknas leda tillatt
slutsatsen berättelsen saknar trovärdighet. Det kan dessutom finnasatt

framhållaanledning vadäven rörandeatt att om som uppges pass-
handlingen kan vissa tvivel bör dessa inte, med de principerresa som
gäller för bevisvärdering i fåasylärenden, bli utslagsgivande denom

framstårasylsökande i övrigt trovärdig och hans berättelsesom som
sannolik. 24Nr

De principer för bevisvärdering nämnden syftar bevisregeln theärsom
benefit of doubt,the innebär vid tveksamhet rörande trovärdighetenattsom

de åberopat,omständigheter utlänningen beslutet skall utfalla till sökan-av
dens förmån.

övergårOm vi till granska den generella bedömningen trovärdighetatt av
vårdet uppfattningär regeringen och Utlänningsnämnden har haft mycketatt

likartade förgrunder ställa sig skeptisk till den asylsökandes uppgifter.att
Vid sidan dokumentlösheten de oftast förekommandeär skälen:av

a sökanden kommit med uppgifter efter förstaavslag i instans;att nya
b sökanden ändrat sina uppgifter;att

åberopatc sökanden omständigheter konstaterats falska;att som vara

Följande beslutsmotiveringar typiska exempelär detta:

Z Z har uppgivit han inte begagnat sig sitt hemlandspass hanatt närav
lämnade P-land finns där. Det har gjorts gällande Zsamt att passet att
inte någotsig under till Sverige.använt Detta bär, medav pass resan
hänsyn till vad Z i övrigt har uppgivit hit, inte sannolikhetensom resan
prägel. Z har vidare lämnat och odetaljerade måni visssamtvaga
motstridiga uppgifter sina frånasylskäl. Regeringen, juni 1991.om
Nr 25;

Å ÅVid åberopadedet tidigare ansökningstillfället förskäl asyl attsom
han ansågarbeta byvakt ochvägrat han sig sitta i mellan-att attsom en
ställning mellan myndigheterna i sitt hemland och gerillaorganisationen
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Å någonåberopade då skäl för aktivitet inom politiskinte asyldär. som
organisation.

Å föransökningstillfället har stöd sin ansökanVid det somsenare
Ååberopat kurdisk organisation KUK. har vidareaktivitet inom en

ÅÅ återvändetvå månad, då frånfängslad i och halvblevsagt att en
Å pådärefter isitt hemland släpptesNorge till väntanattmen en

Åhållasrättegång grund sökt asyl i land.skulle annatatt ettavsom
ÅsÅ rättegången.bekräftar uppgifterhandlingarhar inga omsom

Å eller april 1990.lämnade sitt hemland i mars
Åfinner inte troligt under tid ellerUtlänningsnämnden det att treen av

månader återkomst till sitt skulle hunnitefter sin hemland dels hafyra
månad, ocksåtvå dels skulle ha hunnitfängslad i och halvenvara

sådan position inom sin organisation, denna skulleskaffa sig att varaen
Å fäster för övrigt intesitt land. Nämndenvillig hjälpa lämnaattatt

Å Åuppgifter har lämnat skulle riskeratilltro till deheller attomsom
Årättegång sökt asyl i Sverige.för haratten

ÅÅ den passhandling harhar förstörtHärtill kommer använtatt som
ytterligare minska tilltron tillSverige.vid sin till Detta är ägnat attresa

Å ochtill stöd för sin ansökan asylhar lämnatde uppgifter omsom
Å avhänt sig denna itill slutsats harinte anledningkan än attge annan

förundanhålla väsentlig betydelse bedöm-omständighetersyfte att av
26.till skydd här. Nrningen hans rättav

några ochsåledes skillnader i regeringens Ut-inte kunnatVi har se
Påifrågasätta den asylsökandes trovärdighet.länningsnämndens sätt att en

differens. gäller bedömningenuppmärksammat Detpunkt har vi dock aven
ansökanankomsten till Sverige ochtid förflutit mellanbetydelsen denav som

någonframgår inregeringsbesluten deninteasyl. Det vägtattavom
påtrovärdighet beroende söktasylsökandesvärdering den om personenav

Sverige. Ut-tid efter ankomsten tilleller dröjtdirekt vidasyl gränsen en
förklaraå vikt vid den asylsökande kansin sida läggerlänningsnämnden att

Vi dragit slutsatsenomedelbart. hareller hon inte sökt asylvarför han att en
i avseendet.uppstramning skett detta

tillåtit muntlig inställelse iUtlänningsnämndenVidare har vi ettnoterat att
tillfällen undereller gruppchef vid 51inför föredragandeantal fall,begränsat

i samband medförekommit. Justförhandling har inte1993. Muntlig tro-
asylsökandemåste konfrontation med denvärdighetsbedömningar varaen

sigförstå Utlänningsnämnden begagnarsvårt intevärdefull. Vi har att att av
detta instrument.

påfår avslagmånga asylsökandeärenden deni hurVi kan dock inte säga
haftvitrodd. För detta skulle krävasinte blirhan eller hongrund attattav

såsommånga antalet avslagdet totalaundersöka hurmöjlighet att som,av
inteuppgift idagfrånvaro trovärdighet. Denna ärhuvudskäl, baserats av114
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känd och har inte heller varit fåmöjlig fram eftersom det idag inte skeratt
någon kodning skälen för avslag. För kunna riktig bildattav ge en av
utvecklingen sådanapraxis hade uppgifter varit värdefulla. Det medav som
någorlunda slåssäkerhet kan fast grund den viktär konse-att, av som

frånvarokvensen dokument fåkommit för trovärdigheten, detattav av
därmed sannolikt fler fårdärigenomär avslag grundatt personer av
bristande trovärdighet.

Slutligen vill vi i detta avsnitt belysa omständighet be-är storen som av
tydelse beträffande trovärdighetsbedömningar, frågannämligen utveck-om
lingen länderkunskapen. Under den hälften 1980-talet harav senare av
Invandrarverket kontinuerligt stärkt sina dels för inhämtaattresurser
information frånde länder vilka asylsökande aktuella för bedömning,ärom
dels för informera och utbilda handläggande Påpersonal i densamma.att om
motsvarande arbetade regeringen, där vissasätt handläggarna tillutsettsav
specialansvariga länderområden.för olika Också Utrikesdepartementets
länderkunskap inklusive den information erhålls från Sveriges arnbassa-som

låg Såledesder till grund för beslut. skedde samverkan mellan samtligaen
inblandade Påmyndigheter. grund regeringens i de flesta fall mycketav
kortfattade beslutsmotiveringar det svårtdock mycketär göraatt en
bedömning i vilken utsträckning kunskapen förhållandena i de olikaav om
länderna spelat in vid avgörandet asylärende. Utlänningsnämnden har iettav

månvidare regeringen byggtän informationsapparatän förupp en
länderkunskap Denna baserar sig dels länderansvariga handläggare, dels
studieresor för inhämta information plats. Därutöver används, liksomatt
tidigare, utredningar frånbeställda respektive ambassad avseende specifika
förhållanden i det enskilda fallet.

vårDet uppfattning den utökade länderkunskapenär kommitatt att
appliceras den asylsökandes uppgifter på mycket skiftande vissaIsätt.ett

framståravseenden någotbedömningama schablonartade, åskåd-vilketsom
liggörs följandemed exempel:

Ä En hävdade i samband med sin asylansökan hanattperson, var
Äefterlyst i hemlandet grund sina politiska handlingar. förklaradeav

vidare han tjänstemännen flygplatsen i hemlandet föratt mutat att
kunna gränskontrollen. Invandrarverket fann bakgrundatt, motpassera

den rigorösa kontroll frånsker den just dennautav som av som reser
Ãsflygplats, uppgift han efterlyst inte trovärdig ochattom var var

Äavslog ansökan. Regeringen fann vid samlad bedömning brastatten
i trovärdighet likaså. Frånoch avslog ansökan september 1990. Nr 27;

ingåendeEtt fall bedömning:annat ger prov en mer

Ö ÖEn hävdade i samband med sin asylansökan hanattperson, var
efterlyst i hemlandet grund sina politiska handlingar. Invandrar-av

Ösifrågasatte inte uppgifterverket bedömde de följ-uppgivnamen 115
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ÖUtlänningsnämnden fann hadederna därav överdrivna. attsom
Dålämnat X-lands med äkta hemlandspass. säkerhets-flygplats

Ösifrågasattes påståendekontrollen rigorös vid flygplatsdennaär om
Utlänningsnämnden konstaterahan efterlyst. Vidare kunde attatt var

efterlysningshandlingen inte äkta, dels användesdels typav en somvar
konstaterade nämnden, be-endast myndigheter emellan. Därutöver

Ös handlingar, han inte själv deltagit i gerilla-träffande politiska att
från myndig-riskerade förföljelse varkenverksamheten varför han inte

Ösdå gerillan inte fanns inne i hemland.heterna eller gerillan,
Från 1993. 28.Ansökan avslogs. september Nr

två peka den utvecklingdessa ärenden exempelVi vill med somsom
förhållandena sökandedet gäller i de länder debeslutsfattarenskett hos när

ifrån. schablonmässig bedömningförsta beslutet visarkommer Det en
går generellagrunda beslutet konstateradet längremedan än attattsenare

förhållanden låter bedömning asylsökandes uppgifter sinoch den omen av
uppvisandet falsk handling.politiska aktivitet bli avgörande trots av en

både fördelden ökade länderkunskapen tillligger i sakensDet ärnatur att
På avvisasasylsökande. kannackdel för denoch sättsamma som en person

påståenden framstår befängda grund dendärför dennes attatt som av
fåfullvärdigmyndigheten inte har sakkunskap, kanbeslutande samma person

förhållandenamyndigheten har kännedomdärförjust äratt attstanna om
påstår. Likväl innebär den fördjupade länderkunskapensåsom personen

avslåbeslutande myndigheten ansökan eftersomför denökade möjligheter att
påstårsökanden inte korrekt. i dettavad Och dettillden känner är äratt

viktigt betona asylprocessen förfarande ojäm-medsammanhang äratt att ett
vår mening länderkunskapen positiv ochEnligt den ökadelika ärparter. en

vår uppfattningutveckling. Det Utlänningsnämnden i be-ärvälkommen att
lêinderkunskapden legat till grund för beslutetsluten redovisar ettsom
regeringen.betydligt bättre sätt än

fårklagomål inte alltidFrån asylsökandeadvokathåll denframförtshar att
betydelse för be-många fallden länderkunskap idel är storavav som

rättssäkerhetskrav denberättigatdömningen i självfalletärendet. Det är attett
får delöverhuvudtaget möjligtsåasylsökande i utsträckning det ärstor som

föreliggerdetfår inskränkasutredningen. Denna endast tungträtt omav
vägande skäl för sekretess.

framtidenPraxisdokumentation i4.6

iangivitsfullt detbedrivasUndersökningen har inte kunnat sättut som
påverkarfaktorertill alla dehänsynstagandedirektiven, nämligen med som

tillgänglig fårinformation intedennaOrsaken ligger i ärpraxis. att en
utomstående utredare.
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För i framtiden kunna bättre analys praxisgöra krävsatt att:en av

ambitionen beträffande beslutsmotiveringama fortsätter stiga;att
praxis dokumenteras så framgårdet dels vilkenvilka grunderatt

uppehållstillstånd,sökt dels vilken grund sedemerapersonen personen
fått i Sverige alternativt faktorden varit avgörande förstanna attsom

utvisats;personen
det möjligt med hjälpär datatekniken söka i denna dokumentation;att av
det finns dokumentation möjliggör beräkning handlägg-en som en av
ningstid;
det finns öronmärkning såärendena gårdet konstatera vilkaatt atten av av
dem gång uppehållstillståndsökte sedermera ficksom en stanna;som
det finns dokumentation länderförhållandena vid olika tidpunkter ien av

ocksåvilken kan tillbaka och studera tidigare förhållanden;man
det finns dokumentation frånanläntnär visst land,störreen ettav grupper
skälet till flykten vilken generell grund delen dennastörresamt av

fått uppehållstillstånd eller avvisatsutvisats;grupp
det finns dokumentation de tillfällen beslutstopp för vissnär etten av en

rått och det hävts.närgrupp

Kännedom dessa faktorer utredningen fundamental förom anser vara
möjligheten korrekt analys.göratt en
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:80

Utvärdering praxis i asylärendenav

Dir. 1993:80

Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-24

Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

föreslår tvåJag särskilda utredare tillkallas för i redovisaatt att rapporten
hur praxis i asylärenden år.utvecklats under senare

Bakgrund

Beslut avvisning och utvisning meddelats Statens invand-om som av
årrarverk kunde till och med 1991 överklagas till regeringen. januariDen 1

fristående1992 inrättades myndighet, Utlänningsnärrmden, meden ny upp-
gift vissa ärenden enligt utlänningslagenöverpröva 1989:529 och med-att

Överklagandenborgarskapslagen 1950:382. Invandrarverkets avvis-av
nings- och utvisningsbeslut således Utlänningsnämnden.prövas numera av

Att regeringen inte längre högsta instans det gäller överprövningär när av
utlänningsärenden innebär regeringen inte tidigare kansättatt samma som
leda följaoch utvecklingen praxis. Vissa möjligheter för regeringen attav

kvarstårpraxis dock. Enligt 7 kap. 11 § utlänningslagen såvälkan In-styra
vandrawerket Utlänningsnärrmden överlämna ärenden till regeringen försom
beslut bl.a. det bedöms särskild vikt for ledning tillämpningenom vara av av

utlänningslagen. dåRegeringen har möjlighet fatta beslut väg-attav som
ledning för praxis. Regeringen har vidare påverkavissa möjligheter praxisatt

föreskriftergenerella i förordningsform. Utredningen Ku 1992:05genom
vissa delar utlänningslagstiftningenöversyn har nyligen iom av av m.m.

betänkandet Utlänningslagen partiell SOU 1993:24 föreslagitöversynen-
sådanautvidgade möjligheter. Regeringen kan initiativ till lagänd-även ta

ringar.
Regeringen har sedan den tillträdde hösten 1991 fattat antal beslut ochett

tagit initiativ åtgärdertill i påverkasyfte praxis i utlänningsärenden.att
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dåvarande någradecember 1989 fattade denI regeringen beslut i enskilda
innebörd konventionsflyktingarärenden endast deutöverattav som- -

påräknahade särskilt starka skyddsbehov i fortsättningen kunde asyl.
Genom beslut den 19 december 1991 konstaterade den nuvarande

förhållandenregeringen de föranlett förskärpningen kriteriernaatt som av
förelåg.asyl inte längre

dåvarande regeringen bedömde i augusti 1991 i beslut iDen ett par
enskilda ärenden vistelse i Sverige under viss tid skulle medföraatt att en

uppehållstillstånd såvidaasylsökande kunde beviljas humanitär grund,
falletinte särskilda skäl i det enskilda talade Den nuvarandeemot. rege-

ringen uttalade i december 1991 vistelsetiden i fortsättningenatt ensam
inte bör tillmätas avgörande betydelse beaktas flerautan som om-en av

måsteständigheter kan inte nödvändigtvis leda till attsom men uppe---
hållstillstånd beviljas bl.a. Regeringens förordningsmotiv 1991:8.se

vistelsetiden intesamband med uttalandet längre skulle tillmätasI attom
övergångs-särskildabetydelse tidigare beslöt regeringensom omsamma

långvistats i Sverige tid.visa bestämmelser för utlänningar Detsom
särskild förordning 1991:1999 trädde i kraft denskedde genom en som

vid tiden för forordningens ikraftträdande vistatsjanuari 1992. Den1 som
månader uppehållstillståndfick beviljas intei landet 18änmer om

familjsärskilda skäl talade det. Detsamma gällde medlemmaremot av en
år.vistats minstmed barn eller äldre och här ettsom var sex som
kraftnämnda särskilda förordningen trädde iSamtidigt den ge-som ovan

också ändring utlänningsförordningen avseende familjernomfördes ien
utlänningsförordningen i dessmed barn i skola. Enligt 3 kap. 4 §a

från uppehållstillstånd,januari skulle inte särskildalydelse den l 1992 om
få vidtalade däremot, beviljas medlemmarna i familj i vilken detskäl en

beslutstillfället fanns barn fullgjort minst terminer i svensk skola,tresom
liknande.förskola eller

andel demoktober 1992 konstaterade regeringen mycketI att storen av
i asylärenden medborgare i det förutvarandeväntade beslutsom var

Många måste lång tid beslutJugoslavien. dem räkna med väntaattav
åtskilligaUtlänningsnämnden föreftersom Invandrarverket och grupper

från detförutvarande Jugoslavien avvaktade med beslut grunddet av
andraflera förutvarande Jugoslavien. Föroklara läget i delar detav

generellt kortare. Regeringenasylsökande väntetiderna settvargrupper
undantagsregelden s.k. treterminersregelnkonstaterade vidare att var en

den ärende-tillkommit särlösning i avvaktan att storasom ensom
tillämpning tretermin-i asylärenden kunde nedbringas. Enbalansen av

på från Jugoslavien skulle ound-barnfamiljer det förutvarandeersregeln
sådanfå användning itill följd denna undantagsregel kom tillvikligen att

få huvudregel. Motomfattning felaktigt skulle karaktärendenatt av en
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denna bakgrund beslöt regeringen tneterminersregeln skulle upphöraatt att
utgångengälla vid november 1992. Den skulle dock fortfarande gälla iav

fråga medlemmar i familj i vilken det vid ändringens ikraftträdandeom en
fanns barn fullgjort minst terminer i svensk skola, förskola ellertresom
liknande SFS 1992:1005 och Regeringens förordningsmotiv 1992:6.

Även andra faktorer de beslut för vilka jag redogjortän här kan emellertid
ha haft betydelse för utvecklingen praxis i utlänningsärenden.av

Den juli 1992l Statens invandrarverkövertog utredningsansvaret i asyl-
frånärenden polisen. Invandrarverket har övergåttsamtidigt till regel-att

låtamässigt skriftlig berättelse sökanden själv ligga till förgrund utred-en av
ningen. Den ändrade ordningen för utredningar kan ha haft betydelse för
beslutsunderlaget i asylärenden.

två årenUnder de har inte bara antalet asylsökande ökat drama-senaste
tiskt. ocksåDet har förändringskett i sammansättningenen av gruppen
asylsökande så frånandel kommer det förutvarandeatt storgenom en numera

BudgetåretJugoslavien. 199091 uppgick antalet asylsökande till knappt
21 000. Budgetåret 199192 ökade det till 55 000 budgetåretoch 199293ca
beräknas antalet asylsökande bli 80000. Budgetåret 199091 komca ca

från14 % de asylsökande det förutvarande Jugoslavien. Under tidav senare
Ändringarhar 80 % de asylsökande kommit därifrån. det gäller denärca av

asylsökandes ursprungsländer och bakgrund ocksåkan givetvis medföra
ändringar det gäller andelen avslagsbeslutnär och grunderna för de uppe-
hållstillstånd beviljas.som

Det hari den allmänna debatten gjorts gällande skärpning praxisatt en av
skett sedan Utlänningsnänmden inrättades. Om praxis ändrats såoch i fall i-
vilken riktning inte möjligtär med tillräckligavgöra säkerhetatt utan en-
särskild undersökning.

Utlänningsnämnden påbörjade åri slutet 1992 utgivningenav av en
praxissamling. Statens invandrarverk påbörjade visserligen årunder 1991 en
praxisredovisning utgivningen har inte fortsatt efter det Utlännings-attmen
nämnden inrättades. Utlänningsnämndens praxissarnling innebär utveck-att
lingen ipraxis utlänningsärenden framtideni kommer bli lättareattav att
följa.
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Uppdraget

år.och Flerafungerat under cirka halvtUtlänningsnämnden har ett ettnu
1991 fattats i syfte i viss utsträckningregeringsbeslut har sedan hösten att
åren antalet asylsökande ökatpraxis. Under de har vidareskapa senasteny

och bakgrunden hos de asyl-kraftigt och sammansättningenmycket av
har framförts praxis i asyl-den allmänna debattensökande har ändrats. I att

tid.skärpts underärenden senare
ovanstående klar bild hur praxisbakgrund angelägetDet är attmot en av

försedan Utlänningsnämndenutvecklats övertog överpröv-har ansvaret
ellergäller särskilt de ärenden där politiskautlänningsärenden. Detningen i

praxis finns iåberopas. dokumentation dagdenhumanitära skäl Av av som
några utvecklingen.slutsatsergår inte dra säkradet att om

kraftigt underframgått asylsökande ökat myckethar antaletSom ovan
har ändrats.asylsökande Detta,år sammansättningenoch gruppenavsenare

hållskilda iekonomiskt hänseendei politiskt ochändringarliksom
försvårar praxis utvecklats. Detsjälvfallet bedömning hur ärvärlden, aven

åberopade ibedömningen de skälenjämföra praxis vidlättinte helt att av
från vittolika bakgrund och kommerfråga asylsökande med helt somom

länder.skilda
tillstånd fåri Sverigebeviljasandel de asylsökandemycketEn stor somav

åberopatpolitiska skäl detillstånd främst till deinte med hänsynemellertid
ibland kanskälen kan vadskäl. De humanitärahumanitärautan vara somav

svårt sjuk. Oftare hän-sökandenrenodlat humanitära,kallas ärt.ex. attsom
fått lång tidhumanitära skälen till sökandenemellertid deför sig väntaatt

förhållanden inbördeskrig itill krig elleri ärendet ellerslutligt beslutett som
fått underi Sverigehemland. de asylsökandesökandens Av stannasom

uppehållstillståndtvå beviljatsår tredjedelarunder vissa perioderharsenare
fått tillståndhälftenden tiden harhumanitära skäl. Under närmaresenasteav

på grund.denna
politiskaasylsökande med renodlatpraxisutvecklingen det gällerOm när

något gällersvår lättare detfölja bör den däremot närskäl kan att varavara
skälen.de humanitärabedömningen av

inrättadessedan Utlänningsnämndenutvecklats i asylärendenHur praxis
för vilka jag redogjortfaktorersåledes undersökas. Därvid skall debör ovan

föreslårpraxisutvecklingen beaktas. Jaghaft betydelse förhaoch kansom
stånd. intressesådan till särskiltundersökning kommer Av ärdärför ut-att en

Undersökningenhumanitära skäl.bedömningengällervecklingen detnär av
sådan undersökning tordei allmänhet. Eninnefatta asylärendendockbör

antalregeringen ochgenomgång ärenden avgjortsantalkräva ettett som avav
på dememellertid ankommabörUtlänningsnämnden. Detavgjorts avsom

hur den bör läggasbedömagenomför undersökningen närmareatt upp.som
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Arbetets bedrivande

Utredningsarbetet bör genomföras juridisk expertis. Lämpligen börav
uppdraget tvågenomföras särskilda utredare, den med vetenskapligav ena
bakgrund och den andra med domarerfarenhet, beslutargemensamtsom om
arbetsuppgiftemas fördelning dem emellan. Utredarna bör arbeta skyndsamt.
Uppdraget bör slutfört före utgången år 1993.vara av

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Kulturdepartementet

tillkalla två särskilda utredare omfattadeatt kommittéförordningenav-
1976:119 med uppdrag efter samråd i redovisa praxis-att rapporten-
utvecklingen i asylärenden, samt

besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträdeexperter,om annat utre-
dama.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag, Utredningaratt m.m.

Beslut

föredragandensRegeringen ansluter sig till överväganden och bifaller hen-
hemställan.nes

Kulturdepartementet
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Tillfälliga asylpraxisregler december 1988 oktober 1992-

Sammanställning

Amnestiregeln PM 28 december 1988
Innebörd: Den sökt asyl före den l januari 1988 fåttoch inteännusom
slutligt besked regeringen uppehållstillstånd.beviljas Undantag;av
brottslighet, asocialitet dåeller det framstod orimligtannan attsom per-

ñck i Sverige.stannasonen
Upphörande: Automatiskt

Barnpraxis PM 31 maj 1989
Innebörd: De familjer med årbam under uppehållstillstånd17 söktsom
och vistats i Sverige fåttha slutligtän beskedett utan attsom mer av

får uppehållstillstånd.regeringen, Undantag; brottslighet, säkerhetsskäl,
att det inte framstod rimligt eller själva hade med-attsom personerna
verkat till tidsutdräkten.

Ändring;Modifiering: PM 24 september 1990. schablonregeln gäller hä-
danefter beslut inte fattats Invandrarverket efter år.ettom av
Upphörande: 19 december 1991. Utbytt till Treterminersregeln, se ne-
dan.

Dokumentlöshet november 1989PM 2
Innebörd: förstörtDen medvetet har sina och resehandlingarsom pass-
under färden till ..haSverige skall avhänt dem medsig sjftepresumeras

undanhålla betydelseomständigheter väsentlig för bedömningenatt av av
skydd Sverige. Dettai minska tilltron tillrätt är ägnatatt attpersonens

de uppgifter stödhar lämnat till för ansökansin uppehålls-personen om
tillstånd.
Upphörande: Gäller fortfarande.

13 december beslutet PM 1989-12-14
Innebörd: Endast den uppfyller enligt flyktingkonven-kraven FNssom
tion eller har särskilt starkt skyddsbehov, beviljaskommer asyl.ett att
Upphörande: 19 december 1991

Treterminers regeln 3 kap. §4a Utl.förordningen 1992-01-01
Innebörd: Om det i familj vid beslutstillfállet bamfinns till-etten som
bringat minst terminer i svensk skola, förskola liknandeeller sedantre
ansökningen gjordes, beviljas familjen uppehållstillstånd, inte sär-om
skilda skäl talar däremot. Särskilda någonskäl; ansökan,ogrundad av
sökandena har sådanthandlat ifrågasättadet anledningsättett att ger
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samhället,beredvillighet iaktta grundläggande iatt normerpersonens
framstårnågon tveksam grundsökandes identitet av personenssom

någon vistelsetidenåtgärder, sökande själv medverkat tillhar attavegna
finnsföräldern eller andra bam kvar inödvändigt, andrablivit längre än

hänsyn tilluppenbart med barnetshemlandet slutligen, det ärsamt om
omständigheter,eller grund andraålder, faktisk i skolannärvaro attav

fått förutsätts.anknytning till Sverigeinte denbarnet som
1992Upphörande: 8 oktober

1991:1999 januari 1992Tidsfdrordningen F l
ikraftträdandet vistats i SverigeInnebörd: utlänning vidDen änmersom

uppehållstillstånd fåttintemånader gjordesefter ansökan18 ännumenom
uppehållstillstånd, skälinte särskilda talarbeviljasslutlig prövning om

åldern åri eller äldre ochgäller familjer med barndäremot. Detsamma sex
erhållitår slutligt besked. Sär-i Sverige havistats än attett utanmersom

medTreterminers regeln nämnda,de vidskilda skäl motsvaras ovanav
skolgång.specifika reglerna barnetsundantag för de om

Upphörande: Automatiskt.
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Protokoll hearings Malmö och Stockholm

Börshuset, Malmö 1993-12-17
Dagordning: Bilaga 4Se
Sändlista: Bilaga 5Se

Närvarande:

Intresseorganisationer
Representanter för:
Svenska Röda Korset

Zigenarrådet,Nordiska ombudgenom
FlyktingrådetIranska

BiH 82 Bosnien
Eritreanska Kvinnoförbundet

Advokater
Göran Hellberg
Olof Ahrnbom
Carl-Olof Lindberg

MårtenssonHans Ola
jur.kand.Thomas Pettersson,

Bo Guntsch, jur.kand.
Cecilia Kongbäck, jur.kand.

att hälsades välkomna. DärefterMötet inleddes med de deltagande presen-
chefsrådmandocent Göran Melander ochterade sig de särskilda utredarna,

Dagerås,utredningssekreteraren, jur.kand. Wiktoria liksomLena Berke samt
övriga deltagare.

följandeMötet fortskred enligt dagordningen. Det sammanfattningär en av
åsikterde framfördes.som

2 §
Betrafiande frånKosovo, speciellt albaner Kosovo

länderinfonnationAdvokaterna anförde: tidensMot bakgrund denav senare
förhållandenafrån våraKosovo haroch grundval vad klienter berättarav

UN, har sigskärpts vi märker inte Utlänningsnämnden, anpassatattmen
återvända väldigt sval. Alladärefter deras inställning faranoch avseende äratt

haft flera asyl-mänskligarättigheterorganisationer utkastade och vi harär
sökande misshandel, trakasserier. Enligt Amnestyberättat ochtortyrsom om

års månader låtit från16International har UN under 1993 första nio personer
två de flyktingar 13Kosovo konventionsflykting, factostanna; samt per-en
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gårhumanitära skäl. Om detta korrekt det Varär är gränsengravt.soner av
för godta flyktingskälatt

RysslandAvseende
anförde: I ärende med judisk kvinna förAdvokaterna ett utsattssomen sex-

hadeuella polisen uttryckte UN hon inte kunnat visaövergrepp att attav
våldtäkten utgjort led i förföljelse grund hon judinna. Dettaett attav var

jämförtvi definitivt skärpt med regeringens attityd.synsättettanser vara

IrakAngående Iran och
Flyktingrådetför Iranska anförde: totala antalet asyl-Representanten Av

halvåretfrån beviljades bara under första 1990 15 %sökande Iran uppe-
hållstillstånd, siffra förasyl eller humanitära skäl. MotsvarandeUT av -

förstasiffran i 1% och slutligen för1991 5 %. För 1992hela nerevar var
svårthalvåret för asylsökande i Sverige efter-1993; 0,65 iranska%. Det är

i massmedia denInvandrarverk, SIV och UNStatens attpropagerarsom
någradet varit problemsituationen i Iran bättre. De intepolitiska är attanser

så varför Manifestationema i Iran har dock ökatefter 1982 söker de asyl nu
många iranier inte flykting hanhar levt gömda. Enoch accepteras som om

organisation. exempel: 100.000 kvinnorvarit engagerad i politisk Ettinte en
någon organisation.därför inte bar slöja. De inte med i Dede rättatt vargreps

Många konventionsflyktingariranier accepteradekämpade själva. är som av
Flyktingkommissarie, UNHCR i Turkiet deNationemasFörenta närmen

får uppehållstillstånd endast humanitära skäl.till Sverige dekommer av
skaffat kunskaperanförde: SIV och UN har sig bättreAdvokaterna om

flygplatser och efter Detta används denoch kontrollresvägar motresrutter.
svårt denna utveckling hari beslutet. Det dockasylsökande är sägaatt om

frånefter 1982 1992.skett eller
Flyktingrådet irakiemaför fortsatte: Vad gällerRepresentanten Iranska

alla asylsökandesiffrorna tendenser. Under 1991 fick 8 %visar avsamma
uppehållstillstånd. därefterfrån Siffran till 9 % för 1992 förIrak attsteg

halvårettill för första 1993.sjunka 5 %
våraBeträffande irakiska kurder har klienteranförde vidare:Advokaterna

också frånfrån eller alli-åberopat inte regimen PKKförföljelse bara utan av
överklagandet grundval Kur-Irak. UN har avslagiti attavansen norra

område förföljelsen har där-kontrollerat PKK ochdistan är autonomtett av
de irakiska myndigheterna.med inte utövats av
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Vad gäller Libanon
Advokaterna anförde: Väldigt asylsökande kommer idag. Från och med
1992 har det varit avslag grund Libanonmest bedömsattav numera vara

demokrati. Beträffande desertörer och liknande från denen Sydlibanesiska
armén, SLA beviljades dessa aldrig uppehållstillstånd regeringenav men
kan ibland asyl UN de gjort sannolikt de varit verksamma i SLA.attav om

Vad Rumänienavser
Advokaterna anförde: Det SIV’s och UN’sär uppfattning det äratt numera en
demokrati, många makthavare från den gamla tiden sitter kvar och de harmen
uttryckligen återvänderden efter ha söktsagt att asyl kommer bliattsom att
föremål för ingripanden. F.d. frihetsaktivister fortfarande förutsätts god-
tyckliga arresteringar, husrannsakan Vi dåligaden ekonomiskavet attm.m.
situationen spelar roll för fly. Beträffande zigenare har fåttstor inteatt upp-
fattningen de behandlas annorlunda andra asylsökande.att än Den för-största
ändringen i praxis beror demokratiseringsprocessen.

Nordiska Zigenarrådet framförde sitt ombud: Det mycketärgenom sve-
pande motiveringar och inga individuella bedömningar zigenare.av

Beträffande Somalia, Etiopien och Eritrea
Eritreanska kvinnoförbundet anförde: Situationen i Etiopien och Eritrea har
förbättrats. Det har inte såkommit många asylsökande under 90-talet. Vi
känner lite glömda i Sverige grund alla andra problem med ekonomioss av

svårt återvändaDet är hem.etc. Landet totalförstörtatt är krig. Regeringenav
prioriterar från Sudan Vi i Sverige kommer sist.etc. Här har vipersoner
det bra. Varför ska Eritreanska regeringen tillbaka dem Eritreata satsar
jordbruk och rådhar inte med flyktingar återvänder.etc Skillnaden mel-som
lan Eritrea och Etiopien den sistnämndaär har regimatt ochstaten nu en ny
det barnen till denär gamla Säkerhetspolisen söker asyl i Sverige.som

Avseende Peru och Chile
Advokaterna anförde: Vad gäller befrielserörelsen Sendero Luominoso, SL

den asylsökande åberoparär förföljelse eller risk för förföljelse från demsom
dårättslös UN har uppfattningen regimen inte ha möjlighet på-att attanses

verka SL. Det innebär förföljelsen inte myndighetutövas elleratt medav en
myndighets goda minne varför kriterierna för flyktingstatus inteen är upp-

fyllda.
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3 §
flyktingaroch de factoKonventions-

och fortfarande mycket högthar alltid varitanförde: RibbanAdvokaterna är
de facto flyk-erhålla Vad gällerkonventionsflyktingstatus.förplacerad att

13 december beslutetregeln i enlighet medmedförde införandettingskap av
vifå Vadsvårare de facto flyktingstatus.följdaktligen det blev1989 attatt

återgå till1991den 19 decemberbeslutetuppmärksammatdock är attatt, trots
ribban likväl ligger kvargäller fulltutlänningslagenrättsläge därdet ut, en

nivå december beslutet.något före 13högre än

skälHumanitära
klien-krävskraftig skärpning. Detblivitanförde: Det har attAdvokaterna en

från landvilkethandlarDetföri respiratorligger att stanna. mer omten
frånkommerhon Denskäl han ellervilkakommer än somuppger.personen

från bombad by ikommerfår medan denoftastBosnien stanna, ensom
tidregeringensunderfanns mycketfår Det attKroatien avslag. utrymmemer

suicidriskså Vad gällerstelbent.Lagtolkningen intereglerna.tänja var
godtassjälvmordshot. Detnågorlunda sannolikttidigare meddeträckte ett

självmords-allvarligagjordeasylsökandeexempel;Ettinte längre. treen
vård. därmedsambandpsykiatrisk Ifördärefter intagenförsök. Han var

ändock hem,höften. sändesbröt Hanoch transporte-hanramlade sängenur
rullstol.rad i

Läkarintyg
åkommorpsykiskaläkarintyg avseendeBeträffandeanförde:Advokaterna

UN’sregeringens ochmellaningen skillnaddelendet tillgenerellt störstaär
bedömning.

patienterAsylsökandeanförde:för Röda Korset ärRepresentanten som
uppehålls-fårtortyrskadordokumenterademedCentrumRehabiliterings

konventions-från anknytning tillgrunder, allttillstånd skiftandede mest
framgång.någonfå flyktingstatusföröverklagarDeflyktingstatus. utanatt

uppehållstillståndfåttdetacksammade skafår uppfattningenMan attatt vara
ifråga-trovärdighetenoftafallerLäkarintygöverhuvudtaget. atttortyrom

Många läkaredokumentlöshet. ärbaserati singenerellt, ärsätts tursom
frågar med vilkensigochunderkännsderas kompetensupprörda över att man

kontakttagitfråga dessutom inteUNbrännandesärskilt7 Det ärrätt omen
förtroendeläkare.någonmed
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DokumentlöshetTrovärdighet
frånvaronAdvokaterna anförde: Beslutet i november 1989 vari anfördes att

ifrågasättande,resehandlingar innebaroch inte trovärdig-baraettav pass av-
heten beträffande den uppgivna också uppgifterde i övrigtresvägen, men av

asylsökande för fåttden grund asyl, har mycket storangavsom som genom-
slagskraft. Möjligheten denna initialt misstroetablerade meduppvägaatt

svår. ocksåhar blivit mycket grogrund för falskaandra dokument Det är en
falsktdokument. Bättre med inget alls. Sedan dyker sanningenänett upp

återkallandenågra år uppehållstillståndet.efter och det blir aktuellt med ett av
mångaDet falska handlingarkorrekt cirkulerar; domar och kallelser,är att

ifrågasätts alltid, speciellt vid intealla dokument ansökan. Det till-men ny
Åpåvisaför förhållande.räckligt handling visst andraattatt presentera etten

någonsidan, vi inte handling, dyker de just det ochpresenterar nerom
ifrågasätter varför ingen handling har in Avseende trovärdigheten be-sänts

vilket den asylsökandedöms den väldigt olika beroende land kommer
svårt någotifrån. gehör för uppgifter.Generellt det väldigt skär att nya

vår offentligahändelse först sitt biträde,Om klient berättat görgenomom en
UN vad berättat I den situationenbedömningen allt är äratt osant.personen

biträde.det meningslöst med offentligthelt ett

utvecklingenUppfattningen allmänt om
får uppfattningenvari UN betraktarDet har etablerats desynsätt attett nytt

någon dem.endast försöker lura De letar efterasylsökande som som argu-
uppehållstillstånd. får många gångerViför bevilja uppfattningenintement att

utförligare beslutsmotiveringarna.Positivt debestämt sig i förväg.de äratt
det utförligarebättre kompetens;UN intryck ha görs utred-ett attav enger

mycketländerinforrnation. Deningar bättre beredvilligaoch de har är meren
Överhuvudtaget kontakthar vianhörigutredningar. med UN.göraatt mer

Kommunikationen bådehar utvecklats telefon.brevledes och per
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Hearing, Rosenbad, Stockholm 1993-12-20

Bilaga 4Dagordning: Se
Sändlista: Se Bilaga 6

Närvarande:

Intresseorganisationer
Svenska Röda Korset

RiksförbundRädda Barnens
InternationalSvenska sektionen Amnestyav

Nationemas FlyktingkonunissarieFörenta
RiksrådFlyktinggruppemas och Asylkommittéemas

Centrum för Tortyrskadade
CentralstyrelseSvenska Kyrkans

FrikyrkorådSveriges
Ericastiftelsen

RättigheterKommitté: MänskligaPeru
Kurdiska Riksförbundet

FöreningenSvensk-Albanska
RiksförbundBosnien-Herzegovinas

FörsamlingenRumänska Ortodoxa

Advokater
AlfvénBerenike

Gunnilla Fungdahl
StadigPer

Erik Sätherberg
BredbergHans

Sten de Geer
Hans Engström
Kjell Jönsson

jur.kand.Jan Kyrö,
jur.kand.Thomas Bodström,

Törnell, jur.kand.Björn
jur.kand.Anders Sundquist,

presentationhälsades välkomnainleddes med deltagarnaMötet att samt en
dagordningenDärefter fortskred enligtövriga deltagare.podiet och mötetav

åsiktersammanfattning detilläggspunkter. Det följandemed vissa är aven
framfördes.som
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2 §
Betrfizflande det sk. rest-Jugoslavien
Advokaterna anförde: Regeringen under dess tid instansandra flersom gav
kosovo-albaner konventionsflyktingstatus. Beträffande bosnier har rege-
ringen principer angående förföljerpresenterat ochnumera nya vem som
lnvandrarverkets föreskrifter har ändrats därefter. Staten ska medvetet under-
låta skydd, medan FN’s flyktingkommissarie talar hurvidaatt ge statenom
har förmågavilja eller skydd. Därför får bosnieratten stannage av
humanitära och inte politiska skäl. Detta generell tendens. Vidareär en anser

bedömningama hårdnat. Som exempel kanatt kvinna blivitnämnas en som
våldtagen serbiska vakter. Hon avvisades grund ansågUNattav attav
våldtäkten inte någonutgjorde led i politiskt betingad förföljelse. Personerett
med insulinbehov sänds tillbaka fastän insulintillgången mycket liten.stort är
Representanten för Svensk-Albanska Föreningen anförde: Under 1989-1990
har det skett förändring i Kosovo. stårAlbanema sedan dess utanförstoren

förhållande återspeglasDetta fråninte i besluten någraUN Endastsystemet.
få får uppehållstillstånd Regeringen uppehållstillstånd till deprocent gav som
varit aktiva för dåvarandeden regimen.störta Det politiska aktivisteratt var
med goda rättegångsprotokolldokument, etc.

Advokaterna anförde vidare: pågårDet religiös förföljelse muslimer ien av
kosovo. Vi inte någotmärker UN faster avseende vid detta.att

Angående Ryssland
Advokaterna anförde: Vad beträffar judar finns det vägledande beslut av re-

frångeringen februari, juni frånoch december 1991 sist oktober 1992.samt
fåttVi årethar in flera bådeunder defacto flyktingar och humanitärasom

skäl återgått frånhar UN till den praxis gällde december så1991men nu som
då får vi våravi hamnar. Det problemet för ryskastörsta klienter ärse var att
det inte någrafattas beslut.

Vad Iran och Irakavser
Advokaterna anförde: Den allmänna uppfattningen skett ordentligdetär att en
skärpning. Som exempel kan sharia-lagen tillämpasnämnas som numera
strikt för de brutit den. Varken regeringen någonsin tid eller UNmot tar
hänsyn till det. Kvinnorna många gånger ohållbari situationär i muslim-en
ska länder. Vi tycker det tuffare Påkvinnor. regering-äratt tag motnumera

mångatid fick åtminstonefler humanitära skäl. När UNstannaens ut-nu
vecklat fårteknik där avslag de integrund äratt tro-en personerna av
värdiga, inte grund de inte har tillräckligt politiskastarka skäl, drab-attav
bas dessa kvinnor ofta har goda politiska skäl. Vidare görsgrupper av som
ofta inte bedömning förföljelsen utfört förföljelsen.utanen av av vem som
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många länder oförrnögna eller har inget intresse skydda sinaMen är attav
frånminoriteter olika trakasserandereligiösa grupper.

PåRiksförbundet anförde: denför Kurdiska grundRepresentanten av
någonfinns för-autonomi bildats det inte risk förkurdiska attansessom

Vissaläget mycket instabilt. kurder hörföljelse kurdema, är sommenav
fått långa fängelsestraff. s.k.Turkiet och utvisats har Dethemma i östra som

någon sitthänvisas till vistas i delinternflykt, dvs. att att annan avpersonen
inte riskerar förföljelse, används alltmer, oftahemland där han eller hon ett

schablonartat sätt.
Vissa irakier godkänts och bedömtsanförde vidare:Advokaterna varasom

flyktingkommissarie ikonventionsflyktingstatus FN’sberättigade till av
får flyktingstatusdefacto UN.Pakistan, bara av

Rörande Libanon
ocksåhårdare pådet berorPraxis mycketanförde:Advokaterna är attnu men

fram tillbaka tills de blirförhållandena Statslösa skickas ochi landet ändrats.
till verkställighetshinder. DetUtlänningsnämnden inte hänsyninsläppta. tar

två två verkställighet.till och halvt Definns väntat sompersoner som
får asyl.från området den Sydlibanesiska arménkontrolleraskommer som av
förloratdrabbats kriget,humanitära fallen fick deBeträffande de avsom

försvann det In-regeringens tid. Sedanmake, maka, huset näretc stanna
också 13i sammanhang, till det s.k.hänvisa, dessavandrarverket började

tillfrån har inskränkt bedömningen1989 och UNdecember beslutet numera
vissinte. Regeringen hadeVäntetidsförordningen tillämplig ellerär enom

detförståelse bryr sig inteför krigsskador. UN även är t.ex. unga per-om
barnsoldater. Under regering-splitter i kroppen ellermed dokumenteratsoner

frånfå någrapåverka med riksdagsmänbeslutettid kunde attgenommanens
uppehållstillståndenså hargår de humanitäranågra partier. inte längreDet

gått starkt.ned

Vad angår Rumänien
årnågot land asyleuropeisktanförde: Knappast rumäner.Advokaterna ger

får finnsDettill där de fortfarandedet land vi kännerKanada ettär stanna.
demokrati-välmotiverat variifrån juni 1991regeringsbeslut är attansessom

så beviljat flyktingskap kanstabilinteseringsprocessen ännu är att t.ex. upp-
frånfast i beslut maj 1993därefter slagitUtlänningsnämnden harhöra. attett

djupgående förbättringar detgenomgått sådana och varaktigaRumänien attnu
och zigenarevill betonaåterkalla flyktingskap. Vimöjligt attär att ungrare

Rumänien.problem ifortfarande har
anförde: fort-Församlingen DetRurnänsk-Ortodoxa ärförRepresentanten

Vidarenormalt liv.många lugnt och ärsvårt levaförfarande rumäner att ett
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det zigenareorättvist behandla annorlunda Zigenare harandraänatt rumäner.
det svårareinte andra.än

Avseende Somalia och Etiopien
Advokaterna anförde: fattas för tillfälletDet inte beslut ärenden. Praxisi dessa

Mångahar varierat mycket. kan inte avvisas, detspeciellt eritreanema tasmen
ingen hänsyn till detta. finnsDe de anlänt haft skydds-när ettgrupper som,
behov, väl beslut hänvisar UN till förändringarna i landet. Docknär tasmen

uppståttingen hänsyn till de humanitära skäl har väntetiden.undertas som

Vad beträffar och ChilePeru
Advokatema anförde: har skett den förändringen praxis allaHär största av av

svårtländer. dåVi tycker dock det det UN ändrat praxisär säga äratt om som
fråndet finns vägledande beslut regeringen 1992ett sommarenav an-

gående dockbefrielserörelsen Sendero Luominoso. Vad märker detär att
fåttbeslutet effekt för alla Regeringsbeslutet berörde inteperuaner. perso-

Många förföljs Senderoutanför Sendero Luominoso. Luorninoso ochner av
ändåeller vill förhindra det UN förföljelsenvarken kan sägerstaten attmen

med precis bakgrund’inte den arten. fick asylPeruanerär samma somav
fråga rättstillämpningentidigare får intedet inte det är utanom sna-nu, men

fråga.politiskrare en
UN hävdarInternational anförde:för i alltRepresentanten Amnesty större

legalavarit aktiv inom partier. Vi mångautsträckning baraatt vetpersonen
legala partier.fängslats efter arbetat inom dessa s.k.deattsom

Angående länderövriga
Advokaterna anförde: Vad beträffar generellt hän-tamilema i Sri deLanka är
visade till inrikes till flykting-s.k. Colombo. FN’sDetta inte i medlinjeär
kommissaries rekommendation där.och tusentals tamiler har arresterats
Vidare fick de anhängarna avvisass.k. JVP- tid. Deregeringensstanna

Ävenbangladeshema någonAvseende har det inte förändring.skettnu. re-
geringen flerahelt nej. Dock kan vi in doku-konstatera vi lärrmatattsa om

något sig falskt, då alla falska.och visar UN bedömningen ärgörment attvar
frånDe avslås grunder;kommer Uganda ofta formella t.ex.personer som

de legalt. Därefter ingen prövning sakskälen.görsatt utrest av
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3 §
och defacto flyktingarKonventionsflyktingar

konventionsflyktingar praxis alltidanförde: Vad beträffar harAdvokaterna
måste fråga liv eller frihetvarit mycket restriktiv. De att personensvara om

förståelse för, vad torterad iAvseende saknas delshotas. ärtortyr en person
påstånd asylförhör, dels vad ovissheten under be-berätta vid väntanettatt

ifrågasätterinte alltidde blir psykotiska. UN kanskesked med dem;gör att
bedömningen den inte kommer Detdeskett gör attatttortyren upprepas.men

uppehållstillståndfickattityd. Under regeringens tid desträngareär en
risk för fortsatt Vi tycker dockskäl det inte fannshumanitära atttortyr.om

både defacto flyktingar. Oftastavseende konventions- ochblivitdet strängare
dem höjer de iställettrovärdiga. Om de iställetbedöms de inte trorsom

så UN deteftersom det blivit hosInvandrarverket klagar;ribban. strängt är
svårt fatta positiva beslut.för dem att

skäl och läkarintygHumanitära
fåmånga år och utbildningar,begärt kurseranförde: Vi har iAdvokaterna att

in-regeringen. Vi har allmäntfår likadant medaldrig Detvi ettsvar. varmen
empiriskt underlagdet behövsganska mycketpraxis skärptstryck ettmenav

skälen oftast intede humanitärakomparativ studie. Viför göra attatt anseren
Beträffandedå partsinlagor.uppfattasi andra instans ochutreds förrän som

utredningar, delånga kvalificeradeföregås ofta ochdeläkarintygen menav
detta begärs.förtroendeläkamaskickas inte tillsidan och ävenläggs om

bedömningaroch detifrågasätts handläggarenintyget görsIstället somav
tonårsreaktion. Vadnormalhandlande enäratt psy-t.ex. avserpersonens

vii dagens läge haruppstått till Sverige,före ankomstenskadorkiska som
förståelse för detvisas det ingenvåldtäkter mödrama,mycket att tart.ex.

bemöts medkunna berätta. Detbåde och barnenlång för kvinnantid att
också praxis idaguppfattningenViväl berättas.misstro det är attnär av en

deprimerade,utvisar;skydd för familjen. Manotillräckligtett ensam-ger
föräldrar; kvinnorförlamadekvinnor; psykisktstående, höggravida ensamma

skyddsnätsocialtutan osv.
angår uppvisar UNanförde: Vad barnEricastiftelsenförRepresentanten

får berättarsvåra till följdföljande fall;kunskapsbrister i attatt trauman man
går Omföräldrarna.världenbildbarnsdet först att ett genomavsenare;om

spädbarn;svårt sig, specielltfår klarabarnenpsykotiskaheltföräldrarna är att
för tidigtlivshistorien;kontinuitetsbrott ifamiljen;splittringbetydelsen avav

iockså uppfattningenviBeträffande har atttortyr manetc.vuxenansvar
så hänsyninte behövernej. De tyckerutsträckning stortahögre säger att man

till intygen.
Vi vädjar baraanförde:från Rädda närBarnenRepresentanten personen

Tidi-då utomordentligt välfalletochvägande skälmycket är utrett.har tungt
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kunde hur utfallet framstårblev. Nu det slumpmässigt.vetagare man som
Om det riktigt otäckt fall såde bedömningenär hemsktgöt dettaett äratt att
det inte kan Vi undrar vilken hjälp fårhandläggarna härbärgerasant. attvara
detta

frånRepresentanten hård-Röda Korset anförde: Det kontinuerligtär en
nande praxis vad humanitära förföljelsenskäl. De hänvisar till inteattavser
utförts s.k. of persecution, glömmer för barnen handlardetagents attav men

humanitära skäl de bevittnat hur, fadern misshandlats ocht.ex.om om
våldtagits.modem De inte heller hänsyn till barnets anknytning till Sverigetar

längre.
Advokaterna anförde vidare: Avseende suicidrisk beaktas inte det subjek-

långtiva rekvisitet. Vi har i Sverige tradition mycket kvalificeradeen av
avfärdaspsykolog intyg. Dessa förtroendeläkare konsulteras.utan att en

Samtidigt automatisktdet beslut förvar i dessa fall. Vad be-nästantas om
vårdträffar hänvisasgenerellt endast till resursen finns irent attnumera

landet, inte reda den tillgänglig för individen. Be-ärtarmen man om
fårträffande läkarintygen generellt vi uppfattningen förtroendeläkarnasatt

vårauppgift legitimera utvisningen diskvalificera läkarintyg.är att attgenom
Hawaii-deklarationen fårDetta i strid med den sk vari stadgas läkare inteär att

legitimera Tyvärr finns det förtroendeklyftainhuman behandling. storen
mellan förtroendeläkare andra läkare. Ett skäl tordeoch för-annat attvara

diskvaliñcerarallmänpraktiker sedantroendeläkaren ofta specia-är somen en
list.

från för Tortyrskador anförde:Centrum AdvokaternaRepresentanten
vår införkonsultation bedömningenkunde bespara utlägget för i andrastaten

Invandrarverksnivå betydelse.instans, har det stormen

Dokumentlöshet trovärdighetoch
frånAdvokaterna anförde: Det mycket kommaär komprometterande attmer

vissa länder Konsekvensenandra. förvärrats sedandokumentlöshetän harav
regeringens beslut i november Många fråntas handlingar1989. sina av

smugglaren, det ingen helst hänsyn till.t.ex. tasmen som
I övrigt hänvisas till uppfattningar nedtecknade ovan.

Generell uppfattning
Advokaterna anförde:

Under tid regeringen andra instans politiskt inslagfanns det ett storten var~
i besluten. det blandat beslutenNu juridiskt och politiskt vilketär ger en
underlig karaktär.
Nytt tidpunkten för betydelse. Detasylansökan har avgörandeär att anses

interimligt de söker asyl omedelbart. Om inte detta handlandeatt anses
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stärka hans behov asyl i Sverige. Detta gäller vilka skäloavsettav som
åberopats. Ingen sakbedömning görs.
Nytt vidare det förekommer avvikelse mellan berättelsenär iatt om en
grundutredning, asylförhör och det offentliga påståsbiträdets inlaga, alltid

dåskälen Vad ska de med biträde tillatt trappats ettupp.
någonNytt inte bedrivit oppositionellär även verksamhetatt om personen

i organiserad form de inte tillräckligt starka skäl föreligger.attanser
Regeringen lämnade oftare sitt underlag för beslut, fickävenut om man

sig tillkämpa det. Utlänningsnärrmdens används aldrig for-reserapporter
någotmellt i ärende varför de kan hemligstämplas får fåoch vi inte rätt att

dem. hänvisar tillDe bara allmän bakgrundskunskap. Regeringenut
oftaregjorde ambassadutredningar. UN själva och utred-görreser egna

ningar.
Beträffande trovärdighet det speciellt företeelse vi försäm-är en som anser

Om på frånvaroInvandrarverket avslagit asylansökan grundrats. av av
dåtrovärdighet, utvecklar vi naturligtvis talan dessagentemot argument.

någraNär ärendet sedan UN de nej helt andra grunderavgörs sägerav
fåttvi inte varit aktuella. Och vice Invandranerket har intevetasom versa;

avslår dåtrovärdighet och UN berättelsen inte bär trovärdig-omnämnt
hetens prägel.
Beträffande komplettering material, lämna ytterligarevägras mate-av
rial inte själva bekostar översättningen. Utlänningsnämnden kanom

innehålldet inte nödvändigt handlingar viär översättaatt attsvara vars
inte känner till, fastän biträdet angivit vad han hon villeller styrka med
dokumentet.

finns EuroparådetsVad motiveringar alla knep listade i listoravser nya
med det bakomliggande motivet; skahur vi bukt med immigrationen
Ministerrådets rekommendationer införtshar Invandrarverket och Ut-av

nåttlänningsnämnden före det svensk lagstiftning.
Angående muntlig förhandling förekommer det aldrig. Däremot viss munt-
lig handläggning och muntlig komplettering.mer
Vad gäller beslutsmotiveringar fastände bättre det i be-är är textmen mer

ändåde alltidsluten avslutas med sammantaget ..anser. .
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Bilaga 4

PRAXISUTREDNINGEN DAGORDNING
Ku 1993:08 Hearing, Börshuset, Malmö

1993-12-17
Klockan 13.00-17.00
Hearing, Rosenbad, Stockholm
1993-12-20
Klockan 13.00-17.00

1 § Introduktion

2 § från:Bedömningen praxis avseende asylsökandeav
a RestJugoslavienKosovo-albaner Bosnien;samt
b Ryssland;

c Iran och Irak;
d Libanon;

e Rumänien;
f Somalia och Etiopien;

g Peru och Chile.

Bedömningen3 § praxis avseende:av
Konventionsflyktingar;a

b facto flyktingar;De

c Humanitära skäl;
d Läkarintyg;

e Dokumentlöshet;

f Trovärdighet.
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Bilaga 5

PRAXISUTREDNINGEN PM

Ku 1993: 08
Wiktoria Dagerås 1993-1 1-24

SÄNDLISTA MALMÖ

Intresseorganisationer

Svenska Röda Korset
Rädda Barnen
Flyktingmedicinskt centrum

ZigenarrådetNordiska
FlyktingrådetIranska

Svenska Kyrkan
Kurdiska Föreningen
Rumänska Ortodoxa Församlingen
Albansk-Svensk Vänskapsförening
BiH 82, Bosnien
Eritreanska Kvinnoförbundet
Svensk-Peruanska Vänskapsföreningen
Chile Förening i Malmö
Somaliska solidaritetsföreningen

Advokater

Göran Hellberg
Hans-Olof Krokstäde
Olof Ahmbom
Elias Arfwedson
Carl-Olof Lindberg
Ulf Alfredsson
Ulf Frisell

PokornyJan
Andreas Gasparius
Hans almers
Marianne Andersson
Ulf Carlzon
Thomas Pettersson, jur.kand.
Bo Guntsch, jur. kand.
Josef Osbath, jur.kand.
Cecilia Kongbäck, jur.kand.
Mari Anne Norberg, jur.kand.
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Bilaga 6

PRAXISUTREDNINGEN PM

Ku 1993:08
DageråsWiktoria 1993-1 1-24

SÄNDLISTA STOCKHOLM

Intresseorganisationer

Svenska Röda Korset
Nationemas FlyktingkommissaricFörenta

Diskrimineringsombudsmannen
Rädda RiksförbundBarnens
Svenska Sektionen Amnesty Internationalav

FlyktingrådetSvenska
RiksrådFlyktinggruppemas Asylkornmittéemasoch

Centrum för Tortyrskadade
Svenska CentralstyrelseKyrkans

FrikyrkorådSveriges
FlyktingrådetIranska

Ericastiftelsen
Svenska FörsamlingsnänmdKyrkans
Svenska Kommittén för Sovjets Judar

i SverigeEritreanska Riksförbundet
RättigheterPeru Kommitté: Mänskliga

Somaliska föreningen i Stockholm
Kurdiska Riksförbundet

FöreningenSvensk-Albanska
Libanesiska Föreningen

RiksförbundBosnien-Herzegovinas
FörsamlingenRumänska Ortodoxa

Advokater

Berenike Alfvén
Gunnilla Fungdahl
Siri Leithoff
Per Stadig
Ingemar Strandberg
Erik Sätherberg
Hans Bredberg
Jan Cadstedt
Sten Geerde
Hans Engström
Kjell Jönsson
Bo Klasen

ÅhlundChristian
Thomas Bodström, jur.kand.
Björn jur.kand.Tömell,

Sundquist, jur.kand.Anders
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Bilaga 7

Antal beslut bifallsprocent i andra instanssamt

År ÖverlämnandenMånad Antal beslut Bifallsprocent Bifalliav
till 2:a instans andra instans absoluta tal

1989 Jul 220 37
Aug 225 165
Sep 315 307
Okt 585 512
Nov 695 620
Dec 697 587

1990 Jan 810 272
Feb 687 720
Mar 970 887

612Apr 542
Maj 680 645
Jun 865 532
Jul 829 561 6

639 184Aug 4
Sep 729 461 5
Okt 1 055 880 8
Nov 1 174 858 2
Dec 1721 780 3

1991 Jan 9091 727 5
Feb 623 264 61
Mar 104 4771 9
Apr 401 955 31
Maj 248 1 187 81

13Jun 1 554 1 124
Jul 658 797 311

607 29Aug l 399
l 006 54Sep 1 223

879 83Okt 4621
388 54Nov 1 176 1
516Dec 353 481

1992 195 39Jan 0811
369 38Feb 741
733 39Mar 0751

Apr 748 43979
863 44Maj 629

Jun 967 973 45
Jul 803 616 20834
Aug 658 311 11236
Sep 1 112 862 11714
Okt 1161 1 808 18 325
Nov 3821 2 070 28014
Dec 1 500 7631 9 151

1993 Jan 1 872 1 711 8 142
Feb 2 719 1 848 19110
Mar 3 546 2 242 7 147
Apr 2 933 1 916 4 77
Maj 4 835 2 248 1376
Jun 8773 2 580 4 109
Jul 1687 l 721 704
Aug 3 724 8921 684
Sep 0135 3 723 5 174
Okt 0603 3 402 3 102
Nov 2 785 3 258 3 110
Dec 9671 3 014 5 165

Källa: Statens Invandrarverk AndersWigand
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Bilaga 8

bifallsprocentAntal beslut i första instanssamt

År TillståndMånadAntal Avvisning Avskrivna Antal Bifalls- BifallsprocentAntal Bifallsprocent penna-penna-
beslut för företc. nentanenta procentpersonerav uppe- uppe- personer

hållstillstând frånförsta hållstillståndfrånBosnien övriga
instans för Bosnier juli-dec 1993 Bosnier länderutan

juli-dec 1993
Jul1989 159 644 378 137 644 561
Aug 889 145 501 243 1 145 611 1
Sep 631817 141 434 242 1 1411
Okt 286 828 273 286 542 387 1 1
Nov 288 766 274 288 552 328 1 l
Dec 939 124 584 35l 647 584
Jan 0521990 2 659 052 383 224 l 401 1
Feb 1201 1622 610 162 247 1 45l
Mar 236 561 263 236 403 060 1 1 1
Apr 636633 636 862 135 391
Maj 871 110 520 35501 5201
Jun 859 818 183 859 46l 860
Jul 464 170 88 464 271722 1
Aug 239 628 312 021 628 1 154
Sep 385 228 799 332 412 799 1
Okt 136980 139 1 353 255 136 1l
Nov 076 162 049 32049 2 13 287 1
Dec 85 665 29268 665 5182 1
Jan1991 968 452 1443 373 863 443 ll
Feb 1911 240 171 353 322 171 1l
Mar 362 199 963 389632 524 1
Apr 343 380 39505 380 782 13 1 l
Maj 440 204 874 352 518 874 1
Jun 659 180 910 339102 749 l
Jul 823 29693 3222 838 823 1
Aug 946 869 25869 6933 508 1
Sep 1696 571 l 113 333 380 113l
Okt 345 322276 2 47943 2 322 24
Nov 342 380 40717 13 439 380 11
Dec 140 890 402 207 890 1771
Jan 470995 259 461992 2 259 1724 1
Feb 956 345 0131 442 314 1013
Mar 607 302 0402 1 35949 1040 1
Apr 064 242561 561 30l 867 1
Maj 981 374 450 251805 450
Jun 632 646 646 252 1744 242
Jul 269 2692 543 2 023 11251
Aug 248772 248 2 92 164 360
Sep 341 103 454 341 2 285 828
Okt 472 2 691 472 124 051 888
NOV 3 745 502 2 502 13328 915
Dec 3212 883 321 2 039 11523
Jan1993 374 84 412 374 3174 864
Feb 6925 828 692 4 098 121038
Mar 6806 780 680 5 464 636 10
Apr 6996 411 699 4 921 791 11
Maj 5865 797 586 731 480 104
Jun 6266 983 626 663 694 95
Jul 4 472 1037 3 124 526 51 511 ll311
Aug 6 727 2 996 3 303 428 83 495 72 501
Sep 9 062 5 296 3 490 86 743 8276 4 553
Okt 11482 9 017 2 263 202 8 91 819198 7
NOV 125 8 778 2 122 92 73911 225 8 039 7
Dec 6 452 4 738 l 538 176 89 5234 215 8

Källa:StatensInvandrawerk AndersWigand
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Bilaga 9
Bifallsprocent för beviljats permanentpersoner som
uppehållstillstånd konventionsflykting, ellerde factosom av
humanitära skäl

Konventions Defacto- Humanitära Humanitäraskäl skäl Humanitäraskäl
flykting flykting

År Månad Övr.Antal Bifall Antal Bifall AntalBosnierBifallfor Bifall för Antal Bifallper- Totaltper- per-
% % beviljatsBosnier länders övrigasoner % antalsom sonersom som sonersom

beviljats beviljats juli-dec länder beviljatspermanent beslutpermanenta
uppehålls- uppehålls-1993 juli-decpermanent permanent permanent

uppehålls- uppehålls- tillstånd tillstånd% 1993 uppehålls-
tillstånd tillstånd julidec juli-dec % tillstånd

1993 1993
1989 Jul 187 13 281 19 455 31 1458

270Aug 11 506 21 799 33 2430
Sep 309 12 517 20 0581 41 5962
Okt 305 8 607 16 3851 38 6813
Nov 311 8 607 16 955 25 3 800
Dec 153 5 240 8 506 17 2 987

1990 Jan 252 7 433 12 798 22 3 681
Feb 257 6 538 13 714 17 4 286
Mar 364 7 491 9 576 11 5 189

136Apr 4 261 8 286 9 3 073
Maj 124 4 185 6 298 10 2 978
Jun 224 6 387 11 360 10 3 493
Jul 136 205 64 242 7 3 380
Aug 144 5 282 9 216 7 3 102
Sep 126 3 268 7 405 10 3 907
Okt 155 3 367 7 613 11 5635
Nov 177 3 318 5 558 10 5 790
Dec 139 3 245 5 285 6 4 547

1991 Jan 203 3 395 6 840 12 7 004
Feb 204 4 408 7 474 8 5 774
Mar 129 3 340 7 422 9 5464

162Apr 3 480 7 693 11 6 406
Maj 115 2 244 4 606 11 5 688
Jun 27373 1 4 661 10 6 303
Jul 24977 1 4 849 14 6 062
Aug 97 2 178 3 862 14 6 165
Sep 79 247 41 1243 19 6 381
Okt 105 391 51 2 840 34 8 440
Nov 129 384 62 5501 23 6 859
Dec 97 289 62 842 18 4 757

1992 106 343 8Jan 2 893 20 4 571
Feb 102 3 395 10 544 14 9433
Mar 139 3 460 9 736 14 5 295

48Apr 1 180 4 506 12 0924
Maj 37 1 175 5 595 16 3 715
Jun 52 1 145 3 787 16 5 062
Jul 30 1 52 1 495 11 3594

23Aug l 63 2 330 8 1084
Sep 33 1 152 3 414 7 5 952
Okt 42 1 142 2 535 7 7 485
Nov 40 O 307 4 517 6 8 118
Dec 23 0 144 2 273 4 7 044

1993 Jan 37 0 184 2 283 3 8781
Feb 39 0 417 4 375 3 03011
Mar 42 0 390 3 258 2 13705
Apr 30 0 498 4 160 128091
Maj 70 1 445 3 240 2 12855
Jun 44 0 308 2 267 2 16347
Jul 38 0 171 1 526 267 24 12218
Aug 60 0 186 2331 2 501 219 12947
Sep 160 3501 2 4 553 19927 1 17101
Okt 243 1 426 2 8 206198 44 1 18710
Nov 214 1 430 2 8 039 45 102 1 17733
Dec 349111 1 3 4215 35 98 1 12125
Källa:StatensInvandrarverk AndersWigand
Observera: samtligaAvser beviljadeUT, beviljade SIV, ochUN.- av reg 149

Bifallspmcenten uträknadär Totalt beslut. jfrantal bilaga° mot
Totalt antalbeslut för juli-dec.1993 justeradeuppgifter. bilagaär- se





Bilaga 10
Totalt antal beslut i Statens invandranerks asylhantering
År Månad Totalt antalbesluti Antalav-görandeni Antal i Antalbeslut SIV- Totalt antal

SIV:sgyundärende SIV:shdl överklag.andrainstans beslutvid NUT beslutav
1989 Jul l 159 242 37 20 1458

Aug 889l 284 165 92 2 430
Sep 1 817 300 307 172 2 596
Okt 3872 495 512 287 3 681
Nov 2 328 506 620 346 3 800
Dec 6471 429 587 324 2 987

1990 Jan 6592 608 272 142 3 681
Feb 2 610 529 720 427 4 286
Mar 3 060 726 887 516 5 189
Apr 6331 597 542 301 3 073
Maj 1501 480 645 352 2 978
Jun 860l 824 532 277 3 493
Jul 7221 908 561 189 3 380
Aug 2 021 710 184 187 3 102
Sep 2 412 797 461 237 3 907
Okt 3 255 1082 880 346 5 563
Nov 3 287 1225 858 420 5 790
Dec 2 268 1206 780 293 4 547

1991 Jan 3863 1791 909 441 7004
322Feb 3 6821 264 506 5 774

Mar 2 524 1781 477 367 4 546
Apr 3 505 4841 955 462 6 406
Maj 2 518 359l 187l 624 5 688
Jun 2 749 6371 1 124 793 6 303
Jul 2 838 8171 797 610 6 062
Aug 3 508 1534 607 516 6 165
Sep 3 380 1438 0061 557 6 381
Okt 4 943 1834 879 784 8 440
Nov 3 439 3661 3881 666 6 859
Dec 2 207 486l 516 548 4 757

1992 Jan 2724 1218 195 434 4571
Feb 2 314 818 369 442 3 943
Mar 2 949 1361 733 477 5 295
Apr 8671 0501 748 427 4 092
Maj 1 805 683 863 364 3 715
Jun 2 632 997 973 460 0625
Jul 2 543 812 616 388 4 359
Aug 2 772 675 311 350 4 108
Sep 3 454 l 141 862 495 5 952
Okt 4 051 1 126 808l 500 7 485
Nov 3 745 4461 2 070 857 8 118
Dec 2 883 1521 8777631 7 044

1993 Jan 4412 1953 7051711 8781
Feb 5 828 2 475 8798481 11030
Mar 6 780 3 827 2 242 856 13705
Apr 6411 3751 1916 731 12809
Maj 5 797 4 134 6762 248 12855
Jun 6 983 5 852 2 580 932 16347
Jul 4 472 5 229 721 7961 12 218
Aug 6 727 5323 892 7961 12 947
Sep 9 062 3 520 3 723 796 17 101
Okt 11482 3 030 3 402 796 18 710
Nov 11 125 2 554 258 7963 17 733
Dec 6 452 1863 3 014 796 12125

Källa:Statensinvandrarverk AndersWigand
Kommentar:

För budgetåret198990 saknadesuppgifter Antal- SIV-beslutvid NUT. För jämka ärom att
antaletSIV-beslut vid NUT beräknatenligt förhållandetmellan beslut iantalet 2:a instansoch
antaletSIV-beslutvid NUT för kvartalen3 och4 1990.
För juli-dec 1993saknadesuppgifter Antal SIV-beslut- vid NUT. För jämka värdetärom attför totalt antalbeslutuppräknatmed snitt Antal SIV-beslutvid NUT förett tidenjan-juliav
1993.
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