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Till

statsrådet

beslut

Genom

Klingvall

Maj-Inger

den

l

februari

1996

bemyndigade

regeringen

att tillkalla
en parlamentarisk
kommitté
med uppdraget att göra en bred översyn av hur svensk
och praxis förhåller
i FN:s
sig till bestämmelserna
lagstiftning
dåvarande

statsrådet

barnkonvention.

Kommittén

barns ställning

gäller
antog

med förtur

skulle

behandla

i ärenden enligt utlänningslagen,
eller utvisning

avvisning

dessa frågor

Anna Hedborg

namnet

där barn berörs.

senast den 30 juni
Bamkommittén.
En kortfattad

skulle

utredningsuppdraget

redovisas

och direktiven

lämnas

sitt arbete den 28 mars.
Bamkommittén
har under våren

bland

frågan om
annat när det

En delrapport

om
1996. Kommittén

redogörelse

i kapitel

för

Kommittén

påbörjade

koncentrerat

sitt arbete till

frågor

Kommittén
som hänger samman med utlänningslagen.
inte ännu behandlat den övergripande
frågan om inkorporering

barnkonventionen

i svensk

huvudbetänkandet.

Kommittén

rätt.

Den

får härmed

de
har

av
i
att behandlas
överlämna
delrapporten

kommer

Barnkonventionen

och utlänningslagen.
innehåller
Rapporten
en
och dess tillämpning
mot
av utlänningslagstiftningen
Som grund för denna
bakgrund av en analys av barnkonventionen.
har kommittén
i barnkonventioutgått från de fyra huvudprinciper

genomgång

för
nen, som har angivits av FN:s särskilda övervakningskommitté
barnkonventionen:
Principen om barnets bästa, vikten att lyssna till
barnet,

barnets

rätt till

liv och utveckling

samt varje

barns rätt att

utan diskriminering

få del av sina rättigheter.
Bamkommittén
har funnit att utlänningslagen
bör förändras
vissa
Med
dessa förändringar
punkter.
anser kommittén

utlänningslagen
barnkonvention.
tionens

på
att

såvitt nu kan överblickas
förenlig med FN:s
— är
måste också tillämpas i barnkonvenLagstiftningen

anda. Kommittén

framför

syfte. På grund av den begränsade

ett antal praktiska förslag i detta
tid som har stått till förfogande

inte tagit ställning

har kommittén

i detalj till

det förslag

till

lagtext

Det fogas dock som bilaga till
som har utarbetats av sekretariatet.
rapporten för att underlätta den fortsatta diskussionen.
söka bilda sig en uppfattning
direktiven
skall kommittén
i andra länder,
och
tillämpning
bamkonventionens
ställning
om
har
bett
Sveriges ambassafrämst inom EU och Norden. Kommittén

Enligt

ställning
der i ett antal länder besvara frågor om barnkonventionens
Tiden har inte medgivit
och tillämpning.
att ett sådant material
till de
får återkomma
varför kommittén
redovisas
i delrapporten,

jämförelsema.

internationella

besökt FN:s flyktingkommissariat

Kommitténs

sekretariat

i Geneve UNHCR

har

experter diskuterat de frågor som berörs i delrapporten.
samrått med den
Kommittén
har vid två tillfällen
företrädare

for

och

folkrörelser

dock

och med dess
särskilda

enskilda

referensgrupp

med

organisationer

Vidare
som har utsetts enligt direktiven.
anordnat en utfrågning med ett stort antal frivilligInför
som är engagerade inom flyktingområdet.
området,

har kommittén

organisationer

hade

Utfrågningen
synpunkter
tionernas

organisationerna

inbjudits

att

sända

in

sina

I en bilaga till delrapporten
återges organisainsända synpunkter och en sammanfattning
av utfrågning-

skriftligt.

en.
Kommittén

analytiska
är enig om de principiellt
med konkreta förslag, kapitel

När det gäller avsnittet
tioner

kapitlen

1.-4.
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Barnkommitténs

uppdrag

om barnets rättigheter
den 20 november 1989. Genom

FN:s konvention

samling
rades

bindande

utan förbehåll

den 21 juni

från den 2 september

avtal.

ett samlat sätt i ett
konventionen

rättigheter

gången barnets

för första

internationellt

antogs av FN:s generalförbarnkonventionen
formule-

Riksdagen

1990, vilket

godkände

efter ratifikation

kom att gälla

samma år.

av Sveriges åtagande beslutade regeringen vid
sammanträde
den l februari
1996 att tillkalla
en parlamentarisk
anda och innebörd
för att klarlägga hur barnkonventionens
kommitté
Mot

bakgrund

skulle
och praxis. Kommittén
i till uttryck i lagstiftning
med förtur behandla frågan om barnets ställning i utlärmingsrätten. Detta uppdrag gäller alltså att mot bakgrund av barnkonvenoch det sätt på vilket den
tionen analysera utlänningslagstiftningen
kommer
därvid

tillämpas.
använt barnkonventioprincipen om barnets bästa, vikten av att
nens fyra huvudprinciper;
lyssna till barnet, barnets rätt till liv och utveckling och varje barns
Som bas för analysen har Bamkommittén

få del av sina rättigheter. Den fråga som
rätt att utan diskriminering
har varit om
kommittén
därvid har ställt i de olika delområdena
och praxis eller om det
dessa principer
avspeglas i lagstiftning
behöver

göras kompletteringar

Barnkommitténs
Till

principiella
ställningstagande

grund för kommitténs

principiella
konventionens

utgångspunkter.
artikel

och ändringar.

Det enskilda

utgångspunkter
ligger ytterligare
barnet skall,

sättas i främsta rummet.

några

enligt barn-

Barnkonventionen

12

Sammanfattning

ger tydliga anvisningar
om i vilka frågor barnets bästa skall vara
utslagsgivande, såsom vid beslut om vårdnad och adoption. I andra
beslut som i första hand rör föräldrama,
men som också påverkar

principen om att barnets bästa skall sättas i främsta
"the best interests of the child shall be a
vägledande
vara
Detta innebär att barnets intresse skall väga
primary consideration".
där det skall vägas mot övergripande
mycket tungt i de situationer
barnet,

skall

rummet

samhällsintressen.
Bamkommitténs

principiella

är att utlänningslagen
och därtill hörande författningar
är ett område där barnets bästa
måste vägas samman med samhällets intresse av att reglera invandringen och att barnets bästa därför inte ensamt kan vara utslagsgivande

i alla situationer.

utgångspunkt

Kommittén

också är ett starkt samhällsintresse
ett humant sätt.
Kommittén
för

vill

att utlänningslagen

att det

tillämpas

på

att långa vistelsetider
hot mot
är ett allvarligt

gjort bedömningen

har vidare

och barnfamiljer

barn

betona

samtidigt

som avvisas
utgångspunkt för kommitténs
en principiell
för
ställningstagande
är att det är föräldrarna
som har huvudansvaret
barnet och att föräldrarna
också är de som i första hand bäst kan
barnets bästa. Ytterligare

bedöma

barnets

bästa. Detta

fritar

dock

inte myndigheterna

från

deras ansvar att i olika beslut väga
barnets bästa.
Barnkonventionen
är ett avtal mellan stater som lägger ett ansvar
konventionens
innebörd och
på de enskilda staterna att förverkliga
intentioner,
men konventionen
anger också att staterna skall ta

hänsyn

till

föräldrarna

och

familjens

roll

för

barnets

liv

och

utveckling.

Ändringsförslag
Bamkommitténs

stiftningen

har tillämpningen

förslag

och

Kommittén

lagen, delvis
dessa förslag

visar

genomgång

i huvudsak

är förenlig

kritiserats.

synpunkter
föreslår

framför

Kommittén

när

också

att den svenska utlänningslagmed barnkonventionen.
Däremot

det

vissa

gäller

principiellt

i linje med Flyktingpolitiska
anser Bamkommittén

därför

tillämpningen
viktiga

kommitténs

att den svenska

ett antal

av lagen.
ändringar
av

förslag.

Med

utlänningslag-

Sammanfattning

såvitt nu kan överblickas
nens syfte och anda.

stiftningen

-

förverkligar

barnkonventio-

Portalparagraf
att en stor andel av de människor,
som söker asyl eller
andra
skäl
i
Sverige är barn, återspeglas i
uppehållstillstånd
av
Det faktum

mycket

liten

omfattning

i utlänningslagen.

Ordet

eller

begreppet

lagen i stort sett endast i kapitel
6 där reglerna om förvar och uppsikt finns. Det krav som bamkonventionen ställer, att beakta barnets situation, har ingen motsvarighet
"bam"

förekommer

i den nuvarande

i utlänningslagen.
Barnkommittén

därför att barnkonventionens
övergripanbästa skall komma i främsta rummet vid alla

föreslår

att barnets

de princip

I denna
åtgärder som rör barn skall en införas i en portalparagraf
.
bestämmelse,
bör
införas
i
skall
föreskrivas
l
1
§
lagens
kap.
att
som
det vid alla beslut enligt denna lag, särskilt
skall beaktas vad

hänsynen till barnets hälsa, utveckling

och allmänna

bästa kräver.

I

samma paragraf bör, i syfte att uppfylla artikel 1 i barnkonventionen,
införas att med barn avses varje person under arton år.

av asylprocessens första led
har föreslagit att resurser och kompetens koncentreras
den inledande fasen av asylprocessen.
Såväl utredningar
som

Förstärkning
Kommittén
till

måste förbättras så att barnets situation tydligt
skall det vidare
I beslutsmotiveringama
utredningarna.
av
redovisas hur hänsynen till barnets bästa har beaktats.

beslutsmotiveringar
framgår

Kommittén
utveckla

rutiner

uppehållstillstånd.

föreslår
för

att Invandrarverket
utredning
om bam

Den mall

för utredningar

skall

ges i uppdrag att
i familjer
som söker
om ensamma minder-

åriga bam som utarbetats av FN:s flyktingkommissariat
UNHCR
bör i det sammanhanget användas som utgångspunkt.
Kommittén
föreslår vidare att invandraxverket
i ökad utsträckning skall kompletdär
barn
inblandade
med sakkunnigutlåtande
är
tera utredningarna
Kommittén
i detta sammanunderstryker
om barnets hälsotillstånd.
barn
använda
hang vikten av att i utredningarna
personal med
om
kunskap om och erfarenhet av bam.

13
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Barn

ska höras

i utredningarna

förbättringen
ett led i den kvalitativa
av de grundläggande
till barnkonbarn
och
anpassning
asylutredningama
rör
som
som en
Bamkommittén
ventionens
artikel
föreslår
12
att utlänningslagen
med en bestämmelse
kompletteras
om att det i utredning om barn
Som

skall,

med hänsyn

till

barnets

ålder,

mognad

och om det inte är

tas hänsyn till vad barnet har att anföra.

olämpligt,

F örtroendeskapande

på den förtroendeklyfta
ser allvarligt
som har
dem som utfärdar
intyg och tillståndsgivande

Bamkommittén
mellan

uppstått

åtgärder

Kommittén

myndigheter.

i

föreslår

samarbete

därför

att invandrarverket

uppdrag
frivilliga
organisationer,
att,
där ett erfarenhetsoch informationsutbyte
mötesplatser
och myndigheter
kan ske.
intygsgivare
Kommittén

föreslår

får i

med

vidare att regeringen

skapa
mellan

tar initiativ

till en bred
översyn av förtroendeläkatsystemet
är
som i bl.a.utlänningsärenden
och kontroversiellt.
vill
Bamkommittén
ifrågasatt
Idagsläget
vikten

används för att
av att, i den mån förtroendeläkare
kvalitet,
förtroendeläkaren
har
minst samma
intygs
ett
kompetens som den läkare som utfärdade intyget.

understryka
bedöma

Barnets

bästa och uppehållstillstånd

Bedömningen
skäl

skall

skall beviljas av humanitära
av om uppehållstillstånd
med
beaktande
bamkonventionens
artikel
göras
av

Faktorer

mening, bör tas med i bedömningsom, enligt kommitténs
barnets
bästa
barnets
behov
och hälsa, samt
är
en av
av omvårdnad
barnets behov av och relation till sina föräldrar.
Vidare bör barnets
behov

och anknytningen
av utveckling
bedömningen av barnets bästa. De avgjort

till

Sverige

viktigaste

vägas

aspekterna

in

i

på

barnets bästa är om barnet vistas tillsammans
med sina föräldrar och
barnet
har
till
åtminstone
stabil förälder.
tillgång
någorlunda
om
en

Bedömningen
samman med

som görs av barnets bästa måste sedan vägas
Kravet i artikel 3 bör
övergripande samhällsintressen.

anses tillgodosett
tillmäts stor vikt.

om

barnets

bästa

beaktas

i avgörandena

och

Sammanfattning

De ensamma barnen
Bamkommittén
vill,

när det gäller

Diskrimineringsförbudet
anlänt till Sverige.

mening,

i princip

s.k.

ett

i artikel

äldrarna

aldrig direktawisas

utredas

med förtur

skall

få påbörjas

har sådant

till ett första asylland eller till
anser vidare att barnets

Kommittén

skall
inte

så snart ett bam har
barn får, enligt kommitténs

först

och att en eftersökning
av förefter det att det står helt klart att

skyddsbehov

att skäl
också
ensamkommande
att
anser
skall placeras i familj eller familjeliknande

för

Kommittén
alltid
vill

barnen,

2 gäller därför

Ett ensamkommande

safe third-country.

asylskäl
barnet

de ensamkommande

att de i första hand är barn och i andra hand asylsökande.

poängtera

också

fram

lyfta

ensamkommande

barnens

De gömda

Bamkommittén

det internationella

barnen,

vill

som UNHCR

asyl

föreligger.

barn, oavsett

miljö.

ålder,

Kommittén

utvecklingsarbete

för de

har initierat.

situation
först betona

att det faktum

att det finns

bam i

Sverige som lever gömda och utanför samhället är ett utomordentligt
dilemma.
Samhällets
åtgärder måste inriktas
på att

allvarligt

minimera

antalet som gömmer sig och begränsa skadeverkningama
De förslag som har lagts fram av kommittén
om att
förbättra utredningarna
och beslutsmotiveringama
handlar också om
att skapa bättre förståelse för de beslut som fattas. Detta kan på sikt,
för

barnen.

medföra att färre personer gömmer sig. Kommittén
tror kommittén,
det
också
viktigt att satsa resurser på mottagandet i hemlandet.
anser
Invandrarverket

bör här utveckla ett samarbete med de frivilligorgaockså
arbetar internationellt.
som
Bamkommittén
att få nya
anser att den obegränsade möjligheten

nisationer

ansökningar

om uppehållstillstånd
vill dock poängtera

prövade i sig skapar nya problem.
att de nya omständigheter,
som
anförs i en ny ansökan om uppehållstillstånd,
skall prövas med
samma utgångspunkt
som de omständigheter
som anfördes i den
ansökan. Hänsynen till barnets bästa skall även här
ursprungliga
Kommittén

väga tungt. Utlänningsnämnden

uppehållstillstånd
sökande

mening

finns
skall

skall

tillgänglig
detta förslag

sådan begränsning

har föreslagit

få prövas
för

endast

verkställighet.

att en ny ansökan
under

om
att
kommitténs

förutsättning

Enligt

perspektiv.
ses i ett förebyggande
kan bidra till att antalet gömda barn minskar

En
och
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de långa vistelsetidema

nedbringa

i Sverige före verkställighet

av ett

awisningsbeslut.

Sjukvård för gömda barn
Bamkommittén

kan konstatera

lagstiftning

att nuvarande

rar alla barn i Sverige en rätt till akut sjukvård.
i artiklarna
2 och 24 i barnkonventionen

tillförsäk-

Om bestämmelserna
ska

uppfyllas,

bör

barn, ges rätt till samma hälso- och sjukvård som
svenska bam. Kommittén
anser därför att hälso- och sjukvårdslagen
och andra lagar och förordningar
som reglerar rätten till hälso- och
tillgodoses.
sjukvård skall ändras så att kraven i barnkonventionen

asylsökande

Ãterkallande
Bamkommittén

av uppehållstillstånd
vill i detta sammanhang

som har lämnat
som föräldrarna

barnet

felaktiga

att det sällan är
barnet
drabbas av
utan
Kommittén
vill dock
för.
betona

uppgifter,

bär ansvaret
att det även i en sådan situation, där fråga har uppkommit
skall återkallas, barnets intressen måste
om att ett uppehållstillstånd
beaktas och att hänsynen till barnets bästa skall väga tungt i beslutet.
några
Bamkommittén
anledning
har inte funnit
att föreslå

något

framhålla

ändringar

i utlänningslagen

i denna del. Det är ofrånkomligt

att det

i lagen ges utrymme för att återkalla ett permanent uppehållstillstånd
som har baserats på oriktiga uppgifter från den sökande.

Barns

rätt till sina föräldrar

uttalade
utgångspunkt
är att barnkonventionens
princip om att ett bam skall ha rätt till sina föräldrar är övergripande.
Vid alla åtgärder som vidtas i dessa avseenden måste hänsynen till
Bamkommitténs

bästa vara vägledande. Vid den avvägning som görs, såväl
eller barn för
från föräldrar
vid en ansökan om uppehållstillstånd
riskerar
i
situationer
familj
återförening,
när en
att splittras,
som
skall principen
om barnets bästa väga tungt. Ofta uppkommer

barnets

problem

med att korrekt
utreda släktskapet vid ansökningar
Bamkommittén
anser att invandrarverket

familjeåtertörening.

om
bör

Sammanfattning

och se flexibelt
på
arbetssätt
finna
mer okonventionella
sökande
åberopar.
dokumentation
den
som
och barnet och/eller
När det gäller faderskapsutredningar,
fadern

utpekade

den

att det skall

för att kunna
uppehållstillstånd,
en möjlighet till tillfälligt
sådant
uppehållstillstånd
tillfälligt
utredning.
sådan
Ett
en

införas
slutföra
skall

kommittén

föreslår

i Sverige,

finns

den

omfatta

också

barnets

även

vårdnadshavare.

Kommittén

föreslår

skall
skyldighet
att utreda faderskapet
till att också gälla barn som föds i Sverige av en utländsk
och där den utpekade fadern
som söker uppehållstillstånd

att socialnämndens

utsträckas
kvinna

också finns

i Sverige.

Brottslighet

och uppehållstillstånd

av hur en persons levnadssätt skall påverka hans
eller att få stanna i Sverige, anser
få
uppehållstillstånd
rätt att
kommittén
att, när det finns barn som berörs av beslutet, det skall
och brott mot liv
fråga
om allvarliga brott såsom narkotikabrott
vara
Vid bedömningen

och hälsa för att barnets intresse skall få vika. I de fall en person
med barn i Sverige har utvisats med förbud att återvända, föreslår
att regeringen skall ta initiativ till en översyn
kontakt mellan förälder och bam.

kommittén

av reglerna

för att möjliggöra

mellan

Kollisionen
Barnkommittén

skydd

vill

LVU

och utlänningslagen
under detta avsnitt

betona att det
barn som vistas i

inledningsvis

ger barn också gäller utländska
Socialnämndens
arbete måste, enligt kommitténs

LVU

Sverige.
inriktas
föreslår

mening,

Kommittén
på en återförening mellan barnet dess föräldrar.
till
skall införas en möjlighet
att det i utlänningslagen

för ett bam och dess vårdnadshavare
uppehållstillstånd
arbete bör
barnet
LVU. Socialnämndens
enligt
omhändertaget
är
om
i första hand inriktas på att undersöka om vården kan fullföljas
inom en begränsad tid i Sverige. Om vården enligt LVU bedöms bli

tidsbegränsat

måste socialnämndens

långvarig,
återvända

mening,

till

hemlandet.

arbete inriktas

I detta

syfte

skall,

att familjen skall
enligt kommitténs

etablera ett samarbete med Invandrarverket,
i hemlandet och frivilligorganisationer
myndigheterna

socialnämnden

de sociala

Sverige och hemlandet

i syfte att upprätta

en gemensam

i

plan för den
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fortsatta

vården

och återvändandet

hinder

en individuell
skall socialnämnden

utan

prövning

vikt. Barnkommittén

regleras

Barn

prövning

innebära
måste

Ett omhändertaett verkställighetsdenna
göras. Vid

höras, och dess yttrande

har för avsikt att återkomma

i samband

tjänstlagen

till hemlandet.

bör inte automatiskt

gande enligt LVU

med kommitténs

vidare

tillmätas stor
till hur detta skall

behandling

av social-

och LVU.

i förvar

Barnkommittén

även i frågan om barn
anser att huvudinriktningen,
bör vara förebyggande. Enligt barnkonventionen
får förvar
endast användas som "en sista utväg och för kortast möjliga tid".
Alla
måste göras för att förhindra
ansträngningar
att sådana
situationer
där det kan bli nödvändigt
att ta barn i förvar över
i förvar,

uppstår. Förvar av bam skall i princip endast få förekomi
situationer
nödvändigt för
när förvarstagandet är oundgängligen
ma
säkerställa
verkställighet
lagakraftvunnet
att kunna
av ett
huvudtaget

avvisnings-

eller utvisningsbeslut
och sedan det noga övervägts om
inte
kan
syfte
uppnås
samma
genom att barnet ställs under uppsikt.
Kommittén
föreslår att reglerna i utlärmingslagen
om förvar ändras

för att bättre stämma överens med artilkel 37 b i barnkonventionen.
Barnkommittén
betonar även vikten
av att de lokaler
som
används för förvarstagande
barn
är anpassade för detta ändamål
av
och att det finns tillgång till personal med kunskap om och kompeför att arbeta med bam. Förvarslokaler
bör utformas
som

tens

vanliga

bostäder

Unifonnerad

inom

personal

ramen för ett vanligt förläggningsboende.
skall inte få förekomma.
Vidare
anser

kommittén

att

förvarstagna

bamfamiljema

möjligheterna

stödinsatser
till
att utveckla
i samarbete med frivilligorganisationer

de

bör undersökas.

Barn och verkställighet

Huvudinriktningen

vad gäller verkställigheten
av ett avvisningsmåste vara att så långt möjligt
förhindra
att verkställandet
genomförs på ett dramatiskt sätt. Att föräldrar drabbas av panik och
för hur
gör motstånd kan vara en katastrof för ett barn. Avgörande
beslut

verkställigheten

förlöper

är bland

annat den tid som familjen

har

Sammanfattning

beslutet
i Sverige. Ju längre tid som går innan det slutgiltiga
tanken
blir
på att
svårare
vanligen
fattas,
desto
om avvisning
uppfattning att de människor
återvända.
Det är vidare kommitténs
vistats

som skall avvisas behöver stöd och tid att förbereda sig för återvändandet. Detta bör organiseras
ett sådant sätt att när invandrarverkets beslut om avvisning är fattat skall inriktningen
av samhällets
stöd anpassas till

det beslutet.
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1 1

uppdrag

Bakgrund

.

FN:s konvention

samling
rades

om barnets rättigheter
november
den 20
1989. Genom

för första

internationellt

gången
bindande
förbud

grundprinciper;

barnets
avtal.

antogs av FN:s generalförbarnkonventionen
fonnule-

rättigheter

på ett samlat sätt i ett
utgår från fyra

Barnkonventionen

mot diskriminering,

principen

om barnets
bästa, rätten till liv och utveckling
sina
samt rätten att framföra
åsikter och få dem respekterade. Sverige hade en framträdande
roll
vid arbetet med konventionen
och var ett av de första länderna att
ratificera den. I propositionen
som föregick riksdagens godkännande, anförde föredragande statsrådet bl.a.
"Tillkomsten
måste
av konventionen
om barnets rättigheter
hälsas med stor tillfredsställelse.
För första
ängen finns ett
dokument om dessa rättigheter, vilket blir rätt igt bindande för
de stater som ansluter sig. Men konventionen
får betydelse
världssamfundet
uttryck
utöver detta. Genom konventionen
ger
världens barn och fastslår på ett stort antal områför sin syn
den en gemensam standard när det gäller barns rättigheter.
Genom konventionen
klargörs
ett tydligare sätt än tidigare att
barn har egna rättigheter som det är staternas skyldi het att
Oftast glömmer vuxenvärl
respektera och förverkliga.
en bort
både att barn har egna rättigheter och att dessa rättigheter måste
beaktas och respekteras. Man
lömmer också ofta bort att barns
och ungdomars rättigheter är erörda i de allra flesta sammanhang." prop. 1989/90:107
s. 19
Den 21 juni
1990 godkände
konventionen
riksdagen
utan
förbehåll

1989/902350,

prop.

1989/902107,

och konventionen

bet.

år. Enligt artikel
d§nZ§eL@§n_1b§an1ma

sig

konventionssftaterna

administrativa

1989/90:SoU28,

rskr.

kom efter ratifikation

att gälla från
4 i konventionen
or in er

alla lämpliga
att vidta
och andra åtgärder för att genomföra

lagstiftnings-,
de rättigheter

lagstiftningsåtgärder
Inga särskilda
som erkänns i konventionen.
med anledning av ratifrceringen
eftersom
ansågs behövliga
man

22

Barnkommitténs

ansåg

uppdrag

att

svensk

stämde

lag

väl

överens

med

konventionen.

Föredragande statsrådet anförde i den delen följande:
leder
till
granskning
"En
av konventionsbestämmelsema
slutsatsen, att svensk rätt och raxis till sin allmänna syñning står
i god överensstämmelse
dessa bestämmelser
men att man
svensk rätt eller praxis i alla
kan vara tveksam om huruvida
med konventionens
krav. Den bedömdetaljer överensstämmer
ning, som i sådana fall måste göras, blir i viss utsträckning
beroende av vilka allmänna principer man vill lägga till grund för
bestämmelser.
Man måste därvid
tolkningen av konventionens
hålla i minnet att konventionen
på ett
är avsedd att tillämpas
världsomfattande
och andra
plan och således
rättssystem
förhållanden
art. På grund härav måste
av mycket skiftande
konventionen
tolkas så, att den får en rimlig mening inom ramen
för varje nationellt
är också i många fall
s stem. Artiklarna
för lämplighetsbedömning
utformade
så att det
utrymme
beträffande
de åtgärder som staterna skall vidta."s.28

med

finns

1.2

har två olika

I Sverige
införliva

rering.

binder

Hur

konventioner

metoder

kommit

Sverige

till

användning

med svensk rätt, transfonnering

transforrnering

Vid

konventionen

omarbetas

för

att

och inkorpo-

den internationella

överens-

i svensk
eller de delar av den som saknar motsvarighet
innebär att det i lag
Inkorporering
rätt, till svensk författningstext.
föreskrivs
eller annan författning
bestämmelser
att konventionens

kommelsen,

direkt

i Sverige.

gäller

metoderna
Vilken

metod

1995/96:SoU4

Konstitutionsutskottet

anses godtagbara

kan

som skall användas
och 1995/96:KU2y

från

har uttalat

konstitutionell

f°ar avgöras

från

att båda
synpunkt.

fall

till

fall

dvs. att konvenFrågan om inkorporering
av barnkonventionen,
i
skall
till
svensk lag, har
den
lyder
originalversion
göras
som
varit uppe till diskussion
i riksdagen vid ett flertal tillfällen,
senast
avvisades,
under hösten 1995. Förslaget om inkorporering
men

tionen

uttalade

riksdagen
svensk

lagstiftning

uttalade

vidare

om svensk
ventionens

sättningen

kontroll och anpassning av all
att en fortlöpande
och tillämpning
Riksdagen
är nödvändig.

att regeringen borde besluta
och praxis stämmer
lagstiftning
bestämmelser

om en bred översyn av
överens med bamkon-

och av den föreliggande
svenska över1995/96:SoU4,
rskr 1995/96:62.

av konventionstexten

Barnkommitténs

sig staten att följa
fâr därmed
stor
vid
och
och
författningar
lagar
även
betydelse vid tillkomsten
av nya
Domstolen
och
författningar.
Högsta
gällande
lagar
tillämpningen
av
för
har i något fall vid tolkningen
av en svensk lag som tillkommit
förbinder
att ratificera
en konvention
Konventionen
bestämmelser.
konventionens
Genom

i en konvention
ansett sig böra ta
och dess förarbeten
vad som sagts i konventionen
NJA
1983 s 8. I ett annat fall rörande överflyttning
av vårdnad från
har Högsta domstolen
biologiska föräldrar till familjehemsföräldrar

att

bestämmelserna

uppfylla

även till

hänsyn

den svenska lagen uttryckligen

också förutom

åberopat

bestämmel-

om att barnets bästa skall komma i
serna
betydelse i
främsta rummet och att barnets åsikter skall tillmätas
1993 s 666. Det kan
förhållande
till barnets ålder och mognad NJA
barnkonvention

i FN:s

att det i propositionen
av Europaom inkorporering
bör
i svensk rätt förklarats
princip
att en
vara "att
den
överensstämmer
lag så långt möjligt bör tolkas så att

också tilläggas
konventionen
svensk

åtaganden och den praxis om åtagandekan
ha utvecklats
innebörd
närmare
av konventionsorgasom
nas
1993/94:
1
17
nen" prop.
Även om den svenska lagen så långt möjligt bör tolkas i överensmed Sveriges internationella

med en konvention
innebär detta dock inte att konventiosvensk
blir
lag eller likställd med svensk lag.
inkorporering
nen utan
och
Vid en eventuell konflikt mellan en bestämmelse i konventionen
stämmelse

lagbestämmelse, skall lagen ges företräde. Skulle man
en uttrycklig
strid med en
emellertid
finna att en lagbestämmelse står i uttrycklig
bestämmelse
i barnkonventionen,
ålägger konventionen
staten en
att ändra lagen.

skyldighet

är, i likhet med andra icke inkorporerade
ingen lag och har heller inte karaktären av lag. Det
domstol eller något domstolsliknande
organ som kan

Barnkonventionen
konventioner,
finns

ingen

utdöma

mot den stat som inte lever upp till konventioskall vidta alla
Konventionsstatema
intentioner.

sanktioner

anda

nens
lämpliga

och

lagstiftnings-,

administrativa

och andra

åtgärder

för att

de rättigheter som erkänns i konventionen.
Enligt artikel
granska de framsteg som
43 skall en särskild övervakningskommitté
i fråga om förverkligandet
har gjorts av konventionsstatema
av
konventionen.
Ett
enligt
skyldigheter
av syftena medkonventionen

genomföra

är att sätta igång en process, att vara ett instrument för en förbättring
för bam runt om i världen. Det viktiga är staternas
av situationen
Ett godkännangenuina och ärliga vilja att genomföra konventionen.
konventionens
intentiobinder staterna att följa
de av konventionen

uppdrag
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uppdrag

ner och
rapporter
används

Övervakningskommittén använder

målsättningar.

i sina

aldrig 0rd eller uttryck som antyder brott. De uttryck som
och "suggestions and recommendations".
är "concems"
Under rubriken
"Concems"
de problemområden
anger kommittén
bör
och
under
regeringen
rubriken
granska
närmare
"Suggessom
tions and recommendations"
föreslår kommittén
ofta utredningar för
att staten ifråga själv skall finna lösningar
konventionen.
Som

ett led

för att bättre leva upp till

i uppfyllandet

inrättades
i
av barnkonventionen
från och med den 1 juli 1993, Barnom-

Sverige en ny myndighet
budsmarmen. Denna myndighet

har till uppgifi att bevaka barns och
och intressen och särskilt följa att Sverige
barnkonventionen.

ungdomars

rättigheter

lever upp till
Sverige lämnade
med

yttrande

sin första rapport till FN-kommittén
1992. I sitt
denna
framförde
kommittén
av
en del

anledning

Kommittén

synpunkter.
att utländska

uttryckte

diskrimineringsförbudet
skulle

oro över att utlärmingslagen tillåter
vilket ansågs inte vara förenligt med

barn tas i förvar,

överväga

utlänningslagen.

i artikel

alternativ
Beträffande

den svenska rapporten,
i huvudbetänkandet.
I den svenska

Kommittén

till

lever

barn

att Sverige

med

stöd av
synpunkter

övriga

har Bamkommittén

debatten

föreslog
in"

att "spärra
FN-kommitténs

för avsikt

att återkomma

har på senare tid ifrågasätts om Sverige
krävs enligt barnkonventionen.
Det har

upp till vad som
allt rört sig om huruvida utlänningslagstiftningen
och dess
tillämpning
med andan och intentionerna
är i överensstämmelse
i
framför

barnkonventionen.

Inte bara enskilda

politiker

från

olika

och humanitära

organisationer,

partier

och personer som arbetar
med bam som söker asyl har ifrågasatt om Sverige
professionellt
verkligen följer barnkonventionen
och principen om att bamets bästa
skall komma
i främsta rummet vid alla åtgärder som rör bam.
utan

även

Barnombudsmannen

påtalat brister

har i de två årsrapporter

i utlänningslagen

utlänningsärenden

av

som

som hittills avlämnats,
och myndigheternas
handläggning

berör

barn

och

lämnat

förslag

regeringen

om förbättringar för att lagen och dess tillämpning
skall motsvara bamkonventionens
krav.

Syftet
olika

med Bamkommitténs

dilemman

och konflikter

för att Sverige
anda
och intentioner.
nens

åtgärder

till

bättre

arbete är att i behandlingen

som uppmärksammats,
på bästa sätt skall leva upp till

av de
söka finna

konventio-

Barnkommitténs

uppdrag

Kommittédirektiven

1.3
.

bakgrund

Mot

och det faktum

av Sveriges åtagande, riksdagens tillkännagivande
att olika tolkningar av innebörden av barnkonventioi den allmänna
debatten, beslutade regeringen vid

nen åberopats
sammanträde
den
kommitté
kommer

för att klarlägga
i lagstiftning

klarlägga

uttryck

skall dir.

en parlamentarisk
anda och innebörd

och praxis.

till uttryck

Kommittén
till

1996 att tillkalla
hur bamkonventionens

1 februari

1996:15

hur bamkonventionens anda och innebörd
i lagstiftning
och praxis,

kommer

som kan uppkomma mellan bamkonventioandra övergripande mål,
bestämmelser
och
nens
särskilt överväga det grundläggande begreppet "barnets bästa"
i förhållande
till andra mål som kan
och de tolkningskonflikter
bli aktuella,

påvisa konflikter

söka bilda sig en uppfattning
i andra länder,
och tillämpning

ställning
om bamkonventionens
främst inom EU och Norden,

och analytisk inriktning,
första hand ge arbetet en principiell
påvisa de behov av lagändringar som befinnes påkallade,
med förtur behandla frågan om barns ställning i utlänningsrät

-i

ten.
Kommittén

skall

utredningsmaterial,
SOU

1995:75

Kommittén
En delrapport

utlänningslagen
juni

i sitt arbete bygga på bl.a. redan föreliggande
såsom Flyktingpolitiska

Svensk

flyktingpolitik

kommitténs

i globalt

betänkande

perspektiv.

skall avge sitt betänkande senast den 1 januari
mellan barnkonventionen
avseende förhållandet
och dess tillämpning

skall

lämnast

1997.
och

senast den 30

1996.
Kommittén,

namnet

som påbörjade
Bamkommittén.

sitt arbete

i mars

1996, har antagit

25

27

bästa

barnets

2.1

FN:s

och

barnkonvention

FN:s

konvention

om

barnets

rättigheter
har sina folkrättsliga
rötter i två parallella
arbete för att förbättra
frivilligorganisationemas
Den ena är
skyddet för barn och barns villkor,
en rörelse som fick sitt genomDen kampanj för regler, som skulle
brott efter första världskriget.
bamkonvention

FN:s

rörelser.

skydda barns rättigheter,
om

resultat.

Genevedeklarationen
välfärd

som inleddes efter kriget gav så småningFörbund
1924 en deklaration
antog
för barns skydd och
där fem huvudprinciper

Nationemas

slogs fast. Ett något tyngre dokument antogs 1959, Förenta
deklaration
om barnets rättigheter,
som innehåller tio

Nationemas

punkter.

De två deklarationema

De fick

dock

bindande

begränsat

som formerades
konventionen

konventioner,

och

rättigheterna

principuttalanden.
de inte

är juridiskt

någon kontrollmekanism.

har också rötter

Barnkonventionen

viktiga

eftersom

genomslag

och inte innehåller

rättigheter

innehåller

efter

i den rörelse

andra

för mänskliga

världskriget.

om de medborgerliga
konventionen
om ekonomiska,

FN:s

två

och politiska
sociala

och

för
som båda antogs
envar. De gäller alltså såväl vuxna som bam. De olika kommittéer,
som har inrättats för att granska hur staterna respekterar de mänskli-

kulturella

rättigheter,

1966, slår fast rättigheter

ga rättighetema, har till uppgift att studera också hur barns mänsklii dessa två
respekteras.
Några av rättigheterna
ga rättigheter
tar särskilt sikte på barn. Artikel 24 i konventionen
om
och politiska rättigheter ger barnet rätt till namn och
nationalitet
och till sådant skydd som dess ställning som minderårig
innehåller också ett förbud mot dödsstraff för
kräver. Konventionen
konventioner

medborgerliga

sociala och kulturella
om ekonomiska,
pekas på bestämmelserna
om skydd mot
utnyttjande
av bam artikel 10:3, om främjande av barnets utveckling artikel
12:2 och om rätten till utbildning
artikel 13.

minderåriga.
rättigheter

I konventionen

kan särskilt

28

FN.s

barnkonvention

och barnets

bästa

idén om barnets rättigheter,
behov
grundläggande
tillgodosedda

att barn har rätt att få sina
och att samhället
har en

Själva

för att dessa behov tillgodoses,
skyldighet att skapa förutsättningar
tanke.
Ett
är en förhållandevis
nytt och avgörande steg togs när
ny
i
november
FN:s generalförsamling
1989 antog konventionen
om
barnets rättigheter.
Barnkonventionen
och sakartiklama

är inriktad

handlar

och behov

rättigheter

på individen,

om barnets

tillgodosedda.

det enskilda

barnet,

rätt att få sina grundläggande
Konventionen

inkluderar

alla

den innehåller
alltså såväl medborav mänskliga rättigheter,
och politiska
ekonomiska,
sociala
och kulturella
gerliga
som

typer

I barnkonventionen

rättigheter.

förenas därmed

för första

gången de

olika

i ett och samma dokument.
mänskliga rättigheterna
För att granska att staterna lever upp till de skyldigheter
som
finns en särskild FN-kommitté
artikel
anges i barnkonventionen
första uppgifter var att utarbeta riktlinjer
43. En av FN-kommitténs
för hur regeringama

skulle

nen
respektive

skriva

med

överensstämmer

sina rapporter om hur konventiolagar och praxis på olika områden

land. Under arbetet med riktlinjerna

i

gjorde kommittén

en
Avsikten var inte att gradera artiklarna
analys av konventionen.
och
peka ut några av dem som särskilt viktiga. De olika sakartiklama
skall ses som en del av en helhet där alla artiklarna
är lika viktiga.
Arbetet

handlade

inbördes

relationer,

att genomföra

2.2

i stället

karaktär
om att tolka artiklamas
för att ge staterna ett underlag för arbetet
konventionen.

Konventionens

Bamkonventionens

mänskliga

rättigheter

deklarationer.
behöver

inledning
som

och
med

"budskap"
preamble
forrnulerats

speglar de principer
i FN:s

konventioner

om
och

I inledningen

slås fast att barn, p.g.a sin sårbarhet
vård och skydd. Det betonas också att det är familjen som

har det primära

samtidigt
betonas
barnets

ansvaret för den vård och det skydd barnet behöver,
skydd. Vidare
som barnet är i behov av samhälleligt
vikten av respekt för de kulturella
värden som finns i

miljö

och vikten

barnets rättigheter.

av internationellt

samarbete

för att säkra

FNss

I FN-kommitténs

allmänna

6 och 12. Principema

i dessa speglas

övriga sakartiklar.

Förbud
jämställda
är

och barnets

utkristalliserades
analys av barnkonventionen
principer som återfinns i artiklarna

fyra grundläggande,
ventionens

barnkonvention

och konkretiseras

De fyra principerna

i kon-

är:

artikel 2. Grundtanken är att barn
mot diskriminering
och har lika värde. Rättigheterna
i konventionen
skall

således gälla enskilda

barn och ungdomar som befinner sig inom ett
"av något slag". Barnet skall
utan åtskillnad
alla former av diskriminering
eller bestraffning
på

territorium

lands

skyddas

mot

av barnets eller dess föräldrars
nationella, etniska eller sociala ursprung,
eller ställning i övrigt.

grund

—

ras, hudfárg, kön, språk,
egendom, handikapp, börd

om barnets bästa är en annan av konventionens
artikel 3. Vid alla åtgärder som rör bam "skall barnets

Principen

grundpelare
bästa komma

i främsta rummet".
Principen om barnets bästa kan
härledas ur två fundamentala
tankar som båda satt spår i konventionen. Den ena utgår ifrån att barn är sårbara och behöver stöd och
i beslutsfattandet.
skydd och den andra betonar bamperspektivet
Rätten till Iiv artikel 6 är en grundläggande
rättighet. Artikeln
bam
bli
dödade
och
den
skall
läsas tillsammans
skydd
ett
mot att
ger
med artikel 37 som stadgar ett direkt förbud mot dödsstraff.
Artikel
6 går emellertid
längre än rätten till liv, genom att i andra punkten
betona

barns

rätt till

överlevnad

och rätten

till

utveckling

i vid

mening.
Rätten att uttrycka sina åsikter artikel 12 i alla frågor som-rör
-—
barnet självt är ett budskap om att bams åsikter skall respekteras.
Det finns i artikeln också en utvecklingsaspekt,
"barnets åsikter skall
tillmätas
artikel

i förhållande

betydelse
12 finns

till

barnets

ålder

och mognad".

således

en betoning
av barns och ungdomars
deltagande i frågor som rör dem själva.
FN-kommitténs
tanke är att dessa grundprinciper
kan användas
genomförande.
som underlag i diskussioner
om bamkonventionens
Kommittén
föremål

tionen,

betonar

för politiska

vikten
av
diskussioner

att

konventionen

och politiska

verkligen

blir

beslut. Barnkonven-

som ger uttryck för en attityd till barn, bör i dessa diskussioför förändring.
ner användas som ett instrument

I

bästa
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FN:s

och barnets

barnkonvention

bästa

Barnkonventionens

2.3

rättigheter
formulerade

är i barnkonventionen
innehåller,
Konventionen

rättigheter

Barnets

sakartiklarna.

som tidigare
och politiska

i de

olika
två

nämnts,

dels medborgerliga
typer av rättigheter,
sociala och kulturella
dels ekonomiska,
rättigheter.

rättigheter,

som kan hänföras till kategorin
är t.ex. rätten till registrering vid födelsen, namn och nationalitet
artikel 7 och 8, rätten att
informationsfrihet
bli hörd artikel 12, yttrande- och
artikel 13,
i konventionen

De rättigheter

medborgerliga

religionsfrihet

och politiska

14, förenings-

artikel

15 och skydd för privat-

gerliga

rättigheter

eller annan
tortyr
eller bestraffning.

psykiskt

artikel

rättigheter

räknas

och församlingsfrihet

och familjelivet

artikel

16. Till

artikel

medbor-

också förbudet

mot att utsätta barnet för
eller förnedrande
behandling

grym, omänsklig
Likaså skyddet mot alla former

av fysiskt och
våld artikel 19 och reglerna som avser frihetsberövande
och kriminal37, reglerna rörande barnet i straffprocessen

artikel 40 samt de olika bestämmelser
som skyddar barnet
rättigheterna
mot utnyttjande av olika slag. Till de medborgerliga
hör också rätten till asyl. I artikel 22 stadgas att staterna skall "vidta

vården

åtgärder för att säkerställa
ett barn som söker flyktingintematiostatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig
rätt...erhåller
nell eller nationell
lämpligt skydd och humanitärt
lämpliga

bistånd..."
Till

de ekonomiska,
till

rätten

sociala

och kulturella

goda utvecklingsbetingelser

rättigheterna

i vid mening,

hör

bl.a. rätten till

hälso- och sjukvård artikel 24, social trygghet och socialförsäkring
artikel 26, skälig levnadsstandard artikel 27, barnomsorg artikel

18.3
till

och utbildning

vila

kulturella

och fritid,

artikel

28.

Likaså

lek och rekreation

och konstnärliga

livet

hör barnets

rätt till

samt rätt att fritt

artikel

31

till

kultur,

delta

i det

dessa rättigheter.

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter
eller en
ska ha rätt att tillsammans
med andra utöva sin egen
urbefolkning
kultur och religion samt sitt eget språk artikel 30. Staterna åläggs
en skyldighet att vidta åtgärder "med utnyttjande till det yttersta av
sina tillgängliga
resurser" för att tillgodose
dessa grundläggande
behov hos ett bam.
De olika rättigheterna
ses som en helhet.
de medborgerliga
karaktär

är lika viktiga

Rättigheterna
och politiska

och barnkonventionen

är dock olika

rättigheterna

till

sin natur.
är absoluta

skall
Medan
till

och måste respekteras av alla stater oavsett utvecklingsnivå

sin

FN:s

är de ekonomiska,

barnkonvention

och kulturella

sociala

Hur de förverkligas

och barnets

rättigheterna

mera

av

av ett lands
dessa
Men även fattiga länder ska försöka
garantera
resurser.
rättigheter
genom att utnyttja sina tillgängliga
resurser maximalt.
Man kan också uttrycka skillnaden
mellan de olika typerna av

målsättningskaraktär.

så att konventionen

rättigheter

anger vilka uppväxtvillkor
som inte
får inte åsidosättas
rättigheterna
de medborgerliga

är acceptabla
vilka

och

är beroende

för alla barn
som är önskvärda
och kulturella
rättigheterna.

ekonomiska

i världen

de sociala,

olika karaktär kan illustreras
De två rättighetstypemas
av artikel
6 som i första punkten slår fast att varje barn har en inneboende rätt
till liv. Detta är en medborgerlig
rättighet. Rätten till liv ges en vid
och avser i huvudsak
tolkning
att barnet har rätt till skydd mot
och till säkerhetsgarantier
Artikel
avrättningar
6
mot dödsstraff.
2 innehåller

punkt
barnets

säkerställa
avrätta

fråga

och social rättighet,
en ekonomisk
och utveckling.
Denna rätt skall staten
det yttersta av sin förmåga". Ett land som låter

rätt till

däremot

överlevnad

"till

medan det inte är
ett bam bryter alltså mot konventionen
direkt
konventionsbrott
faktiskt
saknar
ett
staten
om
om

möjlighet

ekonomisk

och
ett barns överlevnad
i vid mening. Den stat som inteförmår
säkerställa barnets
skall, enligt artikel
vidta åtgärder inom ramen för

utveckling
utveckling
internationellt

2.4

säkerställa

att

samarbete.

Barnets

I konventionens

rätt

inledande

är den grundläggande

familjen

miljön

för

alla

föräldrar

preamble

enheten i samhället

Barnets

och föräldrarnas

ansvar
sakartiklar.

bamkonventionens

sina föräldrar

utgångspunkter

dess medlemmar

och välfärd.

utveckling

till

och särskilt

sägs att
och den naturliga

viktig

för

barnens

behov

av och rätt till båda sina
för barnet är också en röd tråd i

rätt att få vetskap om vilka som är dess föräldrar och att
dem
slås fast i artikel
Föräldrarna
eller den som har
av
vårdnaden
18, "huvudansvaret
för
om barnet har, enligt artikel
Barnets

vårdas

barnets

lämpligt
vidare

uppfostran

och

utveckling"

och föräldrarna
skall ges
detta sitt ansvar. I artikel 5 betonas
att staterna skall "respektera det ansvar och de rättigheter och
bistånd

då de fullgör

bästa

31
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FNss

och barnets

barnkonvention

bästa

föräldrar" att ge barnet lämplig ledning
skyldigheter som tillkommer
då barnet utövar de rättigheter som erkänns i konventionen.
Barnets behov av sina föräldrar markeras t.ex. i artikel 9 punkt 3
där det stadgas att ett barn som är skilt från den ena eller båda
föräldrarna
har rätt att upprätthålla ett regelbundet och "personligt
till och direkt kontakt med båda föräldrarna,
förhållande
utom då
mot barnets bästa". F lyktingbarn
har vidare, enligt artikel 22 punkt

detta strider
föräldrar

som skilts från sina
2 rätt till skydd och

Staterna skall "skydda och bistå ett sådant barn för att spåra
till ett flyktingbarn
i syfte
föräldrarna eller andra familjemedlemmar
bistånd.

att erhålla den information
som är nödvändig
kunna återförenas med sin familj".
sätter barnets behov framför

Konventionen

för att barnet
föräldrarnas.

skall

Staterna

att ett bam inte, mot sin vilja, skiljs
för barnets
inte är nödvändigt
åtskiljande
ett
om
kan vara
bästa. Ett beslut om att skilja ett barn och dess föräldrar
vanvård
barnet
från
"vid
eller
nödvändigt
övergrepp mot
t.ex.
av
lever åtskilda och ett beslut
sida eller då föräldrarna
föräldrarnas
säkerställa

artikel

skall, enligt

från sina föräldrar,

måste fattas angående

2.5

Barnets

barnets vistelseort".

bästa

En av de bärande grundprincipema
i konventionens
Den är formulerad
bästa ska komma

i främsta

om "barnets bästa".
3 där det heter att barnets
"vid alla åtgärder som rör barn

är principen
artikel

rummet
eller privata sociala välfárdsinstituvare sig de vidtas av offentliga
tioner,
domstolar,
administrativa
eller lagstiftande
myndigheter

organ".

Den praktiska

avgörande

av principen om barnets bästa är
land
och
mån ett
uppfyller barnkonventionen
lägger vikt vid och försöker särskilt stimulera till

FN-kommittén
diskussion
Artikel
"barnets

tolkningen

för i vilken

kring

begreppet

barnets bästa.

3 har karaktären
bästa" återfinns

av en portalparagraf,
men begreppet
även i andra, mer specifika sammanhang,

artikel 9, fört.ex. i frågor som rör separation från föräldrarna
för
barnets
fostran
äldrars
och
18,
utveckling
artikel
ansvar
i
fosterhem
adoption och placering
artiklarna 20 och 21 samt
frihetsberövande
som gäller barn artiklarna 37 och 40.

och barnets

barnkonvention

FN:s

bästa är inget nytt begrepp utan det har använts under lång
lagstiftning
tid såväl i olika länders nationella
som i internationella
och konventioner.
I den tidigare nämnda deklarationen
deklarationer
Barnets

mot all
om barnets rättigheter som antogs 1959 och i konventionen
återges principen om bamets
slags diskriminering
av kvinnor 1979
i FN:s
återgivet
inte ordagrant
bästa. Begreppet
är visserligen
och politiska
rättigheter,
men
om medborgerliga
har,
i
två
för
de
mänskliga
rättigheterna
kommittén
av sina allmänna
hänvisat till "the paramount interests of the children",
kommentarer,

konvention

UNHCR
FN:s Flyktingkommisarieat
i fall som rört skilsmässor.
för arbetet med flyktingbarn
betonar också i sina riktlinjer
att alla
of the
best
interests
"the
of
the
principle
åtgärder måste vägledas av
child".
Sedan

länge

är barnets

bästa

utgångspunkten

i de svenska

lagregler som nära berör barn och ungdomar. Principen är förankrad
i grundlagen genom bestämmelser i regeringsformen l kap. 2 § om
verksamheten
skall
målet för den offentliga
att det grundläggande
vara den enskildes välfärd, således både barns och vuxnas. Föräldraföreskriver
6 kap.
och umgänge
balkens
regler om vårdnad
skall avgöras med
uttryckligen
att vårdnads- och umgängesfrågan
i vad som är bäst för barnet.
till
förslag
ny

utgångspunkt

Nämnas

socialtjänstkommitténs

bör även att i

med innebörden
föreslås en pottalparagraf
1994:139
bästa ska sättas i främsta rummet.
Men även om begreppet bamets bästa har varit allmänt
i såväl

nationell

lagstiftning

under lång tid, innebär
steg

i arbetet

med

som
formuleringen

att utveckla
internationella

SOU

socialtjänstlag

i internationella
i barnkonventionen
universella

regler

att barnets

accepterat
sammanhang
ett viktigt
för

barnets

ses barnets bästa i
relation till någonting annat eller någon annan, t.ex. i konventionen
i dessa
Barnet framställs
mot all slags diskriminering
av kvinnor.
dokument
också mera som ett objekt än, som i barnkonventionen,
med rättigheter.
I inget annat internationellt
som ett subjekt
den som
finns
heller
dokument
någon bredd som motsvarar

rättigheter.

I andra

bamkonventionens
Barnets

artikel

dokument

3 har.

bästa skall komma

i främsta

rummet

"vid alla åtgärder

är unik också vad gäller ländernas
som rör barn". Barnkonventionen
hade antagits av generaluppslutning. Två år efter att konventionen
den.
hade en majoritet
av världens stater ratificerat
i FN ratificerat
har 187 stater 189 stater är medlemmar
konventionen.

församlingen
Hittills

bästa
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och barnets

bästa

i artikel
hâllen, det ges ingen
3 är allmänt
vad
skall
bästa. Under arbetet
barnets
av
som
anses vara
med konventionen
framfördes
förslag om att begreppet skulle
preciseras. bl.a. diskuterades
en formulering
om att barnets bästa

Formuleringen

definition

skulle

omfatta

"fysiska,

barnets

och sociala

intellektuella,

psykiska,

moraliska

för att låta
Man
utveckling".
begreppet stå utan vidare precisering än den som görs i konventionens övriga artiklar. Det ansågs inte vara möjligt att fastställa några
definitiva,
vad som är barnets bästa på
över tid hållbara, kriterier

olika

bestämde

områden

och i olika

barnets bästa varierar
kultur,

sociala

och

industrialiserade
oberoende

givna situationer.

sannolikt

Vad

från ett samhälle

ekonomiska

länder

och

sig emellertid

struktur,

till

som anses vara
med dess specifika

ett annat.

I många

barns
åtgärder som befrämjar
som något obetingat gott medan
barnets bästa till familjen och det lokala

ses t.ex.

självständighet

andra länder mera kopplar
samhället. Barnets bästa varierar

också mellan

olika

barn och olika

situationer.
Barnkonventionen

dokument,
är fortfarande
ett "nytt"
sett i
internationella
konventioners
praktiska
genomföranav
FN-kommitténs
har ännu inte gett det
granskningsarbete

perspektivet
de.

underlag
barnets

som krävs för att utforma
bästa bör tolkas. Kommitténs

ländernas rapporter
med regeringama

generella

för

principer

hur

granskning,

som inkluderar
eñerlevs, diskussioner

om hur barnkonventionen
på grundval av de rapporter

som länderna har
och
bedömning
samt kommitténs
allmänna kommentarer
har hitintills
resulterat i att bamperspektivet
diskuteras och formuleras
i de stater som har ratificerat
konventioskickat

till

FN-kommittén

nen. Processen, att ge begreppet barnets bästa ett mer konkret
innehåll
i förhållande
till nationernas
olika kulturer
och sociala

utvecklingsnivåer,

har därmed just börjat. De olika

ländernas

arbete

med att genomföra barnkonventionen.
är en del av den process som
i framtiden
kan ge oss kriterier
vad som är barnets bästa i olika
situationer.
Fram till dess att FN-kommittén
har tillräckligt
med

underlag

för att formulera

själv ge vägledning

sådana principer

om innebörden

får barnkonventionen

av begreppet barnets

bästa.

FNss

"...skal1

2.6

rummet"

i främsta

komma

och barnets

barnkonvention

av artikel 3 heter det att barnets bästa
vid alla åtgärder som rör barn. I
rummet"
står det "the best interests of the child shall be

I den svenska översättningen
"skall

komma

den engelska

i främsta
texten

a primary consideration".
långt förhandlingsarbete

Under arbetets gång diskuterades

med

översättas

ansågs för långtgående.

övergripande,

för ett

utarbetades.

att "the best
consideration",
men en
"Paramount"
kan bl.a.

bl.a. formuleringen

shall be the paramount

interests of the child
sådan formulering

blev föremål

formulering

Denna

under det att konventionen

yttersta

allt

eller

överskuggande.

skulle
ett annat förslag var att "a primary
skulle,
En sådan formulering
ersättas av "the primary consideration".
med andra intematiobättre överensstämma
enligt förslagsställama,
Även detta förslag förkastades
med motiveringen
nella dokument.
consideration"

Ytterligare

att dessa andra dokument var begränsade till vissa frågor, som t.ex.
artikel tre
adoption och vårdnad, till skillnad från bamkonventionens
också, att
framhölls
beslut
barn.
Det
omfatta
alla
skulle
rör
som
som
det kunde

konkurrerande

eller kanske viktigare

viktiga,
intressen

equal,

finnas

som kunde vara lika
barnets intresse. Vissa

intressen

än det enskilda

som "justice and society at large, should be of at least
not greater, importance than the interests of the child" UN

Ytterligare ett förslag gick ut
doc E/CH.4/ 1989/48, paras 121-2.
att behålla "the primary consideration",
men begränsa artikeln till att
Även detta förslag
enbart gälla frågor som rör barnets välfärd.
förkastades

med motiveringen

att det skulle

av barnets rättigheter.
under FN-kommissionen
Arbetsgruppen

innebära

en onödig

begränsning

förslaget till
ter, som utarbetade
"the best interests
formuleringen

för mänskliga

konvention,

stannade

of the child

shall

rättighealltså

vid

be a primary
således en bred och något vagare
consideration".
Man föredrog
Artikel 3 fonnuleraframför en tydligare och snävare formulering.
i syfte att principen om barnets
som en portalparagraf
bästa skall appliceras på alla områden. Därigenom kommer barnets
des därför

bästa att bli ett av flera relevanta och nödvändiga intressen att ta
hänsyn till. Artikel 3 innebär således att barnets bästa inte kan vara
ensamt utslagsgivande
i alla situationer.
I och med att man valde obestämd artikel, "a", i
stället för bestämd, "the", ville man säkerställa en flexibilitet,
som

det enda övergripande

skulle

göra det möjligt

mot andra intressen.

målet

och inte heller

att i vissa situationer

väga barnets

intresse

bästa
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FN:s

barnkonvention

och barnets

Konventionen
bästa

skall

definierat
artikel

bästa

ger anvisningar
avgörande för

vara
i vissa sakartiklar

om i vilka situationer
besluten.
Begreppet

än i den övergripande

som barnets
är tydligare
i

formuleringen

Den starkaste versionen

av principen hittar man i artikel 21
adoption "skall säkerställa
att
som stadgar att stater som tillåter
barnets bästa främst beaktas". I den engelska texten heter det att
staten "shall ensure that the best interests
På motsvarande
paramount consideration".
starkare formulering

jämfört

bästa "skall

för dem komma

will

sätt finns

med artikel

tre. Artikeln
att båda föräldrarna

staterna skall erkänna principen
samt ansvar för barnets uppfostran
the child

of the child

i främsta

be their basic concern.

shall be the

i artikel
handlar

18 en
om att

har ett gemenoch att barnets
rummet" the best interests of
På andra ställen i konventio-

och utveckling

nen där barnets bästa berörs är formuleringen
mer neutral, t.ex. i
artikel 9 som handlar om de fall då ett barn skiljs från sina föräldrar
grund av att det vanvårdats. Enligt artikelns punkt 3 skall barnets
kontakt med föräldrarna
rätt att upprätthålla
detta strider mot barnets bästa" except

säkerställas
contrary

"utom

då

to the child’s

best interests.
den något vaga formuleringen
i artikel 3 läggs ett stort
alltid
beakta
barnets
bästa. Barnets situation,
på
att
staterna
ansvar
behov och intressen skall beaktas i beslutsfattandet.
I de fall, då man
Trots

där barnets bästa inte blir utslagsgivande
ett alternativ
utan
låter andra intressen väga tyngre bör beslutande myndigheter
kunna

väljer

visa att de gjort en sammanvägning
intressen i det
av relevanta
enskilda fallet. Staterna måste, med andra ord, så långt som möjligt
försäkra sig om att barnets
beslutsprocessen.

bästa har kommit

med och redovisats

i

bästa

Barnets

genomförande

Bamkonventionens

3.1

I det internationella

arbetet

med barnkonventionen

kan olika

faser

Den forsta etappen av arbetet, mellan åren 1979 och 1989,
Under den
arbetet
inriktat
på att utarbeta konventionstexten.
var
för att
och
drevs
kampanj
1995,
andra etappen, mellan åren 1990
en

urskiljas.

till

anslutning

vinna

för

en
för att verkligen
riktlinjer
arbete utvecklades

organiseras
skrivas.

Dessa riktlinjer

tionens

"budskap".

Samtidigt

konventionen.

strategi

kommittén

utvecklade

påverka

de politiska

för hur regeringamas

blev det instrument

besluten.

I detta
borde

rapporter

som urskiljde

FNskulle

rapporteringsprocessen

hur

konven-

arbetet handlar nu om att
Den tredje etappen i det internationella
rättigheter. Detta är en process av
göra verklighet
av konventionens
politiska diskussioner och ställningstaganden
runt om i världen som
bl.a. innefattar
hur barnets

nationella

bästa skall

mot den bakgrunden,
skall ses.

3.2

i den processen,

som denna kommittés

arbete

Bamperspektiv

FN:s barnkonvention
barn

av begreppet barnets bästa och
med andra intressen. Det är
sammanvägas

tolkningar

och ungdomars

behov och rättigheter

arbetet för
är en milstolpe i det internationella
villkor.
Det är första gången barnets egna
bindande avtal
formuleras
i ett internationellt

som ger alla länder en gemensam
fast barnets fulla människovärde,

målsättning.

Konventionen

slår

att barnet har egna
rättigheter och behov och att dessa grundläggande rättigheter skall
vara universella.
men också
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Barnets

bästa

Barnkonventionen

bamperspektiv

kan

eftersom

sägas

bam och ungdomar.

vår

utgöra

den uttrycker

tids

världssamfundets

Konventionens

samhälleliga
kollektiva

grundsyn;

varje barns rätt
syn
få sina rättigheter respekterade, principen om
att utan diskriminering
barnets bästa, om vikten att lyssna till barnet och om dess rätt till liv
och utveckling,
formar en hållning till barn på det internationella
planet. Det krav barnkonventionen
detta

förhållningssätt,

ställer

beslut som rör bam.
i bamperspektivet
Utgångspunkten
människovärde

på världens

detta bamperspektiv,

och integritet.

Alla

stater är att

skall

genomsyra

alla

är respekten

för barnets

fulla

människor

små
har
- stora som
lika värde. Visserligen växer barn upp med mycket olika ekonomiska, politiska och religiösa förutsättningar
men varje barn har ändå

rätt att bli bemött

Ytterligare
egenvärde.

med respekt och få samma skydd för sin integritet.
i bamperspektivet
är barndomens
en utgångspunkt
Barn ses inte som bihang till föräldrarna
eller passiva

De ses inte heller som miniatyruppav föräldrapåverkan.
lagor av vuxna utan som unika individer
med egna behov. Bamdomen ses således inte enbart som en förberedelsetid
för vuxenlivet

mottagare

utan som en del av livet med ett värde i sig.
Barnkonventionen
bekräftar
därmed
den

syn och den nya
för barns behov som har vuxit fram under 1900-talet;
att
barn är individer
med egna behov och uppfattningar
verkligheom
ten, som i en rad avseenden skiljer sig från vuxnas. Yngre barn lever
till exempel i högre utsträckning
i nuet och har en annan tidsuppförståelse

levelse än vuxna.
tre månader eller

Små barn kan inte i grunden
tre år. Det ligger

utanför

förstå begrepp som
deras uppfattningsför-

måga. Vuxna

har vidare ett mer eller mindre givet mönster att tolka
sin omvärld med och de flesta vuxna kan bedöma och agerar utifrån
sitt eget bästa. Barn är ännu inte fárdigutvecklade,
vare sig fysiskt
eller psykiskt. Barn förändras i fråga om mognad, erfarenheter
och

förmåga

Barns behov är med andra ord inte
att tolka omvärlden.
statiska, vilket innebär att händelser och upplevelser
som kan tjäna
utvecklingen
på kort sikt kan vara till skada på lång sikt, och
tvärtom.

Barnets

3.3

bästa

Barnets

i svensk

lagstiftning

efter
inte uppbyggd
lagstiftningen
var den svenska
principen att barnet har rättigheter, utan utifrån föräldrars rätt och
och skyldigheter
förpliktelser
myndigheters
gentemot barnet. Från

Tidigare

början av 1980-talet förändrades emellertid perspektivet. Numera är
det självklart att barnets bästa står i centrum i de lagregler som nära
och inom socialrätten.
berör bam. Det gäller både inom familjerätten
på flera ställen

barnets bästa förekommer

Begreppet

finns på dessa områden,

bl.a. i föräldrabalken,

i de lagar som
och

socialtjänstlagen

namnlagen.
Barn

har enligt
med

behandlas

och en god fostran. Barn skall
sin person och egenart och får inte

trygghet
för

aktning

rättigheter.

vissa grundläggande

föräldrabalken

omvårdnad,

De har rätt till

får känna

eller annan kränkande behandling.
har
rätt att växa upp i ett stabilt
menas
och att ha någon att lita på. Till god vård hör att barnet
att utvecklas.
att det behövs och att det får möjlighet

Vårdnads-

och umgängesfrågor

utsättas för kroppslig

bestraffning

trygghet

att barn

Med

förhållande

skall

avgöras

med utgångspunkt

i

vad som är bäst för barnet. Uppräkningen av barnets grundläggande
rättigheter kan få betydelse vid avgörande av frågor om vårdnad och
så sätt att domstolen
bör välja den lösning som kan
umgänge
antas

bäst

främja

tillgodosedda
om adoption

adoptionen

prop.

att barnet får
1981/82: 168.

sina

rättigheter

grundläggande

I föråldrabalkens

heter det att ett tillstånd till adoption
är till fördel för barnet 4 kap. 6 §.

bestämmelser
får ges endast om

Även i namnlagen 1982:670
nämns begreppet barnets bästa.
För att barn under 18 år skall få byta efternamn krävs i vissa fall att
domstol har förklarat
att namnbytet är förenligt med barnets bästa
finns
Principen
§ namnlagen.
45
även i socialtjänstlagens

1980:620

27 § där det stadgas att socialnämnden

familjehem

utifrån

barnets

bästa. Om barnets

neka

socialnämnden

socialtjänstlagen

måste bedöma

bästa kräver

en familj att ta emot barn
finns också särskilda bestämmelser

det kan

i familjehem.

I

om samhällets
Socialnämndema
skall,

omsorg om bam och ungdomar 12 - 18 §§.
med föräldrarna
tillsammans
enligt dessa bestämmelser,

verka

för

och goda levnadsfår en trygg uppväxt
har skyldighet
betingelser. Socialnämnden
att ge barn det stöd och
den hjälp som de behöver.
att barn

och ungdomar

Samhället
bestämmelser

har

även,

enligt

lagen

om vård av unga LVU,

1990:52
en skyldighet

med

särskilda

att ge bam och

bästa
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Barnets

bästa

ungdomar

den vård de behöver,

inte samtycker.
även då föräldrarna
skall beslutas om det finns påtaglig risk att barnets
hälsa eller utveckling
äventyras. Hela LVU präglas av hänsyn till
barnets bästa.

Vård enligt LVU

Barnets

bästa

är också av grundläggande
betydelse
i de
barn
och
misstänks
ungdomar
rör
ha
begått
som
som
brott eller som döms för brott. I lagen 1964:167
med särskilda
bestämmelser
finns bestämmelser
för
om unga lagöverträdare
bestämmelser

handläggningen

av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte
21 år. Som exempel kan nämnas att en person under 18 år
får häktas endast om det finns synnerliga skäl 23 §. Vidare finns
det en bestämmelse
i brottsbalken
som stadgar att påföljd inte får
har fyllt

ådömas

1

någon

för brott

kap. 6 § brottsbalken.

som denne begått före femton års ålder
För att någon skall kunna dömas till

fängelse för brott som han eller hon begått före fyllda 18 år krävs att
synnerliga skäl 30 kap. 5 § brottsbalken.
Har någon
begått brott innan han eller hon fyllt 21 år, skall hans eller hennes

det föreligger

beaktas vid straffmätningen.

ungdom

Härvid får dömas till lindriför brottet. Ingen får dömas till
gare straff än vad som är föreskrivet
livstids
straff för brott som har begåtts före 21 års ålder 29 kap.
7 § brottsbalken.
Det finns särskilda regler om påföljder i brottsbalken som är anpassade för ungdomar,
nämligen överlämnande
till
vård inom

socialtjänsten.

3.4

Barnets

En allmän

utgångspunkt

behov
i definitionen

av barnets bästa är de senaste
och forskning
om barns
behov. I utredningen om barnets rätt "Bamets rätt
Om föräldraansvar m.m." SOU 1979:63 samt i den efterföljande propositionen
prop. 1981/82:168
barns behov, vilka också
är utgångspunkten
hänvisades till i bl.a. förarbetena till LVU och i Vårdnadstvistutreddecenniemas

ningen SOU
Man

betydelse
viktiga,

brukar
för
men

grundläggande

framväxande

kunskaper

1995:79.

skilja
barns
inte

sådana behov

utveckling

och

som har en grundläggande
andra behov som också är
och avgörande
sätt som de

på samma djupa
En viktig aspekt i sammanhanget

behoven.

är barnets

Barnets

av om barnets behov
på när i livet det inträffar.
behoven
De grundläggande
är sådana som är existensiellt
nödvändiga för en normal utveckling. Om barnets sviks i tillfredstälålder

och utvecklingsnivå.

inte blir tillfredställt

Konsekvenserna

är beroende

lelsen av dessa behov, tar det djup skada. De mest grundläggande
barns behov är följande:
behöver

Barn
livsbehovet

omvårdnad

och skydd.

av

mest elementära
och det skydd som det
Det

är att barnet får den omvårdnad
för att överleva och utvecklas. Barn behöver även skydd
kost, kläder och
mot yttre faror. Vidare behöver barn näringsriktig
vid sjukdomar.
bostad. Likaså behöver barn vård och omvårdnad
behöver

Barn

är för sin överlevnad

till sina föräldrar
som är de
det skydd och den omvårdnad
som

utlämnade

som i första hand tillhandahåller
barnet behöver.

till båda sina
Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande
—
också i
Relationen
till föräldrarna
föräldrar.
är livsavgörande
barnets behov av
hänseende. Föräldrarna
tillgodoser
psykologiskt

trygghet och en känsla av att behövas. Vidare behöver barnet
hjälp med gränssättning och tolkning av omvärlden. Ju yngre barnet
psykiska stöd. Barn
är desto mer beroende är det av föräldrarnas

kärlek,

tolkar

till stor del genom det de uppfattar av förälderns
Föräldrarna
är vidare barnets garanter för framtiden.

verkligheten

upplevelse.
Barn behöver
av framtiden
kontinuiteten

som barnets bild
en framtid och det är via föräldrarna
finns en enighet om att
formas. Forskningsmässigt
i själva verket är ett
i barnets relation till föräldrarna

behov. Barn är under hela sin
av bams allra mest grundläggande
och samspelet med föräldrarna.
uppväxt beroende av föräldrarna
Detta samspel och den anknytning
som byggs upp mellan en
och
förälder
och ett barn utgör basen för barnets personlighets-

identitetsutveckling. Den forskning
grund

för

forskning

som i stor utsträckning
bams behov av sina

senare
om
genomfördes efter andra världskrigets

slut Freud

ligger till
föräldrar

and Burlingham:

on the Hampsted Nurseries.
hälsan hos barn som under kriget
evakuerats till den engelska landsbygden med barn som stannat kvar
tillsammans
med sina föräldrar i London under krigsâren. Det visade
Infants

Without

Forskarna

jämförde

Families:

Reports

den psykiska

med sina föräldrar
sig att de barn som hade varit tillsammans
hälsa än de barn som hade
generellt
sett hade bättre psykisk
cvakuerats.
Barn behöver respekt för sin integritet. Barn måste få känna att
de behövs, att de har en uppgift att fylla och att de får ta ansvar. De

bästa
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Barnets

bästa

behöver

få möjlighet
att påverka sin egen situation och i takt med
stigande ålder och mognad få ta ansvar för sina personliga förhållan-

den och sitt handlande.

Till

respekten

för

integriteten

hör barns

behov

av att bli behandlat med aktning för sin person och egenart,
innebär att barnet skall visas hänsyn i fråga om de individuella
egenskaper och särdrag som det har.
vilket

3.5
Barn

Barn
och

som

söker

uppehållstillstånd

ungdomar

med sina
som ensamma eller tillsammans
sitt hemland har samma grundläggande
behov
alla
andra
bam.
faktum
Men det
att de har lämnat eller flytt från
som
sitt hemland, och ännu inte vet om de får möjlighet att rota sig här,

föräldrar

innebär
situation

har lämnat

att dessa barn i många avseenden
än andra.

Många

barn

befinner

sig i en svårare

och

vuxna som har lämnat eller flytt från sitt
en rad förluster - oavsett av vilket skäl de har
lämnat sitt land. De har skilts från sina släktingar och värmer utan att

hemland

upplever

veta om de någonsin kommer att mötas igen. De har lämnat den
natur de kärmer som sin och det samhälle de kan orientera sig i och
kanske har försökt

förändra.

De har lämnat det språk de delade med

sin omgivning,

det språk de lärde sig att förstå och förklara omvärlden med. En del av dessa barn har också upplevt våld av olika slag.
Barn och vuxna som har lämnat sitt hemland kan uppleva händelserna olika. För vuxna kommer ofia känslan av sorg och förlust inte
omedelbart
efter ankomsten
till det nya landet. Till en början

upplever

en del i stället en lättnad över att vara framme vidwnålet,
ibland en stolthet över att ha klarat av de strapatser som
i
har
inneburit. Men efter en tid hinner minnena ikapp och
sig
resan
förlusterna
blir allt svårare att bära.
de känner

För barn kan det te sig annorlunda.
I många fall har föräldrarna
skyddat sina barn och så långt möjligt hållit dem utanför skrämmande upplevelser
lämnar

i hemlandet.

Barnen

förstår

inte alltid

varför

familjen

sitt hemland

och de är kanske inte heller medvetna
om
vidden av det beslut föräldrarna
har fattat, att lämna landet för att
eventuellt aldrig återvända. För barnen kan mötet med den främmande kulturen

och de främmande

De kanske

inte känner

människorna

någon lättnad

bli svårt till

över att vara framme

en början.
och alla

Barnets

med en helt ny omgivning
som de inte kan
inte
alls begriper,
inte
kan
och
de
de
styra
som
som
skapar svårigheter för en del barn till en början. De flesta barn har
förluster

tillsammans

orientera

sig

dock lättare att anpassa sig. De lär sig snart det nya språket och efter
med att föräldrarna
en tid mår många bättre. Detta kan sammanfalla

börjar känna sorg och saknad. På så sätt kan dessa familjer komma
i "otakt", och barnet påverkas starkt av obalansen i familjen.
har, som nämnts, samma
Bam som söker uppehållstillstånd
i
och skydd, av kontinuitet
behov av omvårdnad
grundläggande
till

relation
bam.

till

som andra
måste dock göras.

och respekt för sin integritet

sina föräldrar

Ett tillägg

de grundläggande

behoven

Barn från andra kulturer har behov av att mötas med respekt för sitt
och sin kultur. Mötet med ett bam som söker uppehållsursprung
och bedömningen
tillstånd är ett kulturmöte
av barnets bästa måste

bygga på medvetande
barnets

kultur.

värderar

verkligheten.

tolkas

utifrån

om såväl mottagarlandets
är det filter genom vilket vi tolkar

och kunskap

Kulturen

Händelser,

det kulturmönster

är alla människor

meningen
strukturering

beteenden

som finns
etnocentriska,

ses och
i oss och i den

och upplevelser

inbyggt
vilket
skulle

av verkligheten

som
och

är en nödvändig
bli kaotisk. Man

som annars
sitt eget sätt att leva, sina egna grundläggande
andra
värderingar
som det rätta, det riktiga. Andra livsmönster,
från det normala. Familjestruktur,
kulturer upplevs som avvikelser
därmed

betraktar

är de mest centrala delarna i alla
kulturer. Det är genom barnuppfostran
som kulturen förs vidare och
får möjlighet
att överleva. Den egna kulturen kan därför upplevas
samlevnad

och barnuppfostran

som bäst för alla bam.
Bamkonventionens
komma

artikel
3 stadgar att barnets bästa skall
rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de
välfärdsinstitutioner,
eller privata
sociala
offentliga

i främsta

vidtas

av
administrativa
domstolar,

eller lagstiftande

organ. Det
innebär att i konkreta situationer, t.ex. i bedömningen av barnets och
skäl för uppehållstillstånd,
skall återkallas
familjens
om tillstånd
skall
barnets bästa
eller vid verkställighet
awisningsbeslut,
ett
av

vägas

in. En bedömning

myndigheter

måste

göras och vägas

i beslutet.

En

talar om
Barnkonventionen
måste vara individuell.
det enskilda barnets bästa, vilket innebär att en rad faktorer som rör
det enskilda
barnet skall vägas in i bedömningen.
Några av de
sådan bedömning

faktorer

som, enligt
är:

bedömning

Bamkommitténs

mening,

bör ingå i en sådan

bästa
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Barnets

bästa

Barnets behov av skydd. Även barnets eventuella asylskäl
utredas och bedömas. Ett barn i behov av skydd har rätt till
vilket

också slås fast i bamkonventionens

att ett barn

som söker
med tillämplig

enlighet

säkerställas
kommer

skydd

ensamt

person.
Barnets
och psykiska

artikel

22 där det stadgas

i
anses som flykting
eller nationell
rätt skall

internationell

eller är åtföljt

asyl,

eller

flyktingstatus

och humanitärt

skall

bistånd

oberoende

av sina föräldrar

av om det
eller någon annan

behov av omvårdnad
och hälsa innefattar både fysiska
aspekter som delvis är inflätade i varandra. Till barnets

behov av omvårdnad
och hälsa hör medicinsk
vård, rehabilitering
och habilitering
miljö
samt att barnet befinner sig i en omgivande
där det inte utsätts för allvarliga
hälsorisker.
behov av sina föräldrar.
Barnets
Den avgjort
viktigaste
med sina
aspekten av barnets bästa är om barnet är tillsammans
föräldrar. Barn är för sin överlevnad och sin utveckling beroende av
sina föräldrar

eller andra närstående.

Beslut

som innebär
inte till barnets

är i regel
separeras från sina föräldrar
bamkonventionens
artikel
3 punkt 2 heter
tillförsäkra

barnet

det skydd

att barn
bästa.

det att staterna

och den omvårdnad

dess välfärd,

I

skall

som behövs för
och skyldigheter

med hänsyn tagen till de rättigheter
dess föräldrar. Staterna skall för detta ändamål vidta
som tillkommer
och administrativa
lämpliga lagstifmingsåtgärder. Bamkonventio-

nen betonar också i artikel 22 punkt 2 staternas skyldighet att spåra
föräldrarna
eller andra familjemedlemmar
till ett flyktingbarn
som
kommer ensamt. I artikel 9 heter det att staterna skall säkerställa att
ett barn inte skiljs från sina föräldrar
nödvändigt för barnets bästa.

mot deras vilja,

om det inte är

Barnets relation till sina föräldrar.
Föräldrarnas
förmåga att
emotionellt
stödja sina barn är av avgörande betydelse för barnet,
särskilt

fysisk

i stressituationer.
eller

psykisk

Ett barn till

sjukdom

föräldrar,

har förlorat

är i praktiken ett övergivet
som föräldrar,
finns fysiskt närvarande.
Om föräldrarna
det behöver

omsorg
själva grundbulten

som på grund av
sin förmåga att fungera
barn, trots att föräldern

inte kan ge barnet den
innebär det en förlust av den trygghet som utgör
i barnets eller tonåringens tillvaro. Bedömningen

av barnets bästa måste därför ta hänsyn till att ett barn är beroende
stabil förälder
i sin närhet.
av att ha åtminstone
en någorlunda
Åtgärder som syftar till att stärka föräldrarna i deras föräldraroll,
att
förhindra

åtgärder

psykisk

kollaps

för barnets bästa.

och

abdikation

från

föräldrarollen

är

Barnets

behov av utveckling. Bam har behov av en framtid för
Föräldrarna
sin utveckling.
är i detta avseende garanter för framtiden. Det är genom föräldrarna
som barnen skapar sig en bild av hur
-

Barnets

i Sverige
som söker uppehållstillstånd
ser ut. Familjer
från
myndigbeslut
de
väntar på
lever i ett vakuum under den tid
heterna. Under den tiden finns ingen möjlighet för vare sig föräldrarsig till någon framtid,
na eller barnet att planera för eller förhålla
barnet. Åtgärder som
framför
allt
till
skada
för
sikt
vilket
på
är
i
och tydlighet
och som skapar struktur
väntetiden
förkortar
framtiden

är till

asylprocessen

barnets

anlmytning

bästa.

till Sverige.

Har barnets erfarenheter

av att
del
bli en grundläggande
av
kan ett beslut om att det skall avlägsnas från
barnets personlighet
landet innebära att barnet återigen måste gå igenom svåra separatioBarnets

leva i Sverige hunnit

och dominerande

ner. Den tid, som barnet vistats i Sverige, har betydelse för anknytningen. Tiden är dock inte ensamt avgörande. Vissa barn kan under
med det svenska
kontakt
flera år ha levt gömda, utan normal
I sådana fall har kanske

samhället.

inte någon starkare

ett bam till ett annat. En del bam knyter
medan andra kan ha vistats i landet

anknytning

till en kultur, till
som varierar från

här. Anknytning
uppkommit, trots lång vistelsetid
ett annat land är dessutom en individuell
process

an snabbt på ett djupt plan,
under lång tid och enbart

anpassats på ytan av sin personlighet. Av betydelse är också barnets
ålder. För till exempel ett barn i skolåldem sker oftast en anknytning
och genom
på kort tid genom bland annat skolans kulturöverföring
kontakter
bundet

med lärare och kamrater.
till-sina

föräldrar

För ett yngre
kan kulturanknytningen

barn som är mera
ske i ett senare

skede.

.
av barnets bästa i den situation då barnet söker
måste innefatta en bedömning såväl på kort som
uppehållstillstånd
måste vägas in, men också
på lång sikt. Barnets här och nu-situation
En bedömning

hur olika

Ett beslut
att påverka barnet framöver.
kan på kort sikt vara det bästa för barnet, men

beslut kan komma

om uppehållstillstånd
kan på lång sikt skada barnet som då har att växa upp och skapa sig
land. I vissa fall kan bedömningen
vara
en framtid i ett främmande
återvända till sitt
att det skulle vara bäst för barnet att omedelbart
kanske
bedömningen
hemland,
är att barnet
men långsiktigt

allvarligt

riskerar

sin fysiska

och psykiska

hälsa.

Det bästa får dock inte bli det godas fiende.

kopplas till

gott det går även i situationer

Alla

åtgärder får inte

så att man inte försöker göra så
då barnets bästa inte kan tillgodoses.

"det goda" alternativet,

bästa
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Barnets

bästa

I t.ex. fall där en familj skall sändas tillbaka till sitt hemland, även
om det skulle ha varit till barnets bästa att stanna i Sverige, måste
i den situationen
avvisningen ske på ett sådant sätt att bamets bästa
—

tillgodoses.
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Orsaker

4.1

till

flykt

och migration

Världens

befolkning ökar med 100 miljoner varje år och 95 procent
denna
ökning sker i tredje världen. Med nuvarande tillväxttakt
av
kommer sannolikt Afrikas befolkning
att öka från 600 miljonertill
i Asien kommer att öka med
l 600 miljoner år 2025. Befolkningen
mellan den nordliga och
en miljard. Samtidigt växer inkomstklyftan
den sydliga delen av jorden. Inkomstgapet
har fördubbats
på 30 år.
Allt fler människor
i världen flyr eller flyttar inom och mellan
länderna.

För ungefär

Enligt UNHCR,

10 år sedan fanns det 10 miljoner

finns i dag 23 miljoner

flyktingar.

människor

som är flyktingar
definition,
enligt Genevekonventionens
på 10 år.
en fördubbling
människor
Därutöver finns lika många så kallade internflyktingar,
som flytt undan krig och förföljelse,
inom sitt hemlands territorium.
Antalet
av världsbefolkningen.
ökande flyktingströmmen

Det finns

vistas
men som fortfarande
migranter utgör 2,5 procent
flera faktorer som bidrar till den

och migrationen.

Den pågående övergång-

i en del utvecklingsländer,
upplösen från diktatur till demokrati
och USA som domineningen av paktsystemet med Sovjetunionen
rande stater och det därmed

sönderfallet
sammanhängande
av statsEtniska och religiösa konär en del av dessa faktorer.
flikter, miljöförstörelse
och en allmänt bristande framtidstro
i många
länder i Afrika och Asien
grund av en alltför långsam ekonomisk

bildningar

till att förstärka problemen.
världens
flyktingar och migranter söker asyl eller
av
uppehållstillstånd
på annan grund i Sverige. Under åren 1994 och

utveckling

bidrar

En bråkdel

1995 sökte 18 600 respektive 9 000 personer asyl i vårt land. Av
dessa var cirka en tredjedel bam. Av dem som får uppehållstillstånd
i Sverige är det ett fåtal som anses ha skäl för asyl. Men även de som
inte anses ha tillräckliga
skäl för asyl i Sverige har i många fall
lämnat ett land i kaos, till exempel med etniska motsättningar
eller
sönderfall.
I många fall är det just
ett land i socialt och ekonomiskt
av hänsyn till barnen som familjer väljer att lämna sina hemländer.
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av andra skäl är
som flyr eller lämnar sina hemländer
särskilt utsatta. Det är vanligt att sådana bam har ett uppdämt behov
vård. Bidragande
orsaker är i
som psykiatrisk
av såväl medicinsk
sådana som
Socialstyrelsen,
utsträckning,
enligt
stor
en rapport av
handlar
barnens
Det
sammanhänger med flyktsituationen.
om
egna
Barn

traumatiska

upplevelser

i hemlandet,

föräldrars

och

traumatisering

om effekten av barns långvariga separationer från sina föräldrar eller
1991:22. Mot denna bakgrund tar en
andra närstående SoS-rapport

lägger fram fasta på att
rad av de förslag som Bamkommittén
vård
många, särskilt barn och barnfamiljer,
är i behov av medicinsk
befinner
under
den
tid
de
socialt
och
stöd
sig i
psykologiskt
samt
vårt land.

4.2

Sveriges

första

landets

nivån

gränser.

här, asylsökande
liksom

grunder
barnets

barn

ålägger staterna ett ansvar för barn på två nivåer.
av ansvar gäller för de barn som vistas inom

Barnkonventionen
Den

gentemot

ansvar

omfattar svenska barn som bor
bam, bam som söker uppehållstillstånd
på andra
barn som vistas illegalt i landet. Bedömningen
av
Barnkonventionen

av i vilken situation barnet befmnersig
typer av åtgärder som kan bli aktuella. Oavsett om en
vistas i landet illegalt eller legalt är myndigheterna

bästa är beroende

och vilka

barnfamilj

att ta hänsyn till barnets
i alla situationer.

skyldiga

bästa. Barnets

bästa ska vägas

Den andra nivån av ansvar gäller alla barn i världen. Sista delen
samarbete,
vilket
bl.a.
4 handlar
om internationellt
av artikel
inkluderar
bistånd.
I artikel
24 som talar om rätten till hälsa,

sjukvård

och rehabilitering
internationellt

uppmuntra
fulla förverkligandet
Särskild

står det att staterna
samarbete

av den rätt
hänsyn skall därvid tas till

Det finns en liknande formulering
om rätten till utbildning.
I FN-kommitténs
nellt

samarbete.

och

utvecklingsländemas

i artikel

behov".

28 punkt 3 som handlar

arbete ingår bland annat att främja intematioFN-kommittén
för
möts
att granska
och andra FN-organ
har UNICEF
rapporter

När

konventionsstatemas

möjlighet

ska "främja

i syfte att gradvis uppnå det
som erkänns i denna artikel.

att närvara.

Även

frivilligorganisationer

inbjuds

att delta

utgångspunkter

Principiella

Syftet

i diskussionerna.

med

samarbetet

internationella

denna

ordning

detta område.

är att

främja

det

mellan

koppling

Denna

rapporter om problem med att förverkliga barnkonventionydanande aspekter.
biståndsinsatser
och
är en av konventionens
nen
rättigheter gör en
mänskliga
internationellt
fördrag
Inget annat
om
så tydlig koppling mellan problem och bistånd.
ländernas

rättigheter

Bamkonventionens
vilket

land

barnet

råkar

bo eller

De gäller oavsett

är universella.

Samtidigt

vistas

accepterar

konventionen
att vissa stater kan ha svårt att förverkliga
heter som kräver stora ekonomiska
resurser.

de rättig-

Utgångspunkter

4.3

ska, som nämnts, med förtur behandla frågor om
1989:529.
i ärenden enligt utlänningslagen
barnets
ställning
gäller alltså att mot bakgrund av barnkonventionen
Uppdraget
Bamkommittén

utlänningslagstiftningen

analysera

och

det

sätt

tillämpas.

på vilket

den

använt barnkon-

Som bas för analysen har Bamkommittén

nämligen dem om barnets bästa, om
fyra huvudprinciper,
och
till
barnet,
lyssna
att
om dess rätt till liv och utveckling
få
del
sina
rättigheter.
diskriminering
barns
rätt att utan
av
om varje
därvid har ställt i anslutning till varje
Den fråga som kommittén
och
delfråga har varit om dessa principer avspeglas i lagstiftning
ventionens
vikten

praxis
Därvid

och ändringar.
om det behöver göras kompletteringar
barnets
bästa
och
hur barnets
har till exempel frågan om

eller

bästa ska vägas
Bamkommittén

principartiklama
bamkonventionens
bestämmelserna

familjeåterförening
ett barn friheten.
i de utredningar

applicerats på varje delfråga.
utifrån
de fyra
granskningen
också utgått från en analys av ett flertal andra av
i olika

situationer

har

förutom

artiklar,

bl.a.

37,

dvs.

om att bam inte får skiljas från sina föräldrar,
beröva
och förbudet att olagligt eller godtyckligt
granskat barnets ställning
Därutöver har kommittén

som görs av Invandrarverket,
och hur barn som kommer ensamma
hand och bemöts.
situation

10 och

artiklarna

de gömda
till

Sverige

barnens
tas om

En fråga som inte har någon direkt koppling till bamkonventionen men som ändå berör barnet i asylprocessen är den förtroendeklyfta som har uppstått mellan social och psykiatrisk expertis å ena
4-D3
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Principiella

utgångspunkter

sidan och utlänningsmyndigheter
det

också

angeläget

att
inte gagnar barnet,
grund för kommitténs

konflikter
Till

å den andra. Kommittén

behandla

denna

utan tvärtom

fråga

ofta vållar

ställningstagande

har funnit

eftersom

dessa

skada.

ligger

ytterligare

som handlar om awägningama
barnets bästa och vistelsetidema
i Sverige och om förhållan-

några principiella
mellan

utgångspunkter

det mellan

myndigheternas

4.4

Barnets

och föräldrarnas

bästa

ansvar för barnets bästa.

och

utlänningslagstiftningen
Det enskilda

barnet ska, enligt

främsta

I alla beslut
rummet.
bästa beaktas. Barnkonventionen

frågor

barnets

adoption

bästa

skall

21

och

artikel

exempel

på avgöranden

intressen.

Konventionen

bamkonventionens

artikel

sättas i

som rör barn skall således barnets
ger tydliga anvisningar om i vilka

vara

utslagsgivande.

placering

då barnets

Frågor

i familjehem

som rör
9 är

artikel

bästa skall sättas framför

intar motsvarande

hållning

andra

i situationer

barnets bästa skall vägas mot föräldrarnas. I sådana situationer
också barnets bästa sättas framför föräldrarnas
intressen.

då
skall

Däremot ges ingen direkt vägledning för hur tungt barnets bästa
skall väga i beslut som i första hand rör föräldrarna
men som också
drabbar barnet, eller i situationer
där samhällsintressen
skulle stå
emot det enskilda barnets bästa. Barnkonventionen
staterna att i dessa situationer
göra avvägningen.

överlämnar

till

den engelska

Enligt

texten i artikel tre ska barnets bästa "be a
Barnets bästa ska alltid beaktas, men måste
vägas samman med andra intressen. Begreppet

consideration".

primary

i vissa situationer
"consideration"

betyder
övervägande,
hänsynstagande,
som
har inte fått någon egentlig motsvarighet
i den svenska

beaktande

översättning

där "a primary

consideration"

har översatts

till

"sättas

i främsta

rummet".

bästa

situationer
Barnets
som berör bam skall övervägas.
behov och intressen skall således beaktas i beslutsfattandet

ordet

"consideration"

betonas

att barnets

i alla

situation,
och

Med

i de fall

där barnets bästa inte är
man väljer ett alternativ
och andra intressen väger tyngre bör myndigheterna
kunna visa att en avvägning gjorts i det enskilda fallet.

utslagsgivande

utgångspunkter

Principiella

är att utlärmingslagen
hörande författningar
och därtill
är ett område där barnets bästa
måste vägas samman med samhällets intresse av att reglera invandringen och att barnets bästa därför inte ensamt kan vara utslagsvill samtidigt betona att det
givande på detta område. Kommittén
tillämpas
också är ett starkt samhällsintresse
att utlänningslagen

utgångspunkt

principiella

Bamkommitténs

har samhället ett humaniett humant sätt. Genom barnkonventionen
beakta
det är möjligt
så
långt
intresse av att
tärt och moraliskt
barnets bästa. Det innebär att barnets bästa kan väga så tungt att
samhällets intresse av att reglera invandringen till Sverige måste stå
har ett individuellt

Barnkonventionen

tillbaka.

och en
fall. Nämnas

perspektiv

måste göras och redovisas i varje enskilt
och migrationspolitiken
kan att målen för den svenska flyktingi globalt perspektiv"
"Svensk
flyktingpolitik
betänkandet
i
anges

bedömning

1995:75.

SOU

Långa vistelsetider

4.5

barnfamiljer

Många

ett

problem

vistas i Sverige under lång tid innan de erhåller

beslut. I vissa fall uppkommer
även långa
ett lagakraftvunnet
Komavlägsnandebeslut verkställs.
väntetider
innan ett eventuellt

gjort
analys av asylprocessen
övergripande
för
barn
och
barnvistelsetider
i
Sverige
långa
att
familjer som ansöker om uppehållstillstånd inte är till barnets bästa.
Den 31 januari 1996 var 17 922 personer som inte hade fått något
har

mittén

i

sin

bedömningen

inskrivna
i Invandrarverkets
om uppehållstillstånd
dessa
Av
57,8
ingick
ningssystem.
procent i barnfamilj.
hade 71 procent vistats i Sverige ett år eller
familjema
besked

mottagAv barn-

längre, 37

i tre år och 4 procent hade vistats i
Sverige fyra år eller längre. I dessa siffror ingår inte de familjer som
i två år, 24 procent

procent

fått ett lagakraftvunnet
avslag
lever
gömda.
Enligt
som

och

1 348 barn under
de

att

inte

sin ansökan

som efterlysta
verkställighet
av

16 år registrerade

påträffats

för

om uppehållstillstånd
statistik
var

Rikspolisstyrelsens

i mars 1996, för
lagakraftvunnet

avlägsnandebeslut.
Tidsutdräkten
tider

särskilt

uppehållstillstånd

sett långa handläggningsantalet
som söker
personer
regelmässiga
dels på nästan

kan dels bero på totalt
under

perioder

är särskilt

då

stort,

51

52

Principiella

utgångspunkter

och nya ansökningar,
som i de flesta fall inte leder
av det första beslutet. Närmare 90 procent av
avslagsbeslut
överklagas till Utlänningsnämnden.

överklaganden
till

någon

ändring

Invandrarverkets

beslut

Utlänningsnämndens

När

har

vunnit

laga kraft

kan

ett

antal nya ansökningar lämnas in. De omständigheter
som
oftast åberopas i de nya ansökningar som lämnas till Utlänningsnämnden är fysisk eller psykisk ohälsa som i sin tur i många fall

obegränsat

beror

den långa tiden av väntan och ovisshet. Enligt statistik
avslogs 83 procent av de nya ansökningarna

Invandrarverket
lämnades

in under budgetåret

1993/94.

Bakom

dessa siffror

från
som
döljer

sig bam och barnfamiljer

som vistats i Sverige i åratal vilket till slut
i vissa fall leder till att uppehållstillstånd
skäl
av humanitära
skälen har i många av dessa fall uppstått
beviljas. De humanitära
under vistelsen

i Sverige.

Tidsutdräkten

kan också bero

inte fattar
att Invandrarverket
beslut, till exempel
i den sökandes
på grund av förhållandena
hemland
ärenden.
Det kan också bero på att
beslutsstoppade
besluten

verkställighetsstoppade
av olika skäl inte kan verkställas
ärenden.
Förutom
de drygt 17 000 personer som väntar på ett
beslut vistas ytterligare
i Sverige
slutgiltigt
över 6 000 människor

med lagakraftvunna

beslut om avvisning,

men där besluten

inte kan

verkställas.
Oavsett skälet till vistelsetiden
vilket

framför

att rota
framtid.

beslut

allt barnen.

Barn

nedbrytande

om i sådana situationer

sig och de förlorar
Om

i Sverige är väntan på beslut

det än handlar

med tiden

och skadlig

berövas

sin förmåga

i sig
för

möjligheten
att forma

sin

den verklighet

som barn lever i präglas av falska
förtvivlan
och
förhoppningar,
skapas en svår situation för barnet.
oro
Det finns också risk för att barnets kontakt med sin kultur, sitt språk
och sitt hemland successivt försvagas. Barnet hamnar i ett vakuum
och när awisningen

så småningom

äger rum upplevs

som en omöjlighet.
Kommitténs
principiella

utgångspunkt

i Sverige

bästa. Samtidigt

inte är till

barnets

återvändandet

är att långa vistelsetider
vill kommittén
starkt

betona att ett självklart
rättssäkerhetskrav
är möjligheten
att kunna
överklaga beslut. Med hänsyn till att asylärenden har en speciell
karaktär, att ett felaktigt beslut kan leda till att den sökandes liv sätts
i fara eller att vederbörande
riskerar tortyr eller annan omänsklig
bör det även framledes finnas en möjlighet
till prövning

behandling

av omständigheter

som inte tidigare

prövats.

Principiella

Föräldrars

4.6

för

myndigheters

ansvar

barn

Barnkonventionen
förstahandsansvar
artikel

och

utgångspunkter

5 respektera

lägger entydigt ett
och även svensk rätt
Staterna skall enligt
för barnet på föräldrarna.
det ansvar, de rättigheter och skyldigheter
som
finns i artikel 14
En liknande formulering

föräldrarna.

tillkommer

där det sägs att staterna

ska respektera

föräldrarnas

rättigheter

och

att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande
utveckling
ge barnet ledning då det utövar sin rätt. I artikel 18 står
det att staterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av

skyldigheter

principen
uppfostran

har gemensamt
att båda föräldrarna
ansvar för barnets
Om föräldrarna inte fullgör sina skyldigoch utveckling.

på något sätt, skall
barnet, om barnet vanvårdas
den
svenska rätten
barnkonventionen
och
enligt
staten - enligt
ingripa till skydd för barnet. Barnet har således egna rättigheter

heter

gentemot

oberoende

av föräldrarna.
Kommitténs
principiella

har
är att föräldrarna
för barnet och att föräldrarna också är de som i första
huvudansvaret
hand bäst kan bedöma barnets bästa. Detta fritar dock inte myndig-

utgångspunkt

barnets bästa.
från deras ansvar att i olika beslut väga
i bamkonvenrättigheterna
Samhället har ett ansvar att förverkliga
handlande skulle strida mot barnets bästa
tionen. Om föräldrarnas
heterna

trots att detta inte är deras avsikt
att i den situation

myndigheter
situationen.

barnet

är skyldiga

är det myndigheternas

skyldighet

sig se till barnets bästa. Svenska
att se till barnets bästa - i den rådande

befinner
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5.1

i asylutredningama

Barnet

Första

l

steget

Barn i asylutredningar

ett flertal gånger av riksdagen.
framhöll t.ex. i sitt betänkande SOU

har behandlats

kommittén

lnvandrarpolitiska

i asylprocessen

med barn skall handläggas
att ärenden som rör familjer
skyndsamt och med förtur. Barnens situation måste uppmärksammas
inte bara när de kan ha någon form av politiska skäl, skrev kommit1983:29

tén vidare
barnen

och fortsatte:

omnämns

att i en asylutredning
Uppgifter
om barnens
och skolgång måste
hälsotillstånd

"Det är inte tillfyllest

endast till antal och ålder.

när det gäller exempelvis
skäl
finnas med. Humanitära

situation
alltid

för

betydelse

relaterade

till

barnen

ansökan.
av föräldrarnas
och handläggande myndigheter

prövningen

Det

kan ha
måste

att se till att
bedömningen
medverkar
vid
erfordras
kan
den expertis som
av
i kommunen
barnens situation.
I första hand bör socialtjänsten
eller
bampsykiater
också barnläkare,
anlitas
men vid behov

ankomma

på utredande

bampsykolog".
I den efterföljande

föredragande

propositionen

prop.

1983/84:144

anförde

att i utlänningsärenden
som rör barnfamilj er
beaktas sådana omständigheter
natur
av humanitär
sig till barnen och deras situation från hälsosynpunkt och
statsrådet

skall "självfallet

som hänför
i övrigt".
Även i förarbetena

prop. 1988/89:86
till ny utlänningslag
tas de
barnens situation särskilt upp. Bland de asylsökande har
statsrådet.
anför föredragande
barnen en särskilt utsatt position,
"Bamen måste därför i asylärenden uppmärksammas
som individer
och inte
uppehållstillstånd
individuella
skäl
för
ha
kan
egna
som

asylsökande

som bihang

till föräldrarna".
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Enligt Socialstyrelsens
de/flyktingar

allmänna

råd 1995:4

ett individuellt

erbjudas

ningen bör endast omfatta

provtagning

hälsosamtal.

bör alla asylsökanHälsoundersök-

och kroppsundersökning

för

behov av omedelbart
vård eller vård som inte
att uppmärksamma
kan anstå för barn även övrig vård samt smittskyddsåtgärder.
Intentionema
har bara
om att beakta barnet i asylutredningar
delvis uppfyllts.
berör

har metoderna

Visserligen

som
barn och
mot att mera tydliggöra
Men fortfarande hamnar barnets situation ofta

barn utvecklats

i riktning

barnets egna asylskäl.
i skymundan i utredningarna,
till

Sverige

tillsammans

Enligt uppgifter
följande

för asylutredningar

särskilt

vad gäller

barn som kommer

med sina föräldrar.

från Invandrarverket

går en asylutredning

till

sätt.

En asylutredningar

om bam ser olika ut beroende på om barnet
till Sverige utan föräldrar
eller om barnet kommit
Ärenden
med en eller båda sina föräldrar.
som rör

har kommit
tillsammans

ensamkommande

bam handläggs skyndsamt och med förtur. De tas
hand
och förs till närmaste grupphem för
om
av polismyndighetema
ensamma bam. Det görs sedan en social utredning om barnet på
och en asylutredning.
grupphemmet
I asylutredningen
används i
stort den utredningsmall

för utredningar
som utarbetats av UNHCR
underåriga bam. Mallen är tänkt som ett redskap i

om ensamma
arbetet med att skapa en bild av det asylsökandet
barnet och dess
situation. Utredningen
syftar dels till att säkerställa barnets lagliga
rätt till asyl, dels till att få ett brett underlag för att spåra barnets

familjemedlemmar,

att kunna bedöma vilka åtgärder som
I
utredningen
av.
om de ensamma barnen görs
sålunda en kartläggning
barnets
livserfarenheter,
bakgrund,
av
kulturella
identitet och orsakerna till den nuvarande situationen
-i
barnet

dels till

har behov

den mån det är möjligt.
I asylutredningar

är det familjen och familjens
om barnfamiljer
i
fokus.
I utredningen
som är
ses familjen som
eller rutiner
en enhet och det finns inga tydliga utredningsmetoder
för att särskilt utreda barnen i en barnfamilj.
De fall där barnet
fokuseras
i utredningarna
lyfts fram av
är då barnets situation
eventuella

asylskäl

föräldrarna,

t.ex. därför att barnet är sjukt och i behov av vård. Att
barnet hamnar i skymundan beror i vissa fall på att föräldrarna
själva
inte lyfter fram barnet och inte heller önskar att barnet hörs i

utredningen.
Om handläggarna
de stödresurser

att ett barn far illa tas kontakt med
på förläggningen.
Handläggarna
begär

upptäcker

som finns

och utlänningslagen
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nästan aldrig

utredningar om ett barn, t.ex. utlåtande
social eller bampsykiatrisk
expertis.

själva särskilda

från medicinsk,

Socialstyrelsens

Enligt

rapport

Flyktingbam

i Sverige 1991

:22

uppdämda behov av vård. "Det är vanligt att
har många flyktingbarn
flyktingbarn
som anländer till Sverige, under lång tid dessförinnan
i
få kvalificerad
hjälp för skador och sjukdomar
inte kunnat
och krig

Förföljelse

hemlandet.

har hindrat

från

många

att söka

hjälp. Fattigdom och outvecklade sjukvårdsresruser har också spelat
roll" sid 7-8. Av rapporten framgår vidare att psykisk ohälsa kan
än
antas vara 2-3 gånger vanligare bland nyanlända flyktingbarn
orsaker
i
västvärlden.
"Bidragande
bland barn i övrigt i
är
stor
med flyktingskapet.
Det
sådana som sammanhänger
hemlandet,
i
traumatiska
upplevelser
egna

utsträckning

barnens

handlar

om
traumatisering

och om effekten av långvariga
närstående" sid 8.
barn och föräldrar/andra

föräldrars
mellan

Hörande

5.1.2

separationer

av barn

i
grundprinciper,
som uttrycks
en av bamkonventionens
stånd
tillförsäkra
barn
i
skall
det
12 punkt
staterna
som är
att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som
till
rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande

Enligt

artikel

dess ålder och mognad. Barnet skall, enligt punkt 2 i samma artikel,
särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt, genom företrädare eller ett lämpligt
administrativa

Föräldrabalken

som rör barnet".
och namnlagen 1982:670

i alla

med den

domstols-

och

har från den 1 januari

som ger barn rätt att komma
i mål om umgänge samt i
vårdnad,
om
och namnärenden. När en domstol ska avgöra vad som är
med bestämmelser

tals i mål och ärenden

adoptionstill

"på ett sätt som är förenligt

procedurregler,

förfaranden

1996 kompletterats
till

organ,

lagstiftningens

nationella

barnets

beaktande
verkställer

olämpligt
rätten.
Däremot

ta hänsyn till barnets vilja, med
och
ska den som
barnets
ålder
mognad. Vidare
av
utredning i sådana mål och ärenden - om det inte är
och redovisa den för
söka klarlägga barnets inställning
bästa ska domstolen

I utlänningslagen

har Invandrarverket

finns

ingen
utarbetat

motsvarande

vägledande

bestämmelse.
råd som inne-

om att barn över 12 år skall höras i asylutredningundersökning,
kommitténs
ama. Detta har, enligt Flyktingpolitiska

håller

anvisningar
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inte fått genomslag.

En del asylenheter

tillämpar

att bam

principen

12 år skall höras, men inte alla.

över

5.1.3

Invandrarverkets

handläggningstider

påverkas i
av asylärenden inom Invandrarverket
antalet
Under
det
1992
84 000
asylsökande.
var
av
sökte
i
landet,
vilket
ska
33
000
barn
asyl
varav
som

Handläggningen
första

hand

människor,

med år 1995 då det var 9 000, varav 2 600 bam. Handläggpåverkas också av eventuella förändringar i praxis eller

jämföras

ningstidema
så kallade

till exempel den s.k. bampraxisförordning-

amnestibeslut,

en 1994:189
som utfärdades i april 1994 och som innebar att barn
och barnfamiljer
som hade sökt asyl i Sverige före den 1 januari
1993

kunde

föreligga

beviljas

uppehållstillstånd,

Riksrevisionsverkets

I

1994:20

trots

att det inte

ansågs

asylskäl.
redovisas

granskning

ytterligare

faktorer

asylprocessen

av

som kan fördröja

RRV

handlägg-

huvudkontor
ningen av ett ärende, t.ex. krav från Invandrarverkets
i form av prioriteringar
samtidigt som regionerna och byråerna har
egna prioriteringar,
anordna
muntliga
infinner

med

kan

asylutredningen

mellan

färdig

utredning

ingen registrerad
Ytterligare

enligt

den asylsökande,

ha

konstaterade
väntetider

långa "passiva"

är,

styrning och uppföljning,

förhör

eller

sig

Riksrevisionsverket
innan

brist

aktivitet

flyttat

från

svårigheter
som

inte

att

alltid

utredningsslussen.

vidare i sin granskning

i Invandrarverkets

överhuvud

taget

och beslut.

Med

att det finns
dels
handläggning,

kommer

till

stånd,

dels

passiv tid avses tid där

finns i ärendet.

en orsak till de i vissa fall långa handläggningstidema
både
Riksrevisionsverket
RRV
och
den
s.k.

verkställighetsutredningen

SOU

1995:55

den turordningsprincip

i ärendehanteringen

Turordningssom tillämpas av Invandrarverket.
innebär att ärenden, oberoende av svårighetsgrad, hanteras
i kronologisk ordning efter den tidpunkt då den asylsökande reste in

principen
i landet.

Man tar helt enkelt ärendena i den ordning de kommer in.
Detta kan bland annat, enligt RRV, innebära att okomplicerade
ärenden, som är färdigutredda
och klara för beslut, läggs åt sidan i
awaktan

på sin tur. Under väntetiden riskerar ärendets komplexitet
hinner uppstå. RRV
att öka på grund av att nya omständigheter
föreslår bland annat att ärenden inte bör läggas
sidan om det är

och utlänningslagen

Barnkonventionen

möjligt

sakligt
En

noggrann

svårighetsgrad

slutförande.
att fatta beslut direkt efter utredningens
förväntad
med
avseende
ärenden
på
sortering
av
göras redan i processens

bör, enligt RRV,

inlednings-

skede.
I första

är det,

och

1996 minskade

gjordes

asylsökande

antalet

under perioden juli

antalet

asylsökande

hos Invandrarverket.

i handläggningstidema.

återspeglas

delvis

nämnts,

som

handläggningstidema

påverkar
1995

hand

till

december

Under

dramatiskt,

som
åren
vilket

I en undersökning
som
1994 var den genomsnitt-

ett asylärende hos Invandrarverket
ett halvår. Under perioden januari till
176 dagar, en
handläggningstiden
maj 1996 var den genomsnittliga
således.
Vidare
kan
med
dagar
24
minskning
nämnas att 30 procent
av samtliga ärenden avgjordes inom 60 dagar. Att inte alla ärenden

liga

för

handläggningstiden

200 dagar, det vill

säga drygt

loppet av tvâ månader, trots att antalet asylsökande
så lågt, beror på att en rad ärenden är komplicerade
är
sett
och svårutredda. Det är t.ex. relativt vanligt att asylsökande inte har
avgörs

inom

relativt

som styrker
pass eller andra handlingar,
medför stora svårigheter för Invandrarverket.

identitet,

deras

Att det drar ut

vilket
tiden

vilket
bero på att vissa ärenden är "beslutsstoppade",
innebär att verket avvaktar med beslut
grund av att situationen i
hemlandet
är instabil eller av andra skäl. I maj 1996 var andelen

kan också

ärenden

beslutsstoppade

5.1.4

Intyg

om

76 procent

av alla ärenden.

hälsotillstånd

barns

har
I stort sett samtliga frivilligorganisationer
som Bamkommittén
haft kontakt med har pekat
att det har uppstått en förtroendeklyña
mellan tillståndsgivande
myndigheter och vårdpersonal som utfärdar
Kritiken
går framför allt
om barns hälsotillstånd.
inte beaktar intygen och att
myndigheter
ut på att tillståndgivande
intygen i vissa fall inte ens finns Omnämnda i beslutsmotiveringarna.

expertutlåtanden

å sin sida hävdar att en del intyg är undermåliga och
mer är att betrakta som subjektiva partsinlagor än som expertintyg.
En tänkbar orsak till den förtroendeklyña
är
som har uppkommit

Myndigheterna

att tillståndsgivande
och synsätt, och

asylskäl
klyñan

olika

myndigheter

och vårdenheter

har olika uppdrag

skäl" och
ger begreppen "humanitära
Ytterligare en tänkbar orsak till förtroende-

därmed

innebörd.

är att expertutlåtanden

mycket

sällan begärs

av Invandrar-
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verket vid utredningens

början. Den bampsykiatriska

undersökning-

eller det offentliga
biträdets begäran
en görs oftast på föräldrarnas
och sänds
samtidigt
som biträdets yttrande över utredningen.
skälen dessutom inte aktuella
Många gånger blir de humanitära
förrän

i överklagandestadiet

eller

i en ny ansökan

om uppehålls-

tillstånd.
De intyg som åberopas är också av skiftande kvalitet. I vissa fall
intygen uppgifter om situationen i den sökandes hemland,
vilket inte ingår i en behandlande
läkares uppgift att bedöma. I detta
innehåller

kan förtroendeläkarsystemet,

sammanhang
kritik

från många läkare,

nämnas.

vilket utsatts för intensiv
innebär
Förtroendeläkarsystemet

att i de fall ingivna intyg ger anledning till tveksamhet kan Invandrarverket eller Utlänningsnämnden
anlita en förtroendeläkare
som
bedömer den första läkarens
åt
intyg. Regeringen har uppdragit
Invandrarverket
uppdrag, vilket har
att precisera förtroendeläkamas
SIV 1989-06-20.
gjorts i ett särskilt beslut av Invandrarverket
Det
från föxtroendeläkare
inte ska
sägs där bland annat att yttrande
inhämtas

i alla fall där läkarintyg lämnas in, utan bara då de ingivna
intygen ger anledning till tveksamhet. Det slås fast att förtroendeläkamas primära uppgift är att bedöma andra läkares intyg. Egna
ska förtroendeläkama
normalt inte
undersökningar
av utlänningar
göra, bara vid behov i särskilda

fall och på uppdrag av den beslutan-

de myndigheten.

Kommitténs

5.1.5

Det slutliga
beslutet

beslutet

gäller.

i asylprövningen

Kvaliteten

och

överväganden

är ofta livsavgörande

i beslutsunderlaget

rätt beslut fattas. Bamkommittén

förslag

vill därför

är avgörande

inledningsvis

för den
för att

understry-

ka vikten
den

så långt möjligt ger en riktig bild av
av att utredningarna
behov av skydd. Varje oklarhet
i underlaget
asylsökandes

innebär en osäkerhet. På den punkten ställer också barnkonventionen
höga krav på staterna att säkerställa att flyktingbarn
ges lämpligt
bistånd artikel 22.
skydd och humanitärt
för

I de fall bamet inte har egna asylskäl ska utredningen ge underlag
bedömning
bör beviljas av humanitära
om uppehållstillstånd

skäl. I den delen av utredningen
mening, bamkonventionens
artikel
stort ansvar på staterna att alltid

måste,

enligt

Bamkommitténs

3 beaktas. Genom denna läggs ett
beakta barnets bästa. Det innebär att

och utlänningslagen
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barnets situation,

bästa måste

Barnets
denna

bakgrund

Det

att barnets

vikt

myndighet

handläggande

uppfattning

kommitténs

Det är mot
utreds.

bästa noggrant

att se till att utredningen
situation.

utredningarna

dessa krav jämfört

barnen bättre uppfyller

ensamkommande

grundläggande

om barnets
att

uppgifter

kompletta
är

med i beslutsprocessen.

komma

av yttersta

Det ankommer
innehåller

ska beaktas i beslutsfattandet.

behov och intressen

av de
med de

vad gäller barn som kommer tillsambör
Utredningama
av barn i familj

utredningarna

mans med sina föräldrar.
i linje med det utvecklingsarbete
förbättras

utredningar
av de ensamkommande
Det finns flera skäl till detta.

som pågår vad gäller

barnen.
barnets

Om

inte blir

situation

för att barnets egna eventuella
utredningar ger ett
Mer kvalificerade
eventuella
asylskäl och i
för
bedöma
både
bättre underlag
att
skall beviljas av andra skäl. Många
bedömningen
av om tillstånd
i det tidigaste skedet
uppgifter om barnets situation som hämtas
risk

finns

genomlyst

ordentligt

asylskäl inte uppmärksammas.

för den fortsatta
är av stor betydelse
processen.
Asylutredningen
är det första steget i en process, vars fortskridande
i asylutredningen.
är beroende av kvaliteten
är det viktigt att de
Om prövningen leder till ett avvisningsbeslut
av prövningen

och alla uppgifter som kan ha haft
vet att all information
betydelse för avgörandet har redovisats och beaktats i beslutsfattandet. Bamkommittén
gör den bedömningen,
att bättre underbyggda
sökande

och utförligt
där

det

familjen
tillräckliga
Människor

motiverade

redogörs

för

beslut
de motiv

själva har uppgivit

där barnets

skäl till uppehållstillstånd
har lättare

redovisas
hemland

inte skulle

ökar respekten

och

som
utgöra

för besluten.

och acceptera de beslut som
utredda och
har blivit ordentligt

bör
arna och beslutsmotiveringama
måste tydligt framgå av utredningarna
hur hänsynen
artikel

i utredningatt kvaliteten
förbättras.
Barnets situation

uppfattning

Det är således kommitténs

i bamkonventionens

-

sitt

att respektera

fattas, om de ser att deras skäl
prövade.

ska det redovisas

situation

att lämna
även om motiven
för

och i beslutsmotiveringama

till barnets bästa har bedömts.

3 kan inte anses tillgodosett
och i beslutsmotiveringama

Kravet

om det inte
att barnets

av utredningarna
har gjorts.
bästa har beaktats och hur en eventuell intresseawägning
på utredningBamkommittén
vill också fästa uppmärksamheten

framgår

av barnets behov. Utredningama
amas betydelse för bedömningen
ska
bör inte enbart användas i bedömningen
av om uppehållstillstånd
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komma fram att ett
beviljas eller inte. Det kan t.ex. i asylutredningen
i hemlandet.
barn har haft skrämmande
Barnet kanske
upplevelser
har behov av stöd
får stanna i Sverige

grund av dessa upplevelser,
eller inte.

om barnet

oavsett

uppfattMot bakgrund av det ovan sagda är det Bamkommitténs
för utredning
barn
i
familjer
att rutiner
om
som söker
utvecklas.
mall
för
utredningar
behöver
Den
uppehållstillstånd
om
ning

kan i det
ensamma underâriga barn som har utarbetats av UNHCR
föreslår att
sammanhanget användas som utgångspunkt. Kommittén
Invandrarverket
får i uppdrag
möjligheterna
att
att undersöka
för
i
utifrån
utveckla
rutinerna
barnfamiljer
utredning
om barn

komplettera

utsträckning

bör

Invandrarverket

utredningsmall.

UNHCR:s

utredningarna

om barnets hälsotillstånd.
Kommittén
ansluter sig vidare

till

vidare

i

ökad

med sakkunnigutlåtanden

Verkställighetsutredningens

förbättring
att en kvalitativ
av de grundläggande
och en koncentration
utredningarna
av resurserna i asylprocessens
bedömning

förkortas. Att
att handläggningstiden
få ett snabbt besked, oavsett om beslutet är positivt eller negativt, är
särskilt viktigt
för bam. Utredningstiden
är påfrestande för barn,

inledningsskede

hur

oavsett

kan bidra till

väntetiden

organiseras

och

vilka

aktiviteter

som

arrangeras för dem.
Kommittén
vill även understryka

vikten av att under utredningen
och
kunskap om barn, t.ex. viss
av
eller bampsykologisk
utbildning.
Detta är särskilt

använda personal med erfarenhet

bampedagogisk
angeläget
förutsättning

i utredningarna

barn och är en
om ensamkommande
för Invandrarverkets
arbete. Personalens
kompetens

inom denna organisation

ning och erfarenhetsutbyte
stöd

och

handledning

bör tas till vara genom t.ex. vidareutbildoch det är av stor vikt att personalen f°ar
i sitt arbete. Personalen
måste även ha

"kulturkompetens",

det vill

kulturella

bakgrund.

barnets

säga ha kännedom
Detta

tolkar

om det speciella
bör även om möjligt
gälla de
vill i detta sammanhang även

Kommittén
som kontrakteras.
betydelsen av att den kunskap och kompetens som finns
inom de frivilliga
organisationerna
utnyttjas. Några organisationer

peka

har förklarat

sig beredda att medverka
det ligger, enligt kommitténs
mening,

i utbildningsammanhang
i både samhällets

och

och barnets

intresse att ta tillvara denna möjlighet.
Kommittén
intyg där
är medveten
om att det förekommer
sak
han
eller
hon inte
intygsgivaren
att
engagerat sig så i barnets
Även
längre är objektiv.
om det inte heller alltid går att undvika att

Barnkonventionen

olika

har olika

experter

och utlänningslagen

likväl allvarligt
på
ser kommittén
som uppstått mellan dem som utfärdar intyg
Rent generellt kan sägas att konmyndigheter.

den förtroendeklyfta
och tillståndsgivande

åsikter,

flikter
av denna art aldrig gagnar barnet, särskilt
bedömningar görs och olika .bedömare "drar åt olika
är det

"dragkamper"
mittén

föreslår

att, i samarbete
ett erfarenhets-

att regeringen

med frivilliga
och

som drabbas hårdast.
ger Invandrarverket

organisationer,

infonnationsutbyte

mellan

intygsgivare

att öka förtroendet
samt i förlängningen
och ökad kvalitet i utredningarna
om bam.

samarbete
Vad

gäller

frågan

hand hänvisa

hur intygen

till

bör utformas

där
och

ett bättre

kan kommittén

föreskrifter

Socialstyrelsens

i uppdrag

kan bidra till överbrygga

och

klyftor

Bamkom-

skapa mötesplatser

kan ske. Sådana mötesplatser

myndigheter

första

oftast barnet

därför

inte om olika
I sådana

håll".

i

för hälso- och

M
om avfattande
av intyg m.m. SOSFS
framhålls
bland
1981:25.
Där
annat att intyget ska innehålla
uppgifter om det material,
noggranna
som ligger till grund för
ska vara objektiv
då han samlar
det
intyget, att intygsgivaren

sjukvårdspersonalen

material

ska
som han ska grunda intyget på och att intygsgivaren
sträva efter att endast avge intyg, som innebär en opartisk bedömning. Vidare har Socialstyrelsen utfärdat riktlinjer SOSFS 1990:27
om utfärdande
av bampsykiatriska
måste ett bampsykiatriskt
utlåtande

intyg.

Enligt

dessa riktlinjer

vara skrivet

så att det underlättar
beslut och den barnpsykiater som utfärdar ett sådant
myndigheternas
intyg bör vara specialistkompetent.
Det är vidare, enligt riktlinjerna,
viktigt att läkaren ger sig tid att ta upp en noggrann anamnes, som
koncentrerad
händelser
på politiska
familjens
är mindre
än
situation

i hemlandet

relationer

samt på barnets fysiska och psykiska

bör bedömningama
redan vet genom
händelser

viktiga

och här i Sverige,
koncentreras

på familjemedlemmamas
hälsa. I själva intyget

till

det som myndigheterna
inte
För barnets utveckling
speciellt

egen utredning.
bör dock lyftas fram.

Om det uppstår oklarheter

om intygets innehåll och kvalitet
peka på möjligheten
att utvidga användningen

Bamkommittén

möjligheten

till

muntlig

kan delta. Bestämmelser

handläggning

till

om detta återfinns

att också
i 11 kap.

vill
av

intygsgivaren
utlännings-

lagen.
Under en sådan muntlig överläggning
kan intygsgivaren
förklara
i intyget samtidigt som myndigheten
fylligare
ett
ges

innebörden

underlag

för sin bedömning.
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Förtroendeläkarsystemet
Bamkommittén

har därför

används

på flera

olika

områden

och

avstått ifrån att ta ställning till systemet
kan dock konstatera att förtroendeläkar-

generellt.

Bamkommittén

systemet

bland annat i utlänningsärenden
är ifrågasatt och kontrotill
Kommittén
anser därför att regeringen bör ta initiativ

versiellt.

I dagsläget vill Bamkommiten översyn av förtroendeläkarsystemet.
används för att
förtroendeläkare
i
den
mån
tén understryka
att
förtroendeläkaren
ha
minst samma
kvalitet,
måste
bedöma ett intygs
kompetens som den läkare som utfärdade intyget.

av barn
Enligt barnkonventionens

Hörande

mening

12 ska barn ha rätt att uttrycka sin
berör
det. Barnets åsikter ska tillmätas
som
Artikeln
till dess ålder och mognad.
i förhållande
är
artikel

i alla frågor

betydelse

på att barnet ska beredas möjlighet
att höras.
det till staterna att avgöra om barnet ska höras
själv eller genom en ställföreträdare,
t.ex. en förälder.
eller i
i utlänningslagen
Det finns inga särskilda bestämmelser

entydig

i kravet

Däremot

överlämnas

eller
1989:547
om i vilken utsträckning
I och med att det
hur barn ska höras i ärenden om uppehållstillstånd.
på detta
inte finns direkta regler har en varierande praxis utvecklats

utlänningsförordningen

område.
tillfällen,

Ensamkommande

enligt

barn hörs alltid,

vad kommittén

erfarit

oftast

vid två eller tre

från Invandrarverket.

med sin familj hörs inte alltid.
som kommer tillsammans
kommittén,
mittén anser, i likhet med Flyktingpolitiska

Barn

Bamkomatt det är

i lag
att barns möjlighet att komma till tals förankras
och av utredningsmässiga
både av hänsyn till barnkonventionen
bör därför tas
skäl. I utlänningslagen
en bestämmelse
om att den

angeläget,

utredningen, om det inte är olämpligt för barnet, ska
Vilken
hur barnet själv ser på sin situation.
hänsyn
barnet
får
bedömas
ska
till
det
har
anfört
bakgrund
mot
tas
som
som
i
Med en sådan komplettering
av barnets ålder och mognad.
som verkställer
söka klarlägga

tillförsäkras
barnet
det asylsökande
samma
andra
barn
har
i
lagstiftning.
getts
annan
som
uppfattning är det inte lämpligt att i lagen
Enligt Bamkommitténs
ange hur gammalt ett barn bör vara för att det ska vara meningsfullt
att höra det. Även yngre barn kan i vissa fall höras. Det bör ankomfall göra den bedömningen.
ma på utredaren att i varje särskilt
bör emellertid
Huvudregeln
att ge
vara att barnet ska ha tillfälle

utlänningslagen
rättigheter

och

Barnkonventionen

utlänningslagen

om det kan och vill göra det. Att bli hörd i
Barnet
ärendet ska ses som en rättighet för barn, inte en skyldighet.
får aldrig pressas till att lämna en uppgift eller uttrycka en åsikt.
biträde skall beredas möjlighet
att närvara när
Barnets offentliga
skall vara närvarande eller inte när ett
barnet hörs. Om föräldrarna
sin åsikt

för

uttryck

barn hörs bör avgöras från fall till fall. Det är viktigt, enligt kommitför
att det i fråga om hörande av barn finns utrymme

téns mening,
flexibilitet.

att det alltid är till barnets
kan hamna i en utsatt
avseenden
lämnar i väsentliga

är inte säkert

Det

Barnet

asylutredningen.
barnet

uppgifter

bästa att höras i
situation
där de

skiljer

sig från

föräldrarnas.
Det är därför av synnerlig vikt att barnet inte pressas
så att det kommer i lojalitetskonflikt
gentemot den ena eller båda
Bamkommittén
vill betona att barnets rätt att bli hörd
föräldrarna.
kan vad
Självfallet
barnets situation.
skall syfta till att förtydliga
barnet

anför

påverka

även asylutredningen

vad gäller

föräldrarna.

peka på de bestämmelser
i sekretesslagen 1980:
sekretess som finns i 14 kap 4 och 5
vill

Kommittén

i sammanhanget

om
100.

barnets utsaga bedöma
av synnerlig vikt, enligt
för
Bamkommitténs
uppfattning,
att det som barnet ger uttryck
till
omständigheteroch
med
med
hänsyn
sakkunskap
bedöms
tagen
Det

barnets

kan

vara svårt att utifrån
situation.
Det är därför

ibland

verkliga

na i det enskilda fallet.
kunskap om bam.

Personal

bästa

5.2

Barnets

5.2.1

Barnkonventionen

som hör barn måste

och

och

ha särskild

uppehållstillstånd

gällande

bestämmelser

Att ansöka om asyl är en rättighet och alla har rätt har få sin ansökan
Med asyl avses uppehållstillstånd
som beviljas, enligt den
därför
den
sökande är flykting,
nuvarande
utlänningslagen,
att
krigsvägrare eller inte vill återvända till sitt hemland på grund av de
prövad.

politiska

förhållandena

där och kan åberopa tungt vägande

omstän-
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till stöd för detta så kallade

digheter

de facto-flyktingar.

Den som
asyl har således

uppfyller de kriterier som anges i lagen och beviljas
i landet. Detta gäller såväl vuxna som bam
rätt till uppehållstillstånd
och den artikel i barnkonventionen
som motsvarar utlänningslagens

22. Där stadgas, som nämnts, att
om asyl är artikel
eller
staterna ska säkerställa att ett barn som söker flyktingsstatus
i
internationell
med
eller
flykting
enlighet
tillämplig
anses som

paragrafer

nationell

rätt får lämpligt

Barnkonventionen
skall

bevilja

skydd och humanitärt

ställer

utlänningslagen

krav

inga uttryckliga

uppehållstillstånd

bistånd.

av humanitära
däremot bestämmelser

skäl.

på att staterna
Den svenska

innehåller
som ger möjlighet
humanitära
skäl
bevilja
uppehållstillstånd
enligt 2 kap. 4 §
att
av
första stycket UtlL. Denna bestämmelse måste tolkas med beaktande
av artikel 3 i barnkonventionen.
Bamkonventionens
artikel
sociala välfärdsinstitutioner,

3 ålägger

domstolar,

offentliga

administrativa

och

privata

myndigheter

och lagstiftande

organ att i alla åtgärder som rör barn låta barnets
bästa komma i främsta rummet. Artikeln
ställer inte krav
att
barnets bästa skall vara avgörande för beslutet i alla frågor som rör
bam. Barnets intresse skall däremot alltid tillmätas mycket stor vikt,
men det utesluter inte att andra legitima intressen i vissa fall kan ta
bestämmelöver. Det är således vid tolkningen av utlänningslagens
skäl som
ser om uppehållstillstånd
av humanitära
barnets bästa ska sammanvägas
med andra intressen.

det enskilda

I praxis är man generellt sett restriktiv
när det gäller att bevilja
humanitära
uppehållstillstånd
skäl.
Förhållanden
av
som kan
medföra att uppehållstillstånd
skäl
beviljas på grund av humanitära
är t.ex. sjukdom och handikapp, om sjukdomen eller handikappet på
vid ett
ett livsavgörande
sätt skulle påverka barnets utveckling
återsändande,
eller om sjukdomen
har utvecklats
efter inresan i
Sverige. Ett annat exempel är ett barns psykiska problem då fråga

uppkommer

om att bryta en lång vistelse i Sverige. Lång vistelsetid
i Sverige i kombination
med förhållandena
i hemlandet är ytterligare

1994, har regeringen vidare
ett exempel. I ett beslut från februari
uttalat att uppehållstillstånd
också kan beviljas om det föreligger en
kombination
och starka humanitära skäl som var
av anknytningsskäl
for sig inte är tillräckliga.
Den genomgång

tingsrätt

vid Göteborgs
av praxis, som chefsrådmannen
Thorblad har gjort
uppdrag av Flyktingpolitiska
visar att i de fall uppehållstillstånd
har beviljats för
har det i stor utsträckning
varit hänsyn till barnets

Barbro

kommittén,

barnfamiljer

och utlänningslagen

Barnkonventionen

som legat till grund för ett positivt beslut. Ofta är det
upplevelser i
faktorer
sammanvägda
som psykiskt hälsotillstånd,
psykiska
i Sverige samt föräldrarnas
hemlandet
och vistelsetiden
inte
ovanligt att barn och
tillstånd
som har varit avgörande. Det är
situation

barnfamiljer

grund av fysiska eller
uppehållstillstånd
hade
ha
medfört
inte
skulle
att tillstånd
som
finns
inblandade.
varit
Det
bara
hade
det
vuxna
om
också exempel på fall där barn som förefaller
vara i stort
har beviljats

problem,

psykiska
beviljats
emellertid

behov av att få stanna i Sverige har nekats tillstånd. Inte ens intyg av
läkare med specialistkompetens
om barnets utpräglade vårdbehov
i fall som
Detta är särskilt framträdande
har alltid varit tillräckligt.
grund av oriktiga
rör uppehållstillstånd
som har återkallats
i syrmerhet de
och nya ansökningar om uppehållstillstånd,
barnen
de
det
gömda
gäller
bam.
Huvudregeln
gömda
när
som rör
verkställs.
är att avvisningsbesluten

uppgifter,

Kommitténs

5.2.2

överväganden

och

förslag

betona vikten av att asylrätten värnas.
eller annan omänsklig
undan
förföljelse
skydd
av
har rätt till asyl i vårt land. Varje bam som söker asyl i

Kommittén

vill

inledningsvis

Barn med behov

behandling

rätt att få sin sak grundligt utredd och prövad.
för uppehållstillstånd
har inte behandlats av Bamkomtid
förfoganPå grund av den korta
som stått till kommitténs

landet har vidare
Grunderna
mittén.

möjlighet att göra någon djupare analys
tillämpas
när det handlar om att bevilja barn
som
skäl. Kommittén
har därför utgått
humanitära
uppehållstillstånd
av
de har det heller

inte funnits

av den praxis
ifrån

av praxis som gjordes av chefsrådmannen
kommittén.
Enligt
på uppdrag av Flyktingpolitiska
skäl av något mindre tyngd när barn
i dag humanitära

den genomgång

Barbro

Thorblad

denna krävs

berörs, än när det enbart gäller vuxna,
beviljas.

av om uppehållstillstånd
skäl skall enligt Bamkommitténs

Bedömningen
humanitära

för att uppehållstillstånd
skall

mening,

ska

beviljas

av
göras med

artikel
Faktorer som bör tas med
av barnkonventionens
barnets
bästa
de
i bedömningen
är
av
som behandlades i kapitel
nämligen barnets behov av omvårdnad och hälsa, barnets behov av

beaktande

och relation

ling

och

till sina föräldrar.

anknytningen

till

Vidare

Sverige

bör barnets behov av utvecki bedömningen
vägas
av
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bästa. De avgjort

barnets

viktigaste

på barnets

aspekterna

bästa är

med sina föräldrar och
att bo tillsammans
om barnet har möjlighet
åtminstone
stabil förälder.
någorlunda
barnet
har
till
tillgång
en
om
Föräldrarnas
förmåga att stödja sitt barn i svåra situationer
är av
för barnet.

betydelse

avgörande

Kommittén

vill här också peka

bästa både

av att se till barnets
mån kan barnets behov

betydelsen

lång sikt. l vilken

kort och
vid

till hemlandet
och i vilken mån
ett återvändande
att utvecklas i Sverige.
att få möjlighet
Bedömningen
som görs av barnets bästa måste sedan vägas mot
till
andra omständigheter.
Lagstiftningen
som reglerar invandringen

tillgodoses
kommer

barnet

Sverige är ett sådant område. Hänsyn till dessa andra omständigheter
kan leda till att åtgärder som i och för sig inte är det allra bästa för
Sveriges intresse av att reglera invandi
människor
kan avvisas även om förhållandena
att
är sämre än i Sverige och detta kan också drabba bam.

barnet

ändå måste godtas.

ringen

innebär

hemlandet

3 bör anses tillgodosett
om barnets bästa beaktas i
och tillmäts stor vikt.
Den kritik som har framförts av bland annat frivilligorganisatiopraxis och bedömningen
ner har främst varit inriktad
av enskilda
bestämmelserna
ärenden, inte på de grundläggande
om uppehållsKravet

i artikel

avgörandena

tillstånd

i utlänningslagen.

Det har t.ex ansetts inhumant

sjuka bam och det har hänvisats
ventionen.

och staterna

till artiklarna

24 och 39 i bamkon-

dessa har barnet rätt till sjukvård

Enligt

ska vidta

lämpliga

åtgärder

att avvisa

och rehabilitering

för att främja

fysisk

och

samt social återanpassning

av ett barn som har
Bamkommitténs
uppfattning
är

psykisk rehabilitering

utsatts för någon form av vanvård.
i detta sammanhang.
Artiklarna
att dessa artiklar inte är tillämpliga
handlar om den vård de barn som befinner sig i ett land har rätt att
få under vistelsen. De behandlar inte rätten att få uppehållstillstånd

grund av vårdbehov.
Det är, enligt kommitténs
generella

regler

uppehållstillstånd
jämförelser

mellan

uppfattning,

omöjligt
att fastställa
sjukdom
måste vara för att
en
för ett barn ska beviljas. Det är svårt att göra
olika sjukdomar och handikapp. En utgångspunkt

för

hur allvarlig

bör vara att vården eller behandlingen kan leda till en förbättring
av
tillståndet eller att behandlingen
Det måste också
är livsnödvändig.
beaktas i vilken mån det finns möjlighet till vård i hemlandet. Enbart
den omständigheten
inte utgöra

grund

att vården i Sverige
för uppehållstillstånd.

har en högre kvalitet kan
Det kan dock i vissa fall

finnas skäl att göra en något mer generös bedömning.

Det kan gälla

och utlänningslagen
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eller handikappet

när sjukdomen

fysiska

barnets

sätt skulle påverka
det återsändes till

Avgörande

grad barnet

psykosociala

från de tillfälliga

måste skiljas

miljöer

psykiska

på ett avsevärt
utveckling
om

mening, vara i
måste, enligt kommitténs
kan antas ta bestående skada, i sin fysiska och
Detta
utveckling
av att flytta tillbaka till hemlandet.

hemlandet.
vilken

och

ofta innebär

som en flyttning

påfrestningar

till nya

för ett bam.

betona vikten av att
vistelsetider
i
Långa
nedbringas.
handläggningstidema
sett
för
beslut är nedbrytande
får ett slutgiltigt
Sverige innan familjen
framför allt bamet. Barnet hamnar i ett vakuum i en verklighet
som
Bamkommittén

vill

i detta

sammanhang

totalt

vilket i vissa fall
präglas av falska förhoppningar,
oro och förtvivlan,
vistelsen
i Sverige.
under
humanitära
skäl
uppstår
leder till att
Det faktum att en stor andel av de märmiskor som söker asyl eller
på andra grunder i Sverige, är barn återspeglas i
uppehållstillstånd

mycket

i utlänningslagen.

omfattning

liten

Ordet

eller

begreppet

lagen i stort sett endast i kapitel
"bam" förekommer
6 där reglerna om förvar och uppsikt finns. Det krav som bamkonventionen ställer, att beakta barnets situation, har ingen motsvarighet
i den nuvarande

i utlänningslagen.
Det är angeläget,
den utsatta situation,
bamkonventionens
kommer

till

klart

föreslår

kommittén

utveckling

sådan

grundsyn,

barn ofta befinner

den formuleras

i utlänningslagen.

uttryck

Mot

sig, att

i artikel

den bakgrunden

med en
kompletteras
att utlänningslagen
där det föreskrivs
att det vid alla beslut enligt utlän-

bestämmelse

ningslagen

inte minst med tanke

menar Bamkommittén,
i vilken asylsökande

särskilt

skall

och allmänna

Kommittén

beaktas

vad hänsynen

till

barnets

hälsa,

bästa kräver.

återkommer

barnen och de gömda barnen

till

frågan

i avsnitten

om de ensamkommande
5.3 och 5.4.
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5.3

Barn

5.3.1

De ensamkommande
artikel

En

kommer

som

i barnkonventionen

flyktingbam.

I artikel

flyktingbarn,

ensamma

barnens
behandlar

situation

specifikt

frågan

om
22 anges staternas skyldigheter
gentemot
om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina

oavsett
eller någon annan person. Konventionsstatema
skall vidta
lämpliga åtgärder för att ett sådant bam skall erhålla lämpligt skydd
och humanitärt
bistånd
vid åtnjutandet
av alla de tillämpliga
föräldrar

rättigheter

och i andra internationella
som anges i barnkonventionen
rörande mänskliga
eller humanitär
rättigheter
rätt.

instrument

l

artikelns

andra del anges de skyldigheter
staterna har att samarbeta
i varje ansträngning som görs av FN och andra behöriga mellanstat-

liga eller ickestatliga organisationer,
som samarbetar med FN för att
skydda och bistå ett sådant barn och för att spåra föräldrarna
eller
andra familjemedlemmar,
i syfte att erhålla den information
som är
nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin familj. I de
fall föräldrar

eller andra familjemedlemmar

barnet ges samma
berövats
tillfälligt

inte kan påträffas,

skall

skydd

som varje annat bam som varaktigt eller
sin familjemiljö
av något skäl. Andra artiklar i

barnkonventionen
anger statens ansvar för de barn som finns i landet
och ger barnet ytterligare
De rättigheter som anges i
rättigheter.
dessa bestämmelser
gäller enligt artikel 2 även för barn som söker
asyl. Bl.a. kan nämnas artiklarna
9 och 10 som behandlar familjes-

plittring

och

familjeåterförening

samt

artikel

24 om hälso-

och

sjukvård.
.
mål för utredning och mottagning
barnet är formulerat
bör
av det ensamma
som att personalen
Ärenden
eftersträva familjeåterförening
SIV
1992-09-16.
som rör
ensamma bam handläggs skyndsamt, med förtur och av handläggare
Invandrarverkets

med särskild

övergripande

kompetens

och lämplighet

i fråga om utredning

av

bam.
När

barnet

har

lämnat

hänvisas

det till grupphemmet

Alvesta

södra

regionen,

en ansökan
på Carlslund

om

asyl

hos polisen,

norra regionen

eller i

där alla bam utan vårdnadshavare
här i
landet- oavsett har släkt här eller inte
skrivs in. I de fall barnet har
i Sverige som är beredda att låta barnet bo tillsammans
släktingar
med dem, bor barnet endast tillfälligt
tills socialpå grupphemmet

och utlänningslagen
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barn bor under

fletsta

familjehem.

som tillfälligt
i Sverige i familjehem

släkthemmet

har godkänt

nämnden

tiden

De

hos släktingar

och etniska bakgrund
i ett annat hem med samma kulturella
som bamet. När det gäller barn som inte har någon släktanknytning
i Sverige, eller i de fall där ett sådant hem inte godkänns som
bor en del av de yngre på något av grupphemmen.
familjehem,

eller

av de äldre barnen har i sådana fall eget boende eller är till
Ambitionen
vid någon folkhögskola.
är att
exempel inackorderade
hitta ett så bra boende som möjligt, men det är enligt Invandran/er-

Många

att finna lämpliga familjehem.
Genom gmpphemmets försorg förordnas god man för barnet och
omfattar mellan två och
biträde utses. Asylutredningen
ett offentligt
mall
i stort UNHCR:s
och
följer
samtal
med
bamet
asylenhetema
tre
samtalen
bam. Under
görs en
för utredning om ensamkommande
med stora svårigheter

ket förenat

familj,

kartläggning

till

uppväxt,

Det görs också

av bl.a. barnets liv före ankomsten
skolutbildning.
boende i hemlandet,

förteckning
vistats

över viktiga

och eventuella

personer
släktingar.

Sverige,

en
liv, orter där barnet har
samtalen kartläggs också

i barnets
Under

relationer
i stort. Vidare utreds
och vem som har rest med barnet hit.
släktingar
Under utredningstiden
tas också kontakt med eventuella
samarbetar med bl.a. Röda korset, Rädda
i Sverige. Handläggarna
och dess sociala

barnet som individ
barnets resväg till

Sverige

och Sociala

Barnen

Missionen.

De barn som kommer ensamma visar
oroliga, och många vet inte var de befinner

de är
ofta en förvirring,
har
inte
själv
sig. Barnet

Det är heller inte barnet som har
Skälen för att söka asyl i
till
Sverige.
att
om
resa
få barn ha tillräckligt
varierar.
mycket
I
dagsläget
Sverige
anses
starka skäl för asyl. Gemensamt för många av de ensamma bam som
kommer till Sverige idag är att det ofla finns en vuxen, förälder eller

valt att skiljas
fattat beslutet

från sina föräldrar.

annan anhörig, som ligger bakom resan till Sverige.
Det är ofta mycket svårt att hitta föräldrarna,
som i vissa fall på
grund av oroligheter i hemlandet vistas illegalt i något angränsande
finns det inte alltid någon
man hittar föräldrarna
ställe,
aktivt
kan hjälpa till med att ta
och
organisation
på ort
som
barnet och återföra det till familjen.
emot det återvändande
land.

I de fall

skickas

Barn
barnet

iväg av olika orsaker.
få uppehållstillstånd

skall försöka

senare kan söka uppehållstillstånd
I andra fall ger barnet själv i utredningen

familjen

möjlighet

att skaffa

sig en utbildning

I vissa

fall

är tanken

att

så att resten av
grund av anknytning.

i Sverige

uttryck för att det vill få
eller ett arbete för att på sikt
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kunna

ge sin familj ekonomiskt
iväg för att de själva skall få

stöd. Många
och kanske

har således

skickats

på sikt kunna

ge den
chans
till
bättre
liv.
det
inte
Barnet
får
ett
vet att
en
identitet och var föräldrarna
befinner
röja föräldrarnas
sig, om de
känner till var dessa uppehåller sig. I stort sett samtliga barn som
kommer ensamma vill återvända till sina föräldrar.

övriga familjen

bamärenden

är ofta

komplicerade.
mycket
Barnet vet
och röjer aldrig vem de
ytterst sällan vilka handlingar det har rest
har rest tillsammans
med. Barnet har i de allra flesta fall passerat
tillsammans
med
någon eller några vuxna, släktingar eller
gränsen
Dessa

andra

närstående som samtidigt
söker asyl i Sverige eller med
och sedan
någon annan som hjälper barnet genom passkontrollen
hänvisar
barnet till polismyndigheten
där det ansöker om asyl.
Barnet uppger i de flesta fall att ingen har ställt några frågor till det
under själva resan, det har endast varit medföljande
vuxna som har

utfrågats

av gränspolisen.
Det har under de senaste åren, enligt uppgifter
ket, skett ett omfattande
metodutvecklingsarbete

ning

från Invandrarvervad gäller

utred-

och mottagande

bam. Socialstyrelsens
av ensamkommande
bam,
vistades
i Sverige under åren
kartläggning
av ensamma
som
1988 och 1989 visar att dessa barn då erbjöds hjälp med att finna
sina föräldrar
först efter kommunplacering.
I dag påbörjas efter-

forskningar
till

Sverige.

av bamets föräldrar relativt
Invandrarverkets
regioner

omgående
håller

efter ankomsten

också på att utveckla

och att fördjupa kontakterna
med frivilliga
intemationella organisationer for att förbättra arbetet efterforskning,
familje-

samordningen

återförening
Under

underåriga
31mars

och ett eventuellt
perioden 1991 till

registrerats
1996

Invandrarverkets
officiella
barn

fanns

återvändande.
och med juli

1995 har drygt

3 000

i Sverige. Den
som inresta asylsökande
249 bam utan vårdnadshavare
inskrivna
i

mottagningssystem.

statistiken

Det är inte möjligt att ur den
hur
många ensamkommande
om
under åren. Inte
uppehållstillstånd

få uppgifter

som har fått permanent
heller vet man hur många familjer som senare har sökt uppehållstillstånd
sedan barnet har beviljats uppehållsgrund av anknytning
tillstånd. En mindre undersökning av 59 somaliska ensamkommande

bam, visade att 55 av dem fått permanent uppehållstillstånd.
För 31
dessa
hade
55
sökt
familjen
på
grund
uppehållstillstånd
av
av
anknytning. Nio familjer hade beviljats sådant uppehållstillstånd.

och utlänningslagen
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Kommitténs

5.3.2

och

förslag

att när ett bam kommer ensamt
i artikel 2 i bamkonvendiskrimineringsförbudet
Sverige gäller

Bamkommittén
till

överväganden

vill först poängtera

Detta innebär att barnet först och främst skall betraktas som
ett barn och i andra hand som asylsökande. Ett ensamkommande
mening, i princip aldrig avvisas direkt
barn får, enligt kommitténs

tionen.

till ett första asylland eller ett s.k. safe third country. Undantag kan
eller andra
endast göras, när det är säkerställt att barnets föräldrar
släktingar står beredda att möta barnet vid återkomsten.
barnen har ett skyddsbehov
av de ensamkommande
skäl för asyl måste klarläggas. Både utlänningslagen

Några
deras

och
och

Det stora flertalet av de
bam som idag kommer ensamma anses inte ha skäl för asyl i landet.
Så länge de befinner sig i vårt land bör dessa barn, som i vissa fall

barnkonventionen

den punkten.

är tydliga

förhållanden,
ges det sociala stöd som
i
Kommittén
vidare,
att huvudinriktningen
anser
av.
barnen är att vidta alla de åtgärder
arbetet med de ensamkommande
som är möjliga för att dessa bam så snabbt som möjligt skall kunna
Kommittén
vill dock
i hemlandet.
återförenas
med sina föräldrar
svåra sociala

har levt under
de är i behov

påbörjas i
att innan en eftersökning
av föräldrarna
skall det stå helt klart att barnet inte har sådant skyddsbehov att skäl för asyl föreligger.
Detta för att inte äventyra barnets
bör
säkerhet. Ett eventuellt
uppehållstillstånd
eller föräldrarnas
meddelas för en tidsbegränsad period. Är det fråga om ett bam som
efter noggrann utredning befinns vara i verklig mening övergivet,

understryka
hemlandet

anser kommittén
stånd.
När

att barnet

det gäller

kommitténs

familjehem

skall beviljas

permanent

av ensamkommande
uppfattning
att barn skall

uppehållstill-

bestämda

i en familjelikande
miljö.
folkhögskola,
placeras i eget boende eller
Detta gäller alla barn enligt bamkonventionens
eller

placeras

vissa

Att

är det

barn,

placeringen

äldre

i ett
barn

är inte acceptabelt.
definition,

således

barn
varje person under arton år. I synnerhet som ett ensamkommet
ofta är i dålig fysisk och psykisk kondition,
är det synnerligen viktigt
i en miljö som är så familjelik
som möjligt.
både inom
metodutvecklingsarbete
ett omfattande

att det får vistas
Det

pågår

Invandrarverket

organisationer.

och genom
verkets
Kommitténs
uppfattning,

med frivilliga

organisationer

samarbete

och handläggare

är att detta metodutvecklingsarbete

med

frivilliga

grundat på överläggningar
på Invandrarverket,

bör ges det stöd som behövs.
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Kommittén

vill i detta sammanhang
påpeka att ensamkommande
barn är ett stort problem för i stort sett alla stater i västvärlden.
Det
med frågan. Inom UNHCR
är därför viktigt att arbeta internationellt

pågår ett arbete med att utforma gemensamma regler för hur staterna
på bästa sätt med hänsyn till deras åtaganden i olika internationella
konventioner,
däribland särskilt barnkonventionen,
skall arbeta med
de

ensamkommande

barnen.

kan bidra

nämns

ovan
internationella

riktlinjer

I diskussionen

till

Det

metodutvecklingsarbete

det vidare

arbetet

i enlighet

med

som
de

som håller på att utarbetas.
de ensamkommande
barn

om
som inte har
kommittén
anlägga ett förebyggande
Barn
perspektiv.
eller andra anhöriga far
som skickas till Sverige av sina föräldrar
illa. Det mest väsentliga är därför att vidta åtgärder som
mycket

asylskäl

vill

förhindrar

flykting-

att barn utsätts på detta sätt. En tydlig
och invandringspolitik

sprida information

kombinerad

om denna politik,

och förutsägbar

med insatser

ser kommittén

för att
för

som grunden

sådana åtgärder.
Kommittén

finner

det anmärkningsvärt

gränskontrollen

att ett barn kan passera
att det inte hör ihop med

utan att någon upptäcker
den vuxne det reser med. Barnen uppger ofta i utredningarna
att
ingen har ställt några frågor till dem under själva resan. Det har

endast varit den medföljande

vuxne som har utfrågats av gränspoliarbetet, stöder Bamkommittén
sen. Som ett led i det förebyggande
Verkställighetsutredningens
SOU
1995:55
förslag att den s.k.

"gate-kontrollen"

förebyggande

vid
arbetet.

flygplatser
Det innebär

kontroller

bör förstärkas

som ett led i det
skall göras
att det regelmässigt
vid ankomsten till transithallen.

av resande omedelbart
barn har primärt
Ett ensamkommande

ett behov av att ha någon
företräda
kan
det
i
kontakter
med
Invandrarverket
och andra
som
myndigheter.
I detta syfte förordnas regelmässigt därför en god man
enligt bestämmelser i föräldrabalken
och lagen 1904:26
om vissa
internationella

rättsförhållanden

rörande

äktenskap

och

förmyn-

derskp. En god man har till uppgift
förmyndare

att då barnet av något skäl saknar
i dennes ställe vårda den underâriges angelägenheter.

Det kan dock ibland ta en viss tid innan en god man är utsedd. En
god man utses också normalt efter andra kvalifikationer
än rent
processjuridiska
färdigheter.
kommittén
har i
Flyktingpolitiska
beaktande av detta, föreslagit att utlärmingslagen
skall kompletteras
med

en bestämmelse
om att den, som är utsedd som offentligt
biträde enligt rättshjälpslagen,
skall vara
utan särskilt förordnande
den unges ställföreträdare
i det mål eller ärende som förordnandet
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ansluter sig till detta
biträde avser. Bamkommittén
kan påpekas att reglerna om förordnande av god man
barn, som vistas i landet och som har sina föräldrar

som offentligt
förslag. Vidare
för utländska

5.4

Barn

5.4.1

De

göms

som

gömda barnens

situation
skall

2 i barnkonventionen

artikel

Enligt

är föremål

har för avsikt att

arbetet följa denna översyn.

i sitt fortsatta

tillförsäkra

Kommittén

inom justitiedepartementet.

för översyn

för närvarande

kvar i hemlandet,

eller andra fönnyndare

varje

barn

inom

dess jurisdiktion

staten respektera
de rättigheter

och

som
utan åtskillnad
av något slag. En stor grupp
anges i konventionen
bam som inte kommer i åtnjutande av de rättigheter, som tillförsäkras andra barn i samhället, är de gömda barnen. Situationen för dessa
barn

är

samhällets
som

inte

utvisning
sig illegalt

såväl

synnerligen

kyrkor

Det handlar

som från
om familjer

lämna

landet

efter

ett beslut

och därför

Det

svenska
eller tas om hand av välvilliga
till
också att familjer
tar sin tillflykt
där de kärmer sig fredade från myndigheternas

i Sverige

förekommer

och liknande,

ingripande.

otillfredsställande.

utgångspunkt

eller
om avvisning
familjer,
uppehåller
Dessa
sig.
gömmer
som
i landet, bor ofta hos släktingar eller landsmän som har

vill

uppehållstillstånd
familjer.

bamkonventionens

från

Barnen

i dessa familjer

far ofta illa. De lever vid sidan

för
och har ett tryck på sig att inte röja familjen
av samhället
De omfattas inte på något sätt av det ekonomiska
myndigheterna.
och sociala skyddsnät som samhället har för utländska familjer som
och för familjer som är bosatta här. I 1.2 §
söker uppehållstillstånd
m.fl. finns en
av asylsökande
om mottagande
undan,
så att ett
den
håller
sig
bestämmelse
om att
som
inte har rätt
beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas,
till bistånd.

lagen

1994:137

uttrycklig

har hafl med personer som kommer
som kommittén
med gömda bam, såväl med dem som arbetar inom barn-

De kontakter
i kontakt

och ungdomspsykiatrin

som med representanter

från frivilligorgani-
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sationer, kyrkor etc. ger en entydig bild av det liv dessa barn lever
och av hur de mår. Socialstyrelsen
utarbetade 1994 på regeringens
med Invandrarverket
uppdrag tillsammans
en rapport om de gömda
barnens situation SoS rapport 1994:8 Gömd
barn som hålls
- om
I denna rapport framkommer
gömda for att slippa avvisning.
en bild
bam
ofta
har
svåra
gömda
vilket
psykiska
problem,
tar
av att
som är
i oro, rädsla,
irritation,
aggresivitet,
depressioner.
visar också att de psykiskt far mycket illa
undersökningar
just genom att hållas gömda. En bidragande orsak till att barnen far
illa är också att föräldrar
inte orkar upprätthålla
sitt föräldraskap

sig

uttryck

Företagna

efter flera års väntan

uppehållstillstånd.

Barnen

tvingas i stället

ta över foräldrarollen
gentemot sina yngre syskon. Barnen saknar
också ofta organiserade
aktiviteter,
de får inte gå i skola eller
förskola

och de kan heller inte vistas ute och leka med jämnåriga.
människor
som gömmer sig gör det av rädsla. Att

De flesta

sig med sina barn måste ses som ett uttryck för desperation
Många familjer
upplever det som omöjligt
att
återvända till hemlandet, de är helt enkelt rädda for att återvända till
gömma

hos

föräldrarna.

det de lämnat. I många fall har de heller inget att återvända till. De
kan ha sålt allt de äger för att finansiera resan och betala smugglare
och andra researrangörer.
Ett annat tungt vägande skäl kan vara
vill skapa en livssituation,
frågan om barnens framtid. Föräldrarna
som ger en bättre framtid än den de väntar sig i det hemland de har
lämnat. De hoppas naturligtvis
att deras nästa ansökan om uppehållstillstånd
skall leda till ett positivt beslut. Av betydelse för
handlande

mångas

är också

de olika

s.k. amnesti-beslut

som har
vistats
i
barnfamiljer
att
som
landet under en längre tid kunnat få uppehållstillstånd
trots att de
varken haft asylskäl eller tillräckliga
humanitära skäl. Bara man kan
hålla sig kvar tillräckligt
länge, så kanske de humanitära skälen för
fattats

under

åren,

vilka

inneburit

att få stanna stärks eller också kanske regeringen fattar ett nytt beslut
om att låta barnfamiljer
som har vistats i landet under en viss längre
tid får stanna.
Det är svårt, for att inte säga nästintill
omöjligt,
att få fram
om hur många barn som hålls gömda. De enda uppgifter
kan tjäna till ledning är Rikspolisstyrelsens
statistik
över

uppgifter

som
efterlysta

dvs. personer som inte
personer utan uppehållstillstånd,
påträffas för verkställighet
lagakraftvunnet
avlägsav
nandebeslut.
De senaste siffrorna
gäller mars månad 1996 och då
har kunnat
fanns

l 348 barn under

antalet efterlysta

16 år registrerade

var 6 878 personer.

Totala
som efterlysta.
Det finns också ett mörkertal,

och utlänningslagen
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efter fyra
personer som inte har påträffats för verkställighet
år, presumeras ha lämnat landet och därför avskrivs. Att ett barn är
efterlyst behöver dock inte betyda att det hålls gömt. Bland gruppen
eftersom

finns

efterlysta

myndigheterna

även personer
har bekräftelse

Ny ansökan

5.4.2

om

som har rest ut ur landet
det..

utan att

uppehållstillstånd

beslut om avvisning eller
att efter ett lagakrafmmnet
prövad regleras i
få en ny ansökan om uppehållstillstånd

Möjligheterna
utvisning

2 kap. 5b § utlänningslagen.
"Om en utlänning skall avvisas eller utvisas enligt ett beslut som
från
har vunnit laga kraft, får en ansökan om uppehållstillstånd
i 5 § första stycket bifallas, om
honom, trots vad som föreskrivs
ansökan grundar sig på omständigheter som inte har prövats förut
i ärendet om hans avvisning eller utvisning och om
har rätt till asyl här, eller
utlänningen
krav att verkställa
det annars skulle strida mot humanitetens
beslutet om avvisning eller utvisning.
för att få en ny ansökan beviljad är således
En första förutsättning
att den grundas på omständigheter
eller utvisningsärendet.
awisningsen omprövning

fråga

om
åberopats i ärendet.

som inte har prövats
Det får enligt motiven
de omständigheter

att de nya omständigheter
eller att det skulle strida mot humanitetens
Bestämmelsen
eller utvisningen.
avvisningen

krav
fick

i

aldrig bli

som tidigare
krävs dessutom

av
till den nya ansökan
som åberopas antingen berättigar

För bifall

tidigare

till asyl

att verkställa
sin nuvarande

den 1 juli 1995. Enligt den tidigare
genom en lagändring
beviljas om det fanns synnerliga
lydelsen kunde uppehållstillstånd
till bestämmelsen
prop.
skäl av humanitär
art. Av motiven

lydelse

s 149 f kan utläsas att vad som avses är "mycket starka
skäl av humanitär att, t.ex. om det föreligger risk för självmord eller
om ett avlägsnande annars skulle medföra allvarlig fara för utlänskäl kan finnas också i andra
ningens liv och hälsa. Humanitära
l988/89:86

har
t.ex. om verkställandet
av det första beslutet
under avsevärd
tid på grund av omständigheter
fördröjts
som
utlänningen inte kunnat råda över". Ändringen syftade till att göra
situationer,

än tidigare bevilja en ny
att i något större utsträckning
skaffat
har
sig en anknytningtill
för en utlänning
som
Ändringen innebär
eller samboende.
genom äktenskap

det möjligt
ansökan

Sverige
emellertid

också att något lägre krav än tidigare

skall ställas,

även

77
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och utlänningslagen
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när renodlat

humanitära

skäl åberopas

form

utan att det föreligger

någon

1994/95:179

prop.
av anknytning
En ny ansökan medför

s. 76.
dock inte att det tidigare lagakraftvunna
eller utvisning
inte får verkställas.
Utlän-

beslutet

om avvisning
ningsnämnden har emellertid

att tidigare
avvaktan

dvs.
möjlighet att meddela inhibition,
beslut om avvisning eller utvisning inte får verkställas
i
den nya prövningen. Inhibition
meddelas endast om det

föreligger

sannolika

skäl

för

att den nya

ansökan

kommer

att

bifallas.
Det finns ingen begränsning

av hur många nya ansökningar
som
och Utlänningsnämnden
är skyldig att ta upp varje ny

får ges
ansökan

till

prövning.
har för närvarande

Utlänningsnämnden

juni

1996

910 ärenden

i balans som avser ny ansökan. Dessa ärenden avser 2 563 personer.
Hur många av dessa som avser gömda barn eller bam överhuvud
Enligt uppgift från Utlänningsnämnden
taget finns inte registrerat.
barn uteslutande humaniär de nya skäl som åberopas beträffande
det
skulle
strida
dvs.
humanitetens
krav att inte bevilja
tära,
att
mot
uppehållstillstånd.
De nya skälen har uppstått under vistelsetiden
i

Sverige.
ärendena

leder emellertid
Nya ansökningar
endast i ca 5 procent av
Ärenden
till bifall.
där bam ingår har något högre bi-

fallsprocent.

går inte att ange, eftersom det inte
heller i detta avseende finns någon statistik som är uppdelad
bamärenden och övriga ärenden. Även om den tid barnet har hållits
Någon

exakt siffra

gömt i sig inte utgör skäl för uppehållstillstånd,

så kan tidens effekt,

att barnet eller någon annan i familjen har kommit att fara illa, eller
att barnet under tiden hunnit skaffa sig stark anknytning till Sverige,
leda till slutsatsen

bevilja
Den
Barbro

att det skulle strida mot humanitetens
uppehållstillstånd.

genomgång
Thorblad

utomordentligt

av praxis som
för Flyktingpolitiska

restriktiv.

utfördes
kommittén

krav att inte

av chefsrådmannen
visar att praxis är

I några fall har uppehållstillstånd

beviljats,

när det visat sig dels att barnen farit illa, dels att myndigheterna
på
något sätt haft del i ansvaret för det uppkomna läget. Ny ansökan om
uppehållstillstånd
har också av hänsyn till barnet bifallits
för en
gömd familj där minderåriga barn, som en direkt följd av pressande

psykiska
behov

förhållanden

utanför

bampsykiatrisk

av
avlägsnandebesluten

sitt hemland

vård.

fastställs.

under fyra år, fått stort
är emellertid
att

Huvudregeln

och utlänningslagen

Barnkonventionen

Gömda

5.4.3

barns

till

rätt

sjukvård

finner angeläget att belysa när
Ett speciellt problem som kommittén
det gäller de gömda barnen, är rätten till hälso- och sjukvård. Enligt
artikel

24 i barnkonventionen

konventionsstatema

erkänner
hälsa

rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga
Konventionsstatema
rehabilitering.

och rätt till

barnets

sjukvård

och

skall sträva efter att säkerställa
barn
berövat
sin
ha
inget
tillgång till sådan hälso- och
är
rätt att
att
i detta avsnitt innebär artikel 2
sjukvård. Som nämnts inledningsvis
i barnkonventionen

vistas

ett förbud

i

Detta

staten.
asylsökande,
flyktingar

av något barn som
barnen
är svenskar,
om
asylsökande
som vistas

mot diskriminering

gäller

oavsett
avvisade

eller

i landet.

illegalt

står det att varje
1982:763
hälsooch
åt dem som är
sjukvård
god
en
bosatta inom landstinget. Vidare sägs i 4 § samma lag att om någon
utan att vara bosatt här behöver
som vistas inom landstinget
I 3 § hälsoskall

landsting

omedelbar

och sjukvårdslagen

erbjuda

hälso- och sjukvård,

skall landstinget

erbjuda

sådan vård.

anses inte vara bosatta inom ett landsting och kan alltså
akut- sjukvård. Emellerenligt huvudregeln endast få omedelbar
tid finns det särskilda bestämmelser
i denna fråga i förordningen

Asylsökande

1990:927

för flyktingmottagande
om statlig ersättning
m.m. Där
sägs i 32 § att landsting och kommuner,
när det gäller asylsökande
och utlänningar,
uppehållstillstånd,
som har beviljats tidsbegränsat
har rätt till ersättning av staten dels for mödravård och forlossningsvård beträffande
18 år, dels för hälso- coh
personer
som fyllt

sjukvård

och tandvård

beträffande

barn under

18 år. Inte i något fall

krävs att det skall vara fråga om omedelbar vård. Tanken är i stället
barnen skall ha rätt till samma hälso- och
att de asylsökande
barnen.
sjukvård
de
svenska
har gett ut
Socialstyrelsen
som
allmänna

råd i ämnet 199514.

Förordningen

om statlig ersättning för flyktingmottagande
m.m.
inte beträffande
barn och vuxna som håller sig
gömda så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas

gäller
32

emellertid

§ förordningen

sökande

illegalt
gömda
enligt

jämförd

med 12 § lagen om mottagande av asylinte heller för den som har tagit sig
i landet och inte ansökt om asyl eller uppehållstillstånd.
De

m.fl..

barnen
4 § hälso-

Den gäller

är följaktligen

endast

berättigade

till

akut sjukvård

och sjukvårdslagen.

Frågan är då om detta är tillräckligt
FNenligt bamkonventionen.
har med anledning av en uppkommen
kommittén
situation i Norge

79
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och utlänningslagen
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beträffande

barn under

"kyrko-asyl"

och deras rätt till

sjukvård,

uttalat att staten har ett ansvar för alla barn som vistas i landet, men
när det gäller människor
att man kan se en viss nedtrappning
som
vistas i landet illegalt.
Rätten till akut sjukvård är dock absolut.
uttalande konstatera att
Bamkommittén
kan utifrån FN-kommitténs
når Sverige inte helt upp till
Detta är emellertid
en svår fråga att
Även
ändras så
finna en acceptabel lösning på.
om bestämmelserna
att staten garanterar även de gömda barnens hälso- och sjukvård,
eftersom de och
skulle en sådan ändring var tämligen verkningslös
när det gäller

de gömda

bamkonventionens

barnen

intentioner.

vågar ta kontakt med .sjukvården på grund
av risken att det i så fall röjs var de finns. Hälso- och sjukvårdens
1980:100
personal är visserligen
enligt 7 kap. l § sekretesslagen
deras föräldrar

knappast

bundna

enskilds hälsotillstånd
och andra
av sekretess beträffande
personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde
personliga uppgifter

eller någon honom

närstående

hör bl.a. adressuppgifter.

lider men. Till
Det finns dock flera

i t.ex. en ny
Om utlänningen
som bryter sekretessen.
ansökan åberopar ett intyg om sin eller barnets psykiska eller fysiska
hälsa, är sjukvårdsmyndigheten
skyldig
begäran av den
att
ärendet
lämna
handlägger
upplysningar
myndighet
som
som kan

undantag

Vidare sägs i
vara av betydelse i ärendet, såsom patientjoumalen.
14 kap. 2 § tredje stycket sekretesslagen att sekretess inte hindrar att
en uppgift
delgivning.

behövs
ut till en myndighet
om uppgiften
för delgivning
Om polisen behöver en adressuppgift

lämnas

ett awisningsbeslut,

skyldig

är man alltså inom
att lämna polisen den uppgiften.

5.4.4

Kommitténs

överväganden

hälso-

och

och

för

av
sjukvården

förslag

Kommittén

vill inledningsvis
betona att det faktum att det finns bam
i Sverige som lever gömda och utanför samhället är ett utomordentligt allvarligt dilemma. Ett välfärdssamhälle
kan aldrig acceptera att

det finns barn som lever under sådana förhållanden
som många av
dessa barn gör. Det låter sig naturligtvis
sig
sägas att föräldrar tar
ett tungt ansvar genom att gömma sina barn för myndigheterna
hellre än att lämna landet. Risken
befriar
Men detta konstaterande

myndigheterna

från deras ansvar.

stor att barnen far illa.
inte, som påpekats i avsnitt 4.6,
Kommittén
tror dock inte att det

är nämligen

och utlänningslagen
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håller sig undan för att undgå
går att helt undvika att människor
på dels att
åtgärder måste inriktas
avvisning,
utan samhällets
minimera antalet som gömmer sig, dels begränsa skadeverkningama
delar i detta avseede
Kommittén
för de barn som drabbas.
i mycket om
fattas.
Betydelsen av att
att skapa bättre förståelse för de beslut som
avslagsbeslut motiveras väl måste återigen betonas. En god förståel-

uppfattning.

kommitténs

Flyktingpolitiska

Det handlar

kan
och bedömningar
beslutsunderlag
se för myndigheternas
efter
i
Sverige
kvar
hålla
illegalt
tankar
sig
motverka
ett
att
Motsvarande
gäller sannolikt
avlägsnandebelsut.
lagakraftvunnet
som hjälper dem, som har vägrats uppehållstilluppfattning
sig undan. Det är kommitténs
att
har stor betydeloch konsekvens i rättstillämpningen

också de människor
hålla

stånd,

att
förutsägbarhet

se. De åtgärder som har föreslagits under avsnitt 5.1 för att förbättra
och beslutsmotiveringama
utredningarna
är viktiga i sammanhanget.
sig
på grund av rädsla för att
familjer
Eftersom många
gömmer
till hemlandet,
att det skulle vara
anser kommittén
resa tillbaka
värdefullt
att satsa resurser på mottagandet i hemlandet och att följa
upp hur det går för familjer som återvänder. I detta sammanhang kan
samarbete

ett utvecklat
internationella

betyda

förgreningar

Kommittén

att delta i ett sådant arbete.
har också påtalat behovet av en dialog

frivilligorganisationer

för att åstadkomma
en värdigare
bör därför
Invandrarverket
verkställighetsprocedur.

med Invandrarverket
och mänskligare

mycket.

som har
har erfarit

är villiga

att flera frivilligorganisationer

Många

de frivilligorganisationer

med

och polisen

med frivilligorganisationema

till en dialog
snarast ta initiativ
med andra berörda myndigheter

för att diskutera

för ett sådant samarbete.
kommittén
Flyktingpolitiska
med frivilligorganisationer

och

förutsättningarna

säger sig vid sina överläggningar
om de gömda barnen ofta

och samfund

Flera
baserad på erfarenhet.
inställning
en nyanserad
och samfund gör insatser för att minska skadeverkorganisationer
ningama av att människor
gömmer sig och försöker hjälpa dem att
ha funnit

komma

ur

den

Flyktingpolitiska

som de har låst sig
kommittén
anser att det skulle ligga ett stort värde
och andra berörda
dialog mellan Invandrarverket

nedbrytande

situation

i en fortlöpande
samfunden.
och
frivilligorganisationema
myndigheter
samt
Bamkommitén
delar denna uppfattning. En öppenhet och flexibilitet
från

och avveckla

även ha den effekten

kan vara ägnade att
kan
där barn göms. Kontaktema

sida i dessa kontakter

myndigheternas

förebygga

situationer

att undanröja

uppfattningen

att myndigheterna
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skulle

och utlänningslagen

ha bristande

hemländema,

kunskaper

i asylfrågor

och att de skulle vara okänsliga

och om förhållandena
i
för utsatta människors

situation.
Kommittén

att få
anser vidare att den obegränsade möjligheten
behandlade
i
ansökningar
sig
skapar
förarbeteproblem.
Av
nya
nya
framgår att syftet med bestämmelsen
na till utlänningslagen
var att
göra det möjligt att förhindra
en verkställighet
som skulle kunna
antas leda till "ett helt oönskat resultat och obotlig skada". Det skulle
i sådana situationer
att avlägsna utlänningen
vara "uteslutet"
ur
landet prop.
1988/89:86
s.1 19. När en ny ansökan lämnas in är
situationen oña den att en barnfamilj,
genom att avvika och hålla sig

gömd under avsevärd
skulle

ha skett.

tid, har omöjliggjort

den verkställighet
som
för ovan har, enligt uppgift från
de ärenden som fått bifall, uteslutande handlat

Som redogjorts

Utlänningsnämnden,

har beviljats på grund av humanitära
om att uppehållstillstånd
har
under
vistelsetiden
uppkommit
i Sverige. Möjligheten
som
inkomma

med ny ansökan
hålla sig undan.
Kommittén

idag tillämpade

utgör

således i sig ett incitament

stöder i likhet med Flyktingpolitiska

principen,

kommittén

till

skäl
att
att
den

att den tid som en avvisad eller utvisad
sig i landet efter beslutet, normalt inte skall

person illegalt uppehållit
fâ tillgodoräknas.
Detta skall som huvudprincip även gälla barn och
barnfamiljer.
Att hålla sig undan myndigheterna
med allt vad det
innebär av psykiska påfrestningar
emellertid
särskilt svårt för
är
barnen. En isolering tillsammans
med föräldrar som inte bemästrar
sin egen situation utgör en stor risk för barnets psykiska och sociala
hälsa. Bedöms
den risken
betydande,
vara synnerligen
anser
kommittén
till
barnets bästa måste väga tyngst vid
att hänsynen

bedömningen

av den nya ansökan om uppehållstillstånd.
har i en skrivelse till regeringen
Utlänningsnämnden
i januari
1996 anfört att systemet med ny ansökan har urartat och föreslagit
att rätten till ny ansökan skall begränsas. Nämnden föreslår att en

ändring görs i utlänningslagen
med innebörden
att en ny ansökan
endast får prövas under förutsättning att sökanden är tillgänglig
för

verkställighet.
Kommittén
instämmer
i Utlänningsnämndens
åsikt att det kan
finnas ett behov av att införa begränsningar i möjligheterna
att få en
ansökan
prövad.
Kommittén
vill
dock
understryka
att problemet
ny
i grund och botten inte enbart handlar om möjligheten
till ny
ansökan

eller

myndigheterna

inte utan också
har fattat.

om en misstro mot de beslut som
Kommittén
vill dock betona att de skäl,

och utlänningslagen
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för att införa

som anfördes

ny prövning av ansökan
har framkommit,
omständigheter

möjligheten

till

när nya
om uppehållstillstånd
fortfarande
gäller. Det är också viktigt

att de nya omständigheterna
på samma sätt som de skäl som angavs
ansökan och att hänsynen till barnets bästa
i den ursprungliga
Att den som vill ha en ny
i bedömningen.
och vägs
tydliggörs
kan, enligt
för verkställighet
ansökan prövad skall finnas tillgänglig
utreds och prövas

grundligt

barnets

med principen

inte anses vara oförenligt

mening,

kommitténs

om

bästa.

om sjukvård för de gömda barnen, har de
i
till akut sjukvård. Om bestämmelserna
tidigare
nämnts
rätt
som
skall uppfyllas, bör de gömda
artiklarna 2 och 24 i barnkonventionen
barnen ges rätt till samma hälso- och sjukvård som svenska bam. De
När det gäller frågan

bestämmelserna

svenska
ändras

så att

föräldrarna

5.5

därför

enligt

mening

kommitténs

uppfylls.

Om

sedan

inte anser sig kunna utnyttja denna rätt, är
ett svårlöst problem, även om bamkonventionens

eller barnen

detta självfallet
formella

bör

i barnkonventionen

kraven

krav är tillgodosedda.

Barn

och

återkallande

av

uppehållstillstånd

5.5.1

Barnets

situation

en av

många faktorer

kan återkallas under vissa förutsättEtt permanent uppehållstillstånd
ningar, t.ex. om besättningen i Sverige har upphört eller om beslutet
baserades på att sökande lämnade oriktiga
om uppehållstillstånd

Riksdagen skärpte
som har varit betydande för tillståndet.
1989 reglerna om återkallande av uppehållstillstånd med det uttalade
syftet att markera hur allvarligt man såg på det tilltagande bruket av

uppgifter

innan ansökan om
att göra sig av med pass och identitetshandlingar
asyl lämnades in. Det anges därför i 2 kap. 9 § utlänningslagen
att
oriktiga
skall återkallas
har
lämnat
någon
uppehållstillstånd
om
om sin identitet och detta inverkat på beslutet om tillstånd.
kan underlåta att besluta om återkallande,
Invandrarverket
om det

uppgifter
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finns särskilda
när det gäller

skäl. Någon
bam. Enligt

uppehållstillstånd
lämnat

får

andra oriktiga

har förtigit

tidsgräns

finns inte angiven,

2 kap. 10 § utlänningslagen

återkallas

"om

utlänningen

inte heller
heter det att

medvetet

har

uppgifter

omständigheter

än om sin identitet eller medvetet
varit
som
av betydelse för att få tillstån-

det".
Ärenden

aktualiseras
olika sätt. En falsk
om återkallelse
kan upptäckas när den som har uppehållstillstånd
ansöker
eller
svenskt
falska
identiteten
medborgarskap.
Den
kan
om pass
också upptäckas genom att någon anhörig ansöker om uppehållstillidentitet

stånd på grund av anknytning
eller vid ansökan om visering för
besök. I vissa fall aktualiseras ärendet genom anonyma anmälningar.
När ett ärende har aktualiserats
går handläggaren
igenom
de

uppgifter

med uppgiftersom har kommit in, personen konfronteras
sedan
fattas
beslut
och medändring
na
om
av namnfall
borgarskapsuppgifter
de
vederbörande
har
lämnat
oriktiga
i
och

om sin identitet

uppgifter

eller

om att ett återkallandeärende

ska

öppnas.
I dessa ärenden
till

anpassning
eventuella

in, såsom familjens
vägs en rad omständigheter
förhållanden,
förmågan
sig,
att försörja

svenska

vandelsanmärkningar,

längd. Vistelsetidens
av uppehållstillstånd
i flera av sina beslut.

barnets situation

och vistelsetidens

längd i sig utgör inte grund för att återkallelse
inte ska ske, vilket Utlänningsnämnden
påtalat

Att barn gått i svensk skola vägs in som en
i bedömningen
av om det finns särskilda skäl att inte
Är det däremot fråga
återkalla
ett tillstånd.
om ett barn som ännu
inte har börjat skolan har Utlänningsnämnden
i sina beslut beaktat

viktig

faktor

barnens

ringa ålder och att barnet ännu inte har fått någon starkare
genom skola eller liknande.

anknytning

Både regeringen
återkallat

och Utlänningsnämnden

har i ett flertal

ärenden

uppehållstillstånd

som har grundats på oriktiga uppgifter
om barnen vistats flera år i Sverige och trots vissa andra
humanitära
skäl. Återkallelse
har också skett när det har varit fråga
oriktiga
från
barn
uppgifter
hit utan sina
om
som har kommit
även

föräldrar.

I de fall hänsynen till barnet har vägt över, har tyngdpunkten legat på att de har vistats länge i Sverige.
I återkallandeärenden
kan det alltså bli fråga om utvisning
av

barnfamiljer

också i fall där barn har vistats

i Sverige

under relativt
lång tid. Det är då fråga om bam som har bott legalt i landet och som
kan bli lidande för föräldrarnas
oriktiga
utan förskyllan
uppgifter.
Det har i debatten om dessa beslut hänvisats till bamkonventionens

Barnkonventionen

2 punkt

artikel

för att säkerställa

åtgärder

familjemedlemmars

eller

skall vidta

alla lämpliga

skyddas mot "alla former av
grund av föräldrars, vårdnadshauttryckta
verksamhet,
ställning,

att barnet

eller bestraffning

diskriminering
vares
åsikter

2 där det heter att staterna

och utlänningslagen

eller tro".

Kommitténs

5

har

Bamkommittén

överväganden

i utlänningslagen.

ändringar

anledning att föreslå
Det är svårt att hävda att det i lagen inte

denna punkt inte funnit

utrymme för att återkalla ett permanent uppehållstilloriktiga uppgifter från den sökande. Asylrätstånd som baserats
Uppehållstillstånd
måste
värnas.
ten
som utverkas genom förtigande
sökande
lämnar oriktiga uppgifter om
av fakta eller genom att den
skulle

finnas

eller åberopar falska uppgifter om sina asylskäl, är på
sikt ett hot mot asylrätten.
artikel 2 punkt 2
finner inte att bamkonventionens
Kommittén
bli
det
kan
fråga om att återkalla
de fall där
skulle vara tillämplig

sin identitet

för en barnfamilj. I de diskussioner
som föregick
finns
i
FN-arbetsgruppen
artikel
2
punkt
2
av
avsedd
tillämpas
skulle
artikeln
att
ingenting som tyder
att
vara
har lämnat
på det fallet att en familj utvisas sedan föräldrarna
uppgifter i syfte att få asyl. Vad det talas om i artikel 2 är
oriktiga

uppehållstillståndet
formuleringen

på grund av bland annat hudfärg,
för
mot bestraffning
ett förbud
i politiska frågor. Det kan inte anses

mot diskriminering
språk och kön, dels

dels ett förbud

religion,

verksamhet,
t.ex.
bestraffning
ett
att återkalla
som innebär diskriminering
vara en
oriktiga
uppgifter.
har
på
grundats
uppehållstillstånd
som
upplevas som ett straff och barnet
kan en utvisning
Däremot
bär ansvaret för.
drabbas
oförskyllt
av något som föräldrarna

föräldrars

artikel 3 om barnets
anser att det är bamkonventionens
fall
där återkallande
i
dessa
I
sammanhang.
bästa som är tillämplig
kan bli aktuellt skall barnets bästa
uppehållstillstånd
av permanent
hur ett återkallande av
har därvid att väga
beaktas. Myndigheterna
till hemlandet
och därmed ett återvändande
uppehållstillståndet

Kommittén

påverkar

barnet.

I bedömningama
vägs barnets

situation

i detta sammanhang

ska återkallas eller inte
av om uppehållstillstånd
vill
Kommittén
faktorer.
många
som en av
särskilt

fästa uppmärksamheten

barnkonven-
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tionens

krav

individuella

bedömningar.

Att anamma en kultur, ett
ett land är en individuell

och en känsla av tillhörighet
till
och
kommittén
vill
därför
understryka
process

språk

fall göra individuella

vikten

av att i dessa

bedömningar.

få ett permanent
återkallat
uppehållstillstånd
är som regel
dramatiskt för de inblandade. Det handlar om personer eller familjer
tillstånd har bott i landet under en tid och
som med myndigheternas
Att

som har börjat bygga upp ett nytt liv i det nya landet. Det är
kommitténs
uppfattning att huvudinriktningen
måste vara att så långt
möjligt förhindra
överhuvudtaget
uppstår.
att sådana situationer
Även
det
i
måste
faktum att
princip
obestridligt
ett
om
anses vara
det är den som har lämnat oriktiga uppgifter som bär ansvaret för
den uppkomna

situationen

och beslutande

myndigheterna.

citera

slutrapporten

1995-02-22

där

måste ändå kritik

från

Kommittén

Invandrarverkets

riktas mot de utredande
vill i detta sammanhang

Produktivitetsprojekt

att människor
som söker asyl i
Sverige får mycket dålig information
om asylprocessen. Det ges inte
information
ens tillräcklig
om vikten av att lämna korrekta uppgifter
i asylutredningen.

det framgår

"Den asylsökande

har inte heller

fått tillräckligt

tydlig information

och vikten
om sitt eget ansvar i asylutredningen
korrekta
och
skäl
redan
i
samband
med
fullständiga
att
av
ge
ansökan om asyl". Barnkommittén
minimikrav
är
att den
anser att ett
sökande f°ar korrekt och utförlig information
om sitt eget ansvar i

asylprocessen

oriktiga

och även blir

uppgifter

införstådd

med konsekvenserna

av att

lämnas.

5.6

Barns

5.6.1

Barnkonventionen

rätt

till

sina föräldrar

och gällande

bestämmelser

En viktig
och

deras

omedelbart

princip

i barnkonventionen

är barnets rätt till sina föräldrar
7 sägs att barnet skall registreras
och från födelsen ha rätt till ett namn, rätt

I artikel

omsorg.
efter födelsen

och utlänningslagen

Barnkonventionen

och, så långt det är möjligt, rätt att få
att förvärva ett medborgarskap
omvårdat av dem.
bli
sina
föräldrar
och
vetskap om
och bam. Enligt
Artikel
9 handlar om åtskiljande
av föräldrar
säkerställa att ett barn inte skiljs
mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigi enlighet med
rättslig överprövning,
heter, som är underställda
finner att ett sådant
förfaranden,
tillämplig
lag och tillämpliga
åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Av punkt 4 framgår vilka
åtgärder en stat är skyldig att vidta när åtskiljandet är en följd av
l skall konventionsstatema

.punkt

från sina föräldrar

till,

som staten har tagit initiativet
fängslande, avvisning eller utvisning.

åtgärder

10 hänvisar

Artikel
i eller
skall

9 punkt l och behandlar

till artikel

skall behandla

hur konventionsstatema

t.ex. frihetsberövande,

frågan om
om att få resa
En sådan ansökan

ansökningar

en stat för familjeåterförening.
humant och snabbt sätt och inte
på ett positivt,
negativa följder för de sökande eller för medlemmar
av
lämna

behandlas

medföra

deras familj.
De svenska

ning

till

stycket

reglerna

en i Sverige

om uppehållstillstånd
bosatt person återfinns

f°ar uppehålls-

den bestämmelsen

Enligt

utlänningslagen.

på grund av anknyti 2 kap. 4 § första

ges till en nära anhörig till en i Sverige bosatt person. Med
i prop. 1988/89:86
nära anhörig avses enligt specialmotiveringen
barn under 20 år som är
"make/maka
eller sambo, hemmavarande

tillstånd

ensamstående,

och

föräldrar

andra

släktingar

som

är väsentligt

av en i Sverige bosatt person samt personer vars samtliga
Av
finns i Sverige, de s.k. sista länk°-fallen".
släktingar

beroende
nära

paragrafens
ansökan
förväntas

tredje

skall

om uppehållstillstånd
föra en hederlig vandel.

Uppehållstillstând
stycket

framgår

stycke

utlänningslagen

skall

enligt

utverkas

att det vid prövningen
av en
kan
beaktas om utlänningen

huvudregeln
före

inresan

i 2 kap. 5 § första
till

Sverige.

En

i tredje stycket samma lagrum ger dock en möjlighet
på grund av anknyten ansökan om uppehållstillstånd
ning som görs efter inresan om det är uppenbart att uppehållstillhade skett före inresan.
stånd skulle ha beviljats om prövningen

undantagsregel

till bifall

till
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Familjesplittring

5.6.2

debatten och bland flera av de organisationer
varit i kontakt med gjorts gällande att de
Bamkommittén
har
som
förvarstagande
svenska reglerna och praxis om uppehållstillstånd,

Det har i den allmänna

skulle strida mot artiklarna
och verkställighet
av avlägsnandebeslut
behandlas
Frågan om förvarstagande
7 och 9 i barnkonventionen.
under avsnitt 5.8.
Vad gäller frågan om familjesplittring
på grund av verkställighet
har
debatten
främst
handlat om dels den
awisningsbeslut
ett
av
håller
undan
delar
sig
verkställighet,
familj
situationen
när
av en
dels fall där endast delar av en familj tas emot i ett annat land.
I den situationen

sig avvisas tillsammans

försvinner
och inte låter
att en familjemedlem
med övriga familjen, uppkommer frågan om

detta är ett hinder för verkställighet
Var går gränsen mellan föräldrarnas

len behandlade

artikel

och myndigheternas

En verkställighet
splittras
att undvika att familjen
också kritiserats för att den skulle strida mot artikel
ventionen, rätten till skydd för privat- och familjeliv.

familj.

till

med hänvisning

ansvar för
i det läget har

8 i Europakon-

Europadomsto-

den frågan i ett mål avseende en från Sverige avvisad
ansåg dock att den familjesplittring,
som blev

Domstolen

inte berodde på
av att fadern höll sig undan verkställighet,
beslut om förvarstagande
och avvisning
och att
myndigheternas
inte genom
dessa beslut hade brutit
8 i
Sverige
mot artikel

följden

Europakonventionen.

Case

of

Cruz

Varas

and

others,

46/ l 990/23 7/3 07
kan
av ett avvisningsbeslut
genom verkställande
i den situationen att en familj, där familjemedlemhar olika nationalitet,
har fått avslag
sin ansökan om

Familjesplittring
också bli följden
mama

och skall avvisas

uppehållstillstånd

till olika

stater. Familjen

måste

Om det, efter det att en familjemedlem har avvisats till en stat, kan antas att alla familjemedlemmar,
inom en inte alltför lång tid, kommer att tas emot av den andra av
staterna, kan det åtskiljande
av familjen som blir följden av avvisalltså skiljas

vid awisningen.

Om däremot ingen av
anses strida mot artikel
kan awisningen
familjen,
att
ta
emot
resten
staterna
av
leda till en sådan splittring av familjen som strider mot barnkonventionen.

ningen

knappast

är beredd

Återföreningen, som är en sammanslutning
Riksorganisationen
huvudsak
kvinnor
med män
i
av
som är gifta eller sammanboende
i Sverige, har tagit upp problemet
som inte har fått uppehållstillstånd

och utlänningslagen
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som blir följden av att en av föräldrarna,
och
har fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd

med den familjesplittring
ofta

fadern,

skall

som har
beslut om
Föreningen anser att den praxis som tillämpas är alltför
och att ingen hänsyn tas till barnet i prövningen
om

avvisas.

avvisning.
restriktiv

fall

I många

eller

uppkommit

uppehållstillstånd.

åberopats

Den möjlighet

tillämpas

uppehållstillstånd
utredningar
ofta dåliga

lagakraftvunnet

efter

först

som har redogjorts
också alltför restriktivt.

anknytning,

det om anknytningar

handlar

uppehållstillstånd

till

Föreningen

måste sökas från hemlandet

som görs för att bedöma
och frågan om brottslighet

på grund av
avsnitt

i detta

inledningsvis

för

anser att regeln om att
tillämpas för strikt, de

seriositeten

i förhållandet

är

väger för tungt i
har den restriktiva

och vandel

menar föreningen,
tillämpningen
av lagen lett till att det för många "svenska bam" har
i
med båda sina föräldrar
blivit
omöjligt
att få leva tillsammans
besluten.

Sammantaget,

Sverige.
av att en person som har
efter avtjänat fängelsestraff.

kan också bli följden

Familjesplittring

begått brott skall utvisas

från Sverige

på grund av brott regleras i 4 kap.
skall
det
7 § utlänningslagen
som kan
vara fråga om brottslighet
leda till fängelse och där utlärmingen döms till svårare straff än böter

Förutsättningarna

för utvisning

och det med hänsyn

omständigheter

till

föreligger

brottslighetens
risk

för

beskaffenhet

fortsatt

brottslighet,

och övriga
eller

att

brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning,
inneburit

för enskilda

eller allmänna

inte bör få stanna. När domstolen
utvisas
grund av brott, skall

intressen,
överväger

den särskilt

som det har
är så allvarligt att han

om en utlänning skall
beakta utlänningens

samt hur länge han har
vistats i Sverige 10 §. Ett beslut om utvisning skall alltid förenas
med ett förbud att under viss tid eller för alltid återvända till Sverige

levnadsomständigheter

och familjesituation

att återvända till Sverige,
som har förbjudits
kan erhålla särskilt tillstånd
att göra ett kort besök här för synnerli§. Även när det gäller tillämpningen
15
angelägenheter
viktiga
gen
riktats
kritik mot att tillräcklig
dessa
bestämmelser
har
det
hänsyn
av
detta sätt förlorar sin far.
inte tas till barn som

14

§. En utlänning,
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5.6.3

Familjeåterförening

lnvandrarverkets

hantering

av ansökningar
har kritiserats
främst

familjeåterförening
ningstider

och kravet

för
om uppehållstillstånd
när det gäller handlägg-

identitetshandlingar.

Från flera organisatio-

ner, bl.a. Rädda Barnen och Svenska Röda korset har påtalats att de
höga krav
identitetshandlingar
uppställer i
som Invandrarverket

praktiken

många gånger är omöjliga att uppfylla. Särskilt gäller detta
barn som kommer från länder i krigstillstánd,
såsom är fallet i bl.a.
flera afrikanska länder och Irak. Även kravet
anknytning mellan
barn och förälder
och att ingen hänsyn tas till "det utvidgade

familjebegreppet"

har varit föremål

har pekat

ningen

för kritik.

Föreningen

Återföre-

på problemet

med att det finns barn i Sverige,
svenska barn som inte får förenas med den ena av sina föräldrar,
företrädesvis
fadern, på grund av att denne nekas uppehållstillstånd.

Det handlar

enligt

i de fallen

alltför

föreningen,
kan

Det

i

artikel

Vad

ställs på en,

hög nivå.

dvs återförening

tillsammans.

om att vandelskravet

sammanhanget

bamkonventionens

återförening,

framförallt

innebär

viktigt
att
vara
l0 tar sikte på ansökningar

påpeka

att
familjeom
av barn/föräldrar
som tidigare har levt
då kravet
skall
på att ansökningar

behandlas

på ett positivt, humant och snabbt sätt Av förarbetena till
barnkonventionen
framgår att "positivt och humant" inte innebär att
alla ansökningar
måste beviljas om de är i
om familjeåterförening
sökandens

intresse, utan formuleringen
sådana
ansökningar.
av
De ansökningar
om uppehållstillstånd

syftar

på själva

handlägg-

ningen

som invandrarverket
antingen från barn

Sverige

eller

Det egentliga

problemet är inte de svenska reglerna, utan
sig när det gäller att bevisa släktskapet. En
i sammanhanget är att det för vissa nationaliteter
florerar

svårigheterna
svårighet

har att hantera

två slag;
är av i huvudsak
vill
återförena
med
sina
föräldrar
sig
i
som
föräldrar
önskar
återförena
med
sina
bam
i
sig
som

Sverige.

falska

för familjeåterförening

inställer

handlingar

och för andra

inte går att uppbringa

handlingar

med ens något bevisvärde.
från InvandEnligt en sammanställning
rarverket angående hanteringen av ärenden där barn berörs, daterad
den

11 juni

ansökningar

1996, är Invandrarverket
i de ärenden som gäller
från bam flexibla när det gäller kravet på att släktskapet

skall vara styrkt. Av hänsyn till barnet får det ofta räcka med att
sannolika
skäl talar för att det uppgivna
släktskapet
är korrekt.
Invandrarverket

improviserar

också

utredningsmetodema

och tar

och utlänningslagen
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Av hänsyn till barnets bästa, anser verket
lågt. Med den
inte kan ställas alltför

hjälp av bl.a. Röda Korset.
emellertid
att beviskravet

tillämpning
personer
föräldrar

som sker idag kommer
som inte är deras föräldrar.

med barn i Sverige

för återförening

med
som skall återförenas
bör därför,
En familjeåterförening

det är barnet
tvärtom.

från

är utgångspunkten
att
och inte
sina föräldrar

enligt

verkets

mening,

annars har sin vistelse. Det
till
inte medverkar
fall att föräldrarna
eller annorstädes,
att Invandrarverket

eller där barnets familj

ske i hemlandet

dock i sällsynta

förekommer

antal barn hittill

ett inte ringa

När det gäller ansökningar

i hemlandet
en återförening
måste medge återförening i Sverige. Det är dock verkets strävan när
sådana fall blir fåtaliga, för att inte fler barn skall bli ivägsända för
att bereda hela familjen bosättning i Sverige.
har haft med företrädare
Vid de kontakter som Bamkommittén
för Invandrarverket

framkommer

emellertid

en viss självkritik.
arbetar så effektivt

Man

är medveten om att man kanske inte alltid
som
handlar
det
främst
flera,
Skälen
till
detta
borde.
är
en
om
men
man
strävan att saker och ting skall vara riktiga, staten är angelägen att
En felaktig identitet
veta vilka personer som ges uppehållstillstånd.
kan också medföra

sammanhang.

senare, i andra
att återkallas om

problem för den berörda personen

Bl.a. kan uppehållstillståndet

komma

att utlänningen lämnat oriktiga uppgifter om
har också i ovan nämnd
5.5. Invandrarverket
att barn som inte är barn till de
att det förekommer
pm pekat
blir föremål för familjehemsplaceringar.
uppgivna föräldrarna
det senare framkommer
sin identitet jfr avsnitt

5.6.4

Artikel

Faderskapsutredningar
7 i barnkonventionen

ålägger

staterna

att så långt det är
I detta f°ar anses

se till att bam får vetskap om sina föräldrar.
ligga en skyldighet
att genom faderskapsutredning

möjligt

fastställa vem
kan
komma att
bam.
faderskapsutredning
fader
till
En
ett
som är
försvåras genom utvisning
av en gravid kvinna eller ett barn för
vilket faderskapet ännu inte har fastställts,
men där en i Sverige
kan också vara den, att en
bosatt man utpekats som far. Situationen
man som har utpekats som far till ett i Sverige bosatt barn, men där

faderskapsfrågan

ännu

inte

samband med ratificeringen

lösts,

skall

utvisas

av barnkonventionen

eller

awisas.

behandlades

I
inte
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och utlänningslagen

denna fråga särskilt,

problem
För

skulle
barn

varför

uppkomma
har

som

man får utgå från att det antogs att inga
i detta sammanhang.

hemvist

i Sverige

föreligger

dels

enligt

föräldrabalken

att utreda faderskaen skyldighet för socialnämnden
Även
dels
svensk
domsrätt.
i
de
fall
där
inte
barnet, men den
pet,
utpekade mannen har hemvist i Sverige föreligger svensk domsrätt.
I de fall

där varken

Sverige

har

barnet eller den utpekade

socialnämnden

ingen

föreligger

som regel inte heller svensk domsrätt.
också komma att sakna verkan i vederbörandes

5.6.5

Kommitténs

Barnkommitténs

fadern

har hemvist

utredningsskyldighet

överväganden

och

i
det

En svensk dom kan
hemland.

och

förslag

uttalade
är att barnkonventionens
princip om att ett barn skall ha rätt till sina föräldrar är övergripande.
Vid alla åtgärder som vidtas i dessa avseenden måste hänsynen till

utgångspunkt

barnets bästa vara vägledande. Vid den avvägning som görs, såväl
vid en ansökan om uppehållstillstånd
från föräldrar
eller barn för
återförening,
när en familj riskerar att splittras,
som i situationer
skall principen om barnets bästa väga tungt. Det förtjänar dock att
måste läsas med viss försiktighet.
att konventionstexten
skall
inte
9 punkt 1
läsas som att det föreligger
förbud mot
att splittra bam och föräldrar i andra fall än när ett åtskiljande
är till
barnets bästa. I propositionen som föregick riksdagens godkännande,

påpekas

Artikel

anfördes

att det är helt uteslutet att tolka artikeln så att det skulle
bam. Av
vara förbjudet att omhänderta vuxna som har minderåriga
punkt 4 framgår också att förbudet inte är katergoriskt,
eftersom det
där talas om vilka åtgärder en stat är skyldig att vidta när åtskiljandet är en följd av åtgärder som staten tagit initiativ
till. Artikel
10
innebär inte en ovillkorlig
för familjeåterrätt till uppehållstillstånd

förening,

utan den handlar
ansökningar.

om hur staterna

skall

behandla

sådana

Familjesplittring
När det gäller den problematik

pekat på, konstaterar
av riksdagen

kommittén

som Föreningen Återföreningen har
först att denna fråga har behandlats

vid ett par tillfällen

under

de senaste åren. I betän-

Barnkonventionen

kandet 1993/94:SfU27

och utlänningslagen

för anhöriga, har socialför-

Uppehållstillstånd

för och
tagit upp frågan om bestämmelserna
i asylärenden där utlänningen
har
av uppehållstillstånd
anknytning till en här i landet bosatt person. Utskottet ansåg att det
för regeringen att skyndsamt se över hur anknytfanns anledning

säkringsutskottet
hanteringen

ningar som uppkommer under asyltiden eller därefter skall hanteras
till utskottets begäran var
Bakgrunden
och överväga förändringar.
dels vissa motioner
i frågan, dels uppgifter
som hade lämnats av
Återföreningen.
den
vissa
proposition
I
föreslogs
som följde
ändringar

i utlärmingslagen
Dels infördes

vissa anhöriga.

bl.a. i reglerna om uppehållstillstånd
den undantagsregel i 2 kap. 5

för inledningsvis

redogjorts

i detta avsnitt,

för
som

dels gjordes

en ändring
att kravet på

i bestämmelsen

om ny ansökan med den innebörden
art byttes ut mot kravet
att det
av humanitär
humanitetens
skulle strida
krav
verkställa
beslutet
mot
att
om
avvisning eller utvisning 2 kap. 5b§. Dessa ändringar kom att gälla
skäl

synnerliga

från den ljuli
Redan

1995 prop.

1994/951179,

bet. 1994/95:SfU16

den l juli

1995 kunde undantag

före lagändringen

göras
uppehållstillstånd
på
grund
anknytning
om att
av
skulle sökas från utlandet. Som särskilda skäl för ett sådant undantag

från huvudregeln

ansågs bl.a. att utlärmingen ansökt om uppehållstillstånd
på grund av
anknytning till en här i landet bosatt person som han eller hon redan
har eller väntar barn med. Vidare ansågs i praxis anknytning genom
sammanboende
i minst ett år utgöra ett sådant särskilt skäl, att
kunde göras från principen
skulle
att uppehållstillstånd
ordnat
före
inresan.
samband
I
med
den
lagändringen
1 juli
vara
1995 uttalades att det även i fortsättningen
bör göras undantag från

undantag

i ovannämnda

huvudregeln

praxis ansågs emellertid

fall.

Till

skillnad

från

dittillsvarande

att kravet

på att parterna skulle ha sambott
viss tid borde slopas. Det avgörande
ansågs istället vara om
förhållandet
bedöms vara seriöst och om det är uppenbart att
tillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade skett före inresan i
Sverige. Som motiv
bestämmelserna

Regeringen

för ändringen

framhöll

uppehållstillstånd

regeringen att undantagsfå
alltför
snäv tillämpning.
att
en
dock att huvudregeln fortfarande måste vara att

skall

Socialförsäkringsutskottet
Samtidigt

anförde

hade kommit

ändrades

ha

beviljats

instämde

före

inresan

i

Sverige.

i denna bedömning.

bestämmelsen

ärenden där någon åberopar anknytning

beträffande

bedömningen

till make/maka

av
eller sambo

efter det att ett lagakraftvunnet
beslut har meddelats. Före den l juli
1995 var det inte möjligt
att få bifall till en ny ansökan under
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Barnkonventionen

fick beviljas
Uppehållstillstånd
om
av anknytning.
grundade sig på omständigheter
som inte prövats förut i

åberopande
ansökan

skäl av humanitär art. Numera får
ansökan
bifallas
den
grundar
sig på nya omständigheter
som
om
en
inte prövats förut i ärendet och det skulle strida mot humanitetens
krav att verkställa beslutet om avvisning eller utvisning. Innebörden
ärendet och det fanns .synnerliga

skall kunna
är att det i undantagsfall
under åberopande av en anknytning och
humanitära
skäl skall ställas något lägre krav.

av den nya bestämmelsen
beviljas uppehållstillstånd
att det beträffande
framhöll

i propositionen
prinatt den grundläggande
innan anknytbeslut skall verkställas
cipen att ett lagakraftvunnet
ningen prövas måste upprätthållas. Det anfördes dock att undantag

Regeringen

borde kunna göras i något större utsträckning än
får till följd att parterna
allt när en verkställighet
lång tid tvingas leva åtskilda. Regeringen framhöll
även att

från huvudregeln

tidigare,
under

framför

situation

barnens

särskilt

Socialförsäkringsutskottet
bedömning.

Utskottet

måste
delade

förutsatte

beaktas

i dessa

sammanhang.

även i denna fråga regeringens

dock att regeringen

av de nya bestämmelserna.
Bamkommittén
har erfarit att Regeringen

noga skulle följa

tillämpningen
1996

har

uppdragit

Invandrarverket

tredje

Utlänningsnämnden

i ett beslut den 19 juni
att i samråd med

senast den 15 oktober 1996 redovisa hur 2 kap. 5§
har tillämoch 5 b§ första stycket 2 utlänningslagen

stycket

den 1 juli 1995.
pats efter lagändringen
Kommittén
konstaterar således att den problematik som Återföreningen har aktualiserat, nyligen har fått en ordentlig genomgång och
skall hantera de
har uttalat
hur myndigheterna
att riksdagen
situationer
som har påtalats. I avvaktan på den utvärdering
som
Regeringen har beslutat om, finner kommitténs
att det inte nu finns
har för avsikt att följa
en annan ordning. Kommittén
i frågan om
upp denna utvärdering och har för avsikt att återkomma
Kommittén
vill dock redan nu starkt
anledning därtill föreligger.
skäl att kräva

betona,

där det finns bam som berörs av
att det i alla situationer
beslut,
skall
barnets
bästa sättas i främsta rummet. Ett
myndigheters
tillfälligt
åtskiljande
av barnet från en förälder kan dock, enligt
kommitténs

mening,

inte sägas strida mot vare sig artikel

7 eller 9

i barnkonventionen.
Den konflikt

mellan samhällets intresse av att
som uppkommer
kriminella
personer att vistas i landet och barnets
båda sina föräldrar är inte helt lätt att hantera. Kommittén

inte behöva tillåta
rätt till

konstaterar

dock att domstolarna

redan idag skall ta stor hänsyn till

Barnkonventionen

bamets situation

i den awägning

som skall göras enligt bestämmelDomstolama
skall göra en
10 § utlänningslagen.

i 4 kap

serna

och utlänningslagen

som tar hänsyn till barnet i beslut om utvisning.
Bamkommittén
vill i detta sammanhang anföra som sin mening att
det skall vara fråga om allvarliga och uppsåtliga brott, såsom narko-

avvägning

tikabrott

och brott mot liv och hälsa, för att barnets intresse skall få
vika. När det gäller möjlighet
för den som är utvisad med förbud att
for
återvända till Sverige att få kortare tillfälligt
uppehållstillstånd
besök, anser kommittén
att det är en fråga som måste utredas i

särskild ordning. Om ett sådant besök är enda möjligheten
för ett
barn att ha kontakt med den ene av sina föräldrar,
kommittén
anser
hänsynen till barnets bästa måste väga
att även i denna situation
tungt
När det gäller risken

för familjesplittring

i verkställighetssituatio-

med att konstatera att det är myndigheternen, nöjer sig kommittén
och
så
skyldighet
långt
möjligt förhindra en familjesplittring
att
nas
åtskiljande
att ett tillfälligt
av en familj, om man vet att den är
inte kan sägas stå i strid med statens åtaganden enligt
tillfällig,
barnkonventionen.

Kommittén

ringar eller andra åtgärder
Kommitténs
samband

med

har således inga förslag till regeländ-

i den delen.

ställningstagande
förvarstagande

V
när det gäller familjesplittring

behandlas

under avsitt

i

5.8.

F amiIjeaterf6rening
I dessa ärenden
artikel

7 om

föräldraskapet,
hantering

är det ofta fråga om en balansgång mellan kravet i
så långt det är möjligt,
skall utreda
att staterna,
och kraven

i artikel

10 om positiv,

human och snabb

av ansökningar

om familjeåterförening.
Bamkommittén
i sin
anser att det är viktigt att Invandrawerket
hantering av ansökningar
söker
finna
familjeåterförening
om
mer
okonventionella
tion

hittillsvarande
länder uppfyller

och se mer flexibelt
den dokumentaDet är tveksamt om invandrarverkets
från vissa
handläggning
av återföreningsärenden

åberopar.

kraven

i barnkonventionen
på ett positivt behanddär man vet att det är näst intill omöjligt
att få
med
identitetshandlingar
våra krav på
som stämmer överens

lingssätt.
fram

arbetssätt

den sökande

sådana
utveckla
berörda

I de fall

handlingar,
samarbetet
länder.

är det viktigt
med

Kommittén

att hitta andra metoder och att
i
frivilligorganisationer
som arbetar
det
lidande
handlånga
som
anser att
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Barnkonventionen

att det för barnets bästa är
viktigare att få fram ett beslut, även om man inte till hundra procent
identitet.
är säker på personemas
kommittén
har pekat
problemet med att en
Flyktingpolitiska
alltid skall lämnas
vid en svensk
ansökan om uppehållstånd
medför,

läggningstider

I vissa

utlandsmyndighet.
Många

kan

innebära

fall

kan det i praktiken
varför

länder saknar svensk beskickning,

kan tvingas till långa och ibland

vara omöjligt.
ofta även små barn

resor till andra länder för
Invandrarverket
har dock

besvärliga

att ansöka
om familjeåterförening.
till annan
möjlighet
att föreskriva
att en ansökan får lämnas
till
Bamkommittén
Flyktingpolitiska
myndighet.
sig
ansluter

bör överväga undantag
att Invandrarverket
saknas eller dit det är särskilt svårt
för länder där svensk beskickning

uppfattning

kommitténs

i dessa fall tillämpar
att Invandrarverket
ansökan
direkt till
det
gäller
godta
praxis
när
att
att
ges
en generös
verket.
att ta sig. Det är angeläget

Kommittén

ansluter

sig också till Flyktingpolitiska

kommitténs

i samarbete med Rikspolisstyrelsen
och
förslag att Invandrarverket,
former
bör söka finna
för att handlägga
Utrikesdepartementet,

ansökningar
föräldrar
sätt. Enligt
samarbete

till

från ensamstående
barn eller från
om återförening
ensamstående
bam på ett positivt, humant och snabbt

Barnkommitténs

uppfattning

bör i ett sådant arbete även
sökas med de frivilligorganisationer
som arbetar i berörda

länder.
kommittén
vidare
har
föreslagit
att
för
skall
ändras
uppehållstillstånd
anhöriga
om
sänks till 18 år samt att kravet på anknytså sätt att åldersgränsen
ning mellan barn och föräldrar stärks genom att det i lagen skrivs

Flyktingpolitiska

bestämmelserna

före förälderns
att det skall vara fråga om ett barn som omedelbart
bam. Bamkommittén
kan
bosättning i Sverige varit hemmavarande
inte

finna

att det

skulle

strida

mot

åldersgränsen till 18 år och har därför

barnkonventionen

inga principiella

att ändra
invändningar

mot förslaget i den delen. När det gäller kravet om att barnet skall
ha varit hemmavarande
omedelbart före bosättningen i Sverige anser
kommittén
att det är viktigt vilken definition
man lägger i hemmaså att t.ex. barn som har studerat på annan ort innefattas i
begreppet och att bam som har skiljts från sina föräldrar
grund av
Kommittén
har
krig och flykt skall betraktas som hemmavarande.
varande,

vidare

hur man skall ställa sig till ansökningar om
för andra anhöriga till ett i Sverige boende barn,
eller döda. Denna fråga ligger i och för
är försvunna

övervägt
uppehållstillstånd

vars föräldrar

frågan

och utlänningslagen

Barnkonventionen

enligt barnkonventionen,
statens förpliktelser
men
vill dock understryka att även i dessa fall skall hänsynen
kommittén
prövning måste göras i
till barnets bästa väga tungt. En individuell
sig

utanför

fall.

varje enskilt

av sökandens levnadssätt som enligt bestämskall göras till den sökandes levnadssätt
melserna i utlänningslagen
att hänsynen
vid prövningen av uppehållstillstånd,
anser kommittén
Vid den bedömning

till

bästa

barnets

måste

väga

tungt.

förseelser

Mindre

en familjeåterförening.
väga tungt i bedömningen.

får inte hindra

småbrottslighet

barnets bästa måste alltid

Hänsynen

och
till

Enligt kommit-

skall det vara fråga om allvarlig, uppsåtlig brottslighet
för att ett barn skall förmenas möjligheten
att bli omhändertaget
av
är naturligtvis
Av betydelse vid bedömningen
båda sina föräldrar.

téns mening

mellan barn och förälder, att
som föreligger
för
avsikt
har
föräldern verkligen
att ta del i barnets liv och uppfostran. Detta skall också beaktas vid prövningen och i bedömningen av
relation

också vilken

barnets bästa.

Faderskapsutredningar
beslut som försvårar

bör avlägsnandeom faderskapsutredningar
förekomma.
Om en
inte
en faderskapsutredning

faderskapsutredning

i praktiken

När det gäller

frågan

av ett avlägsnandebeslut,
vetskap om vem fadern
Bamkommittén

Flyktingpolitiska
möjlighet

Ett

efter verkställande

inte möjlighet

avlägsnandebeslut

att denna väg få
i sådana fall

7 eller principen
om barnets bästa.
stöder därför det förslag som har lagts fram av
införa en
kommittén
om att i utlänningslagen
artikel

varken

tillgodoser

inte kan fortsätta

f°ar barnet

till tillfälligt

faderskapsutredning.
dess vårdnadshavare,

uppehållstillstånd
Denna

möjlighet

när den utpekade

för att kunna genomföra en
bör gälla såväl barnet som
fadern

har hemvist

här i

Sverige, och en som fader utpekad man till ett bam med hemvist i
är under 18 år skall, enligt
Sverige. I de fall barnets vårdnadshavare
även kunna
mening, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
där
de
situationer
det
vårdnadshavare.
gäller
moderns
När
ges
hemvist
i
Sverige
fadern
har
den
varken barnet eller
utpekade
anser
kommittén,
trots den osäkerhet som råder om verkan av ett svenskt
kommitténs

fastställande

att det ändå är till barnets bästa att genom
i Sverige få vetskap om vem som är dess
i föräldrabalken
om
anser därför att bestämmelsen

av faderskap,

en faderskapsutredning
fader. Kommittén
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socialnämndens
barnet

skall

skyldighet

utvidgas

att försöka

utreda

vem som är far till
i de fall då ett barn föds i

till

att även gälla
Sverige av en mor som har ansökt om uppehållstillstånd
utpekade fadern också finns i Sverige.

5.7

LVU

5.7.1

Barnkonventionen

och där den

och Utlänningslagen

och

gällande

bestämmelser

Bamkonventionens

lagstiftnings-,
barnet

mot

övergrepp,

artikel

administrativa

19 ålägger staterna att vidta alla lämpliga
och sociala åtgärder för att skydda

alla former

våld,

vanvård

misshandel

utnyttjande,

av fysiskt eller psykiskt
eller försumlig
behandling,

innefattande

sexuella

föräldrarnas
persons
staternas

eller den ena förälderns,
vård. Vidare innebär artikel

åtaganden

omfattar

alla

medan

övergrepp,

vårdnadshavares
vilket
barn

skada eller
barnet

eller
är i

eller annan
att
inom statens

påpekats tidigare,

som

vistas

jurisdiktion.
Lagen 1990:52

med särskilda

bestämmelser

om vård av unga
beredande
om
av vård för barn
hälsa
och
riskerar
utveckling
skadas
på grund av att
antingen
att
vars
det finns brister hos vårdnadshavama
eller i hemmet eller på grund
LVU

innehåller

bestämmelser

brottslig verksamhet
av den unges eget beteende, såsom missbruk,
eller annat nedbrytande beteende. Diskrimineringsförbudet
i artikel
2 innebär att LVU
även skall gälla beträffande
bam som söker
uppehållstillstånd.
Socialnämnden
den

som

anges

socialtjänstlagen

är alltid
i

LVU

1980:620

skyldig

att ingripa

föreligger.
bl.a. anställda

om sådana förhållanDessutom
ålägger
71 §
vid flyktingförläggningar

anmälningsplikt

får kännedom
om de i sin verksamhet
om något
behöver ingripa till en undersom kan innebära att socialnämnden
årigs skydd.
Flera av de organisationer som Barnkommittén
har varit i kontakt
med har ansett att LVU skall stå över utlänningslagen
och att bam

och utlänningslagen

Barnkonventionen

enligt LVU inte
som är Omhändertagna
framhållit
att en annan rättstillämpning
barnkonventionen.
Justitieombudsmannen

skulle

stå i strid

har i beslut den 27 januari

JO

De har

få utvisas.

skall

med

1994, dnr

en utredning med anledning av en uppkommen
och sammanfattningsvis
LVU och utlänningslagen
alla
och LVU är tillämpliga
Socialtjänstlagen
anfört följande.
bam som vistas i Sverige, således även asylsökande barn. I avsaknad

gjort

1261-1993,

konflikt

mellan

mellan LVU och ett avlägsnandebeslut
av reglering av förhållandet
analyserat dels bestämmelserna
har
JO
utlänningslagen
enligt
om
hemsändning för vård i 12 kap. 3 § dels vad lagrådet uttalat i prop.
beträffande personer som omhändertagits för psykiatrisk
Den slutsats JO kommer till är
och avlägsnandebeslut.

1979/80:96

tvångsvård

som måste gälla dels är att de omständigheter
skall beaktas i
LVU
beslut om vård enligt
inte bör ske med mindre
avlägsnandeärendet, dels att verkställighet
det är klarlagt att de skyddsintressen som har föranlett LVU-beslutet
JO anför vidare att det enligt JO:s
kan tillgodoses i mottagarlandet.
att de förutsättningar
som har föranlett

författningar
anvisningar i föreliggande
inte ges tillräckliga
skall
företräde.
i frågan om vilken lagstiftning
ges
som

mening

Kommitténs

5.7.2

överväganden

och

förslag

betona att det skydd LVU ger barn
bam som vistas i riket. Det bör dock framhålinte skall tillämpas
las att LVU
när man redan från början kan
fall bör nämligen socialsådant
förutse en långvarig placering. I

Bamkommittén

vill inledningsvis

också gäller utländska

nämnden

i stället ta initiativ

Har ett omhändertagande

till att flytta vårdnaden
skett enligt LVU, skall

om barnet.
socialnämnden

Socialse till att omhändertagandet inte varar längre än nödvändigt.
mellan
de
nämnden
har då också ett ansvar för att kontakten
och barnet under vårdtiden
biologiska föräldrarna
är så god att en
återförening kan ske utan skada för barnet. Prop. 1989/90:28 s 93f.
att socialnämnden
noga
skall följa vården och se till att den avslutas så snart den inte längre
har ett
i 14 § LVU att socialnämnden
behövs. Vidare föreskrivs
så
långt
behov
med
föräldrarna
för
barnets
att
av umgänge
ansvar

Det har i detta syfte i 13 § LVU

som möjligt

tillgodoses.

föreskrivits
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Betydelsen

vid

omhändertagande

av barn enligt LVU
av att
har
också
framhållits
familjen
av
av
Europadomstolen.
I ett fall har föräldrarna
till två barn klagat till
domstolen bl.a. över att deras barn har omhändertagits
enligt LVU,

arbete

sker för återförening

att barnen placerats

familjehem.

omhändertagandet.
placerats

i olika

Domstolen

adoption,

långt bort från dem och att de placerats i olika
godkände i dom den 24 mars 1988
fälldes Sverige för att barnen hade
Däremot

Europadomstolen

familjehem

konstaterade

och

långt

bort

från

att, då det inte hade varit

omhändertagandet

att det ålåg myndigheterna

föräldrarna.

frågan

om en
åtgärd och

skulle

ses som en tillfällig
arbeta
för en återförening.
att

Verkställighetsutredningen

SOU

har haft

1995:55

i särskilt

uppdrag att utreda frågan om ett omhändertagande enligt LVU utgör
hinder
för att verkställa
avvisningsbeslut.
ett lagakraftvunnet
Utredaren
kom till ställningstagandet
att beslut enligt utlänningslagen i princip bör gälla, dvs. att beslut i enlighet med utlänningslagens

bör ta över beslut rörande enskilda
som fattats i
med annan lagstiftning.
Utredaren konstaterade
att det inte
är rimligt att överlämna barn till en vårdnadshavare,
som uppenbart
har vanvårdat barnet och om barnets liv och hälsa kan sättas i stor

regler

enlighet

fara om barnet överlämnas till denne. Samtidigt vore det heller inte
rimligt om omhändertagande av barn enligt LVU automatiskt
skulle
innebära att inte bara barnet utan även vårdnadshavama
automatiskt
skulle

få tillstånd

att stanna i Sverige.

Utredaren ansåg att, om ett
barn
sker
under
den
tid som ett asylärende
av
bör Utlänningsnämnden
detta i prövningen
väga
av

omhändertagande
överprövas,
ärendet

om uppehållstillstånd
för
föräldrarna.
Något
som
betänkandet.
Kommittén

instämmer

för såväl det Omhändertagna
konkret

förslag

lämnades

dock

barnet
inte i

i verkställighetsutredningens

bedömning.

Ett sätt att lösa problemet

är enligt kommitténs

att införa

möjlighet

uppehållstillstånd

till

tillfälligt

vårdnadshavare

så länge vården

mening
för

barnet

och

en
dess

pågår.

När ett barn har omhändertagits

enligt LVU och fråga uppkombarnet
och
dess
föräldrar
skall
avvisas eller utvisas måste,
mer om
enligt kommitténs
i
första hand undersökas om vården kan
mening,
inom begränsad tid i Sverige. Under den tid som bedöms
fullföljas
nödvändig

i detta syfte bör det finnas en möjlighet till tidsbegränsat
Kommittén
vill framhålla
att vård enligt LVU

uppehållstillstånd.
skall

längre

upphöra

så snart de förhållanden

föreligger.

Detta

kan t.ex.

vården inte
som föranlett
fallet
föräldrarna
med
vara
om

och utlänningslagen
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kan ta hand om barnet där. Däremot
eller
i syfie att förhindra en awisning

hjälp av anhöriga i hemlandet
inte vidhållas
kan vårdbeslutet
utvisning.
Om vården

bedöms

LVU

enligt

inte har uppehållstillstånd

föräldrar

arbete

socialnämndens
hemlandet
etablera

inriktas

för ett barn vars
och som skall avvisas, måste
att familjen skall återvända till
bli långvarig

därför
så snart ske kan. I sådana fall bör socialnämnden
de sociala myndigheterna
samarbete med Invandarverket,

i hemlandet

i syfte att gemensamt upprätta
till hemlandet.
och återvändandet

hemlandet
vården

som i
fortsatta
för
den
en plan
i Sverige

såväl

frivilligorganisationer

och

enligt LVU
anser inte att ett omhändertagande
skall innebära ett verkställighetshinder
utan en indiviprövning måste göras. Vid denna prövning skall socialnämn-

Kommittén
automatiskt
duell

den höras. Eftersom
bedöma

har ansvar för och kompetens att
yttrande tillmätas stor vikt.

socialnämnden

bör nämndens

barns vårdbehov,

När det gäller hur detta skall regleras

att återkomavser kommittén
och LVU.
av socialtjänstlagen

ma i samband med senare behandling
Kommittén
avser också att närmare undersöka

utlänningslagen

i förvar

5.8

Barn

5.8.1

Barnkonventionen

berövas

och

förvar

av

barn

37 b heter det att inget barn får olagligt
Gripande, anhållande, häktning,

artikel

I bamkonventionens
eller godtyckligt

det är att

hur vanligt

med sociallagstiftningen.

i konflikt

kommer

sin frihet.

av ett barn skall
av frihetsberövande
ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg
och för kortast möjliga tid".

fängslande

Till
det

eller andra former

principiella

berövad
genom
reglerna

hör
som framgår av regeringsformen
i Sverige mot att bli
för en utlänning

de fri- och rättigheter

skyddet

friheten.

Regeringsformens

lag. En sådan begränsning
om förvar

återfinns.

skydd

finns i kap.

kan

dock

begränsas

utlänningslagen

där
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I 6 kap. 3 § stadgas att barn under sexton år kan tas i förvar under
t.ex. om det är sannolikt att barnet kommer att
avvisas och om det finns en uppenbar risk för att barnet annars

vissa förutsättningar,
kommer

Barn får inte tas
att hålla sig undan ett verkställighetsbeslut.
det
kan
barnet
ställs under
tillräckligt
att
om
anses vara
6 kap. 5 §, vilket
kan innebära att barnet på vissa tider

i förvar

uppsikt
anmäler

sig hos polismyndigheten

Bam får vidare

på den ort där det befinner sig.
genom att barnet självt
Däremot kan, om barnet har två

inte skiljas från sina föräldrar

eller vårdnadshavaren

tas i förvar.
dem
tas i förvar medan den andre befinner sig
en av
tillsammans
med barnet. För att ett ensamt bam, utan vårdnadshavare, ska kunna tas i förvar krävs att det "föreligger
synnerliga
skäl". Vidare gäller att barn inte får hållas i förvar längre tid än 72
vårdnadshavare,

timmar

eller,

72 timmar.
om det finns synnerliga skäl, ytterligare
Antalet bam som togs i förvar enligt utlänningslagen ökade fram
till 1993 då reglerna skärptes. Enligt en undersökning
gjord av

Rikspolisstyrelsen

som omfattar tidsperiodema juli till oktober 1988
till oktober 1991 var antalet barn under 16 år i förvar 59
under den förstnämnda
perioden och under den andra perioden 286.

och juli
Under

hela 1992 togs, enligt Rikspolisstyrelsens

under

16 år

statistik

459 barn

8 ensamma barn
i förvar. Antalet har sedan
Under 1993 togs 128 barn varav 11 ensamma
bam i förvar och under 1994 var antalet 85 barn varav 4 ensamma
bam. Siffroma från 1995 visar att 64 bam under 16 år togs i förvar,
Under samma tid har även antalet
varav 2 barn utan vårdnadshavare.
asylsökande minskat.

sjunkit

varav

successivt.

Reglerna
behandlades

Sverige
framfördes

De
om förvar av bam har utsatts för mycket kritik.
också av FN-kommitten
viss kritik mot
som framförde
den punkten. Det kan nämnas att FN-kommitténs
kritik
före den ändring av reglerna som genomfördes
1993.

FN-kommittén

hade dock en del principiella
de
svenska reglerna om förvar enligt
ansåg att
diskriminerande.
Kommittén
var "bekymrad

invändningar.

Man

utlänningslagen

var
att ta
utländska barn i förvar enligt utlänningslagen
och noterar att denna
praxis är diskriminerande
såtillvida att svenska bam i allmänhet inte
kan frihetsberövats
innan de fyllt 18 år". FN-kommitténs
kommentaöver

också en indirekt kritik mot den svenska
rer innehåller
lagens definition
definition
av bam. Bamkonventionens

varje

människa

utlänningslagens
svenska

under

regler

förvarsreglema

praxis

utlänningsav barn är
är 16 år i

18 år artikel
l medan gränsen
återkom
om förvar. FN-kommitten
i sina rekommentationer

till

och föreslog

de
"att

och utlänningslagen
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alternativ

till

övervägs

av barn enligt

förvarstagande

utlänningsla-

gen".
i den svenska offentliga
annan punkt som har kritiserats
är var barn som tas i förvar placeras. Det finns särskilda
förvarsplatser för personer som tagits i förvar enligt utlärmingslagen
och
Flen, Malmö
i Göteborg,
mottagningscenter,
på Carlslunds
En

debatten

Kristinehamn.

Det

är endast

Carlslund

med

49 platser

som har

bam i förvar.

resurser att ta emot ensamma
Barn under 16 år placeras

inte

i häkten,

arrestlokaler

eller

förbud i utlänningsförordningen
ett uttryckligt
mot att ta barn under 16 år i förvar på kriminalvârdsanstalt, häkte eller polisarrest. Däremot kan ungdomar mellan 16
eller
placeras på häkte, kriminalvârdsanstalt
och 18 fortfarande
liknande.

Det finns

1989:527

gjort
I en undersökning
som Kriminalvårdsstyrelsen
mellan 16 och
ungdomar
hade
57
Barnombudsmannen
av
18 år placerats i häkte eller liknande under 1995.

polisarrest.
uppdrag

överväganden

Kommitténs

5.8.2

Kommittén

och förslag

invändning mot
har, mot bakgrund av FN-kommitténs
förbud mot att
diskuterat ett principiellt

de svenska förvaxsreglema,

har dock gjort den bedömningen
att
ta barn i förvar. Kommittén
Även
i denna fråga anser
även barn alltjämt måste kunna tas i förvar.
Alla
bör vara förebyggande.
kommittén
att huvudinriktningen
måste göras för att förhindra att sådana situationer,
där det kan bli nödvändigt
att ta barn i förvar, över huvudtaget

ansträngningar

artikel 37 b anges uttryckligen
att
sista
får
användas
"en
endast
utväg
barn
som
av
och för kortast lämpliga tid". För att uppfylla detta stadgande i
föreslår kommittén
konventionen,
att förvar av barn som huvud-

uppstår.

I bamkonventionens

frihetsberövande

princip endast skall få tillgripas i de fall då det är oundgängligen
nödvändigt för att säkerställa verkställigheten av ett lagakrafivunnet
avlägsnandebeslut. I samband med direktavvisning
av en familj kan
dock

behövas. Även ett sådant
ett förvarstagande
former.
ske under för barn acceptabla
måste

undantagsvis

förvarstagande

av att tiden för förvarsuppfatttagande blir så kort som möjlig. Det är således kommitténs
ning att reglerna om förvar bör ändras och användas ytterst restriktivt. Det bör tilläggas att även uppsikt kan vara ingripande för bam.
Kommittén

vill

också

framhålla

vikten
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F örvar är ett frihetsberövande,
vilket kan innebära en svår upplevelse för barnet. Särskilt svårt är det för de barn som har gått igenom en
lång asylprövning, som efter åratal av förhoppningar och väntan har
resulterat

i ett awisningsbeslut
och förvar.
Kommittén
vill i detta sammanhang kraftigt

betona vikten av att
används
för
förvarstagande
barn
är anpassade för
som
av
detta ändamål, och att det finns tillgång till personal med kunskap
ansluter sig
om och kompetens för att arbeta med barn. Kommittén
även i denna fråga till Verkställighetsutredningen,
som anser att
tiden är mogen att inrätta särskilda lokaler för förvarstagna
som
skall awisas. Förvarslokalema
bör kunna utformas i stort sett som
vanliga bostäder inom ramen för ett vanligt förläggningsboende. Det
skulle också göra det möjligt
att kunna hålla samman familjer.
de lokaler

Regeringen

bör därför

med berörda
finns

inom

godtagbar

i uppdrag att i samråd
ge Invandrarverket
myndigheter och med utnyttjande av den expertis som
frivilligorganisationema
ge förvarslokalema
en ny och

utformning.

uniformerad
Kommittén
samband

Det kan inte godtas,

anser kommittén,
för anläggningen.

personal

ansvarar
har även diskuterat

med förvarstagande.

frågan

Det förekommer

att

i
om familjesplittring
att familjer splittras

medan barnet vistas
tas i förvar
genom att den ena föräldern
tillsammans
med den andra föräldern på förläggning. Kommitténs
bedömning är att det allra viktigaste för barnets bästa i regel är att

familjen

inte

föräldern

i förvar

valet

mellan

splittras

kan

splittras.

Att sära på familjen
måste användas med mycket

att placera

hela

det

alternativet

första

familjen

i förvar

ibland,

genom att ta ena
I
stor försiktighet.
och att familjen

enligt

kommitténs

uppfattning,

vara att föredra med hänsyn till barnets bästa.
En familj som berövas sin frihet genom att tas i förvar
betrakta som en familj i kris. Många har vistats i Sverige under

att

lång

tid. En del har levt gömda med den påfrestning
som det innebär, och
de står inför att återsändas till det land de en gång lämnat och inte
vill åka tillbaka till. De behöver socialt och psykologiskt
stöd i den
situation
Vissa kan ha svårt att ta emot ett
sig
som de befinner
sådant stöd från personal som är knuten till den myndighet
som
fattat beslut om avvisning. Det kan däremot
emot
vara lättare att
ett sådant stöd som ges från annat håll, till exempel frivilligorganisationer. Kommittén
att utveckla stödinsatser
anser att möjligheterna
för de förvarstagna
bör undersökas.

bamfamiljema

i regi av frivilligorganisationer

och utlänningslagen
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om förvar behandlas barn över
ansluter sig i
samma
som vuxna. Kommittén
kommitténs
förslag
denna fråga till Flyktingpolitiska
att följa
åldersdeñnition
bamkonventionens
av bam. Enligt konventionen
bestämmelser

I utlänningslagens

regler

16 år enligt

anser därför
avses med barn varje människa under 18 år. Kommittén
under 18 år.
bam
i
bör
tillämpas
särskilda
6
3§
kap
de
reglerna
att
betona vikten av att motsvaKommittén
vill i detta sammanhang
Kommittén

vill

artikel

på att det i
barn

uppmärksamheten

fästa

vidare

bamkonventionens
skall

5 kap. 12

görs i utlänningsförordningen

rande ändring

frihetsberövat

37 d står att "varje
till såväl juridiskt

biträde

få tillgång

ha rätt att snarast

eller

annan lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande
prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk
myndighet
samt rätt till ett snabbt beslut i saken". Enligt 41 § 5 p
har den som tas i förvar rätt att få ett
efter tre dagar och några särskilda regler för barn
bör ändras så att ett
finns inte. Kommittén
anser att rättshjälpslagen

rättshjälpslagen

1972:429

rättshjälpsbiträde
förvarstaget

får rätt till

barn omedelbart

och verkställighet

5.9

Barn

5.9.1

Faktorer

påverkar

som

De som har fått ett avvisningslämna Sverige. Huvudprincipen
Om

de

föreskriven

biträde.

verkställigheten

eller utvisningsbeslut

är skyldiga

är att det skall ske på frivillig

inte lämnar
landet frivilligt
personerna
tid skall polisen verkställa
beslutet. Förfarandet

berörda

med att polisen kallar

att
väg.

inom
inleds

som erhållit beslutet till ett så
då alla detaljer, bl.a. resväg och tidpunkt

den barnfamilj

kallat verkställighetsförhör

för avresan diskuteras. Polisen kontrollerar
pass och andra identitetsmed familjen
planeras återresan. När
handlingar och tillsammans
dagen för hemresan är inne hämtas familjen av polisen som sedan
att familjen lämnar landet.
så odramatisk
I många fall är verkställigheten

kontrollerar

beskrivits

som
avvisningsbeslut

ovan.

Den

kartläggning

av

och okomplicerad
2 320

som gjordes av Verkställighetsutredningen

verkställda
visade
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ungefär

att

hade
awisningama
en tredjedel
av de verkställda
Samma
frivilligt.
kartläggning visade dock att använd-

genomförts

ningen av tvångsmedel

I nära hälften av de beslut
var omfattande.
verkställdes
hade
endera
förvar
eller
uppsikt använts. Vidare
som
hade också ungefär hälften av awisningama
krävt eskort av något

slag. Trots att tvångsmedel
hade använts i de flesta fall bedömde
polisen att endast 137 verkställigheter
var svårartade. Det visade sig
också att av de 2 320 awisningama
redovisades
ll fall av familjesplittring.

Verkställigheten

eller utvisningsbeslut
är sista
av ett awisningsi en kedja. Hur själva verkställigheten
förlöper är därför
beroende av vad som tidigare har hänt i asylprocessen. Faktorer som
länken

påverkar

verkställighetema

bamfamiljen

har vistats

är bland annat den tid som barnet eller
kvaliteten
beslutsunderlaget

i Sverige,

och mottagningssystemet.

Mottagandet av människor som söker uppehållstillstånd
av olika
skäl regleras i lagen 1994: 137 om mottagande av asylsökande m.fl.
Enligt denna ansvarar Invandrarverket
fdr att asylsökande och andra
beslut
väntar
aktiveras i olika sysseluppehållstillstånd
som
om

sättningar.
svenska,

Den

sysselsättning

s.k. samhällsskola

som

och

erbjuds

är

självförvaltning,

undervisning
vilket

Samhällsskolan
ansvar för lokalerna på förläggningen.
bl.a. undervisning
i föreningskunskap,
det svenska

arbetslivet,

lagstiftning

bor numera

och svenska

traditioner.

De flesta

sökande

i

innebär
innehåller

i eget boende i kommunerna
och den planerade sysselsättningen
varierar
därför.
I många kommuner
går barnen i förberedande
klasser som syftar till fortsatta studier i den reguljära skolan. När
en
sökande får ett avvisningsbeslut
förändras
inriktningen
verkav
samheten, t.ex. minskas antalet timmar med svenskundervisning.

5.9.2

Kommitténs

Målsättningen
awisnings-

måste,

överväganden
enligt

eller utvisningsbeslut

och förslag

kommitténs

uppfattning,
vara att
på ett så odramatisk och
drabbas av panik och fysiskt

verkställs

värdigt sätt som möjligt. Att föräldrar
sig en verkställighet
motsätter
kan vara en katastrof
för ett bam.
Föräldrarna
fungerar i ett sådant läge inte längre som föräldrar,
vilket innebär att barnet utsätts för mycket svåra påfrestningar. När
barn berörs skall hämtningen och avresan ske på ett sådant sätt att

Barnkonventionen

barnet

inte skadas. Någon
barnläkare

socialsekreterare,

som kan vara ett stöd för barnet, t.ex.
eller bampsykolog,
bör vid behov

med de bestämmelser

Man kan jämföra

närvara.

och utlänningslagen

som finns

i 21 kap

9 § föräldrabalken.
av att familjer som söker
i landet snabbt får ett besked. Oavsett om beslutet
uppehållstillstånd
är positivt eller inte är det viktigt, särskilt för barnet, att beskedet
inte dröjer. Ju längre tid som går innan det slutgiltiga beslutet fattas,
Kommittén

vill återigen

betona vikten

på att återvända. Om väntan blir
lång hinner barnen påbörja sin anpassning till svenska förhållanden.

desto svårare blir vanligen

tanken

kontakter och utvecklar ett socialt nätverk med svenska
barn och vuxna. Barnen tar intryck av och lär sig snabbt det svenska
och svenska
till
Barnets
förhållningssätt.
anknytning
språket
De knyter

hemlandet

försvagas

Kommittén

vill därför,

avstannar.
av modersmålet
barnets
bästa,
principen
av
om
betona
vikten
handläggningstidema
nedbringas.
nytt
av att
Det är kommitténs
uppfattning
att Invandrarverkets
mottag-

ningssystem
stånd

och utvecklingen
mot bakgrund

för människor

är ambitiöst

upplagt.

som väntar på besked om uppehållstillDe sökande erbjuds undervisning

svenska och om det svenska samhället som på sikt underlättar
till
förhållandena
i landet.
Personer
som

anpassning

uppehållstillstånd

kan avvisas,

antingen

till sitt hemland

i

deras
söker

eller till det

land som de vistades i före ankomsten till Sverige. Det är kommitténs uppfattning
behöver både stöd och tid att
att dessa människor

sig för återvändandet.

förbereda

Detta bör i högre grad organiseras

beslut
på ett sådant sätt att när Invandrarverkets
fattat skall inriktningen
åtgärder
av
anpassas till

om avvisning är
det beslutet. Det

kan annars, anser kommittén,
uppfattas som att myndigheterna
ger
dubbla budskap till den familj som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Om ena delen av myndigheten
fattar beslut om avvisning
och den andra förbereder

en anpassning till svenska förhållanden
finns risk för att bearbetningen av återvändandet
inte kommer igång.
kommitténs
vikt att
uppfattning
Enligt
är det av syrmerlig
besluten motiveras

motiven.
fattade

Det räcker

ett sådant sätt att den sökande familjen förstår
sannolikt
inte att enbart delge familjen det

beslutet

I de flesta fall krävs mera riktade stödinskriftligt.
med
strukturerat
motivationsarbete.
Kommittén
ett
satser
anser att
de awisade familjerna ska ses som familjer i kris och att de därmed
har rätt till
landet.

stödinsatser

från Invandrarverket

så länge

de vistas

i
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Barnkonventionen

och utlänningslagen

En avvisad
återkomsten

till

barnfamilj

kan också

hemlandet.

behöva

stöd

vill

i detta

Kommittén

och

hjälp

vid

sammanhang

betona

vikten

utvecklas

Frivilligorganisationemas
och
mera.
engagemang
i dessa frågor är omvittnat.
Flera organisationer
både kan
delta i ett återvändandearbete.
Kommittén
anser att kon-

kunnande
och vill

av

att

samarbete

takter med frivilligorganisationer

ligheten planeras och förbereds
genom sitt internationella
förbereda för återkomsten.

med

frivilligorganisationema

bör tas under den tid som verkstälDessa skulle då
av Invandrarverket.

nätverk

kunna

delta

i arbetet

med

att
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De

Sten

av

Pohanka

Ragnhild

Geer

v

mp

Inledning
var enligt direktiven
svensk lagstiftningoch

uppgift

Kommitténs

av hur
bamkonventionens

översyn

att genomföra
praxis förhåller

och med förtur

bestämmelser

behandla

en bred
sig till

frågan

bl.a. när det
i ärenden enligt utlänningslagen,
om barns ställning
har haft
Kommittén
gäller avvisning eller utvisning där barn berörs.
två månader till förfogande för arbetet med delbetänkandet
om barns
varit omöjligt
Det har av tidsskäl
att
direktiven,
i
något
praxis
genomföra
som angavs
av
reducera
tyngden i de slutsatser
betydligt
vi
är
ägnat
att
anser
som
tiden
har
kommittén.
korta
Den
dras
även i övrigt negativt
som
av
kommitténs
praktiska möjligheter
påverkat
att göra grundliga,
faktiska
förhållanden
och
undersökningar
seriösa och allsidiga
av
i utlänningsrätten.

ställning

den genomgång

tillämpning.

bamkonventionens

inte är
att barnkonventionen
och
lag
har karaktären
att ett
av en
konventiobinder staterna att följa
godkännande av konventionen
Vi anser att en del artiklar mer
intentioner
och
målsättningar.
nens
framhåller

Kommittémajoriteten

någon

lag och

inte

heller

och målsättningar,
men att det finns åtskilliom intentioner
innehåller
rättigheter
preciserade
artiklar
som mycket väl
som
ga
skulle kunna göras gällande vid domstol.
Vi anser att betänkandet
ett tydligare sätt borde sätta i focus

handlar

bland dem också barnen, har
av världens flyktingar,
flytt från våld, krig och politiskt förtryck. De väpnade konflikterna

majoriteten

utkämpas

till

industriländema.

största

delen

i de rika
med vapen som tillverkats
kommer
kommer
till
Sverige,
som

De asylsökande

från länder där det förekommer

mänskliga

rättigheter.

flyktingar

inklusive

omfattande

Den överväldigande

flyktingbarn

våld och kränkningar

av

av världens
i sitt
interflyktingar

majoriteten

är antingen

fattigt u-land.
eller befinner
sig i ett närliggande,
eget hemland
undandra
söker
sig att
Sverige och många andra rika länder i Europa

uppfylla

sin del av den intematioella

solidariteten.
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Kommittén

har inte diskuterat
användning
en alternativ
av de
för
så
kallade
Vi
inte
kvotflyktingar.
kan
i
detta
avsatts
som
sammanhang göra något ställningstagande
i den frågan.

medel

I samband
avvisa

med redogörelsen

för riksdagens

beslut

hösten

1995

inkorporering

bör påpekas att
av bamkonventionen
riksdagen grundade sitt beslut på en missuppfattning
av konventiomotiverade
Riksdagen
sitt
beslut
bl.a.
med att det
nämligen
nen.
skulle gagna barnen bäst om den nationella lagstiftningen genomgåatt

ende har ett bamperspektiv och man därigenom kan
konventionen
inkorporeras.
Artikel
41 i barnkonventionen
lyder emellertid:
denna konvention

skall inverka

bestämmelser

barnets rättigheter
gäller att förverkliga
konventionsstats
lagstiftning
a en

b för den staten gällande
Det bör noteras

Sverige

att FN:s

att inkorporera

längre än om
Ingenting

som går längre vad

och som kan finnas

internationella

i

rätt

övervakningskommitté

1992 föreslog

barnkonventionen.

Barnkommittén

har beslutat att först i slutbetänkandet
ta ställning
i frågan om eventuell inkorporering
av konventionen.
Kommittén
har likaledes beslutat att först i slutbetänkandet
ta
och dess tillämpning
upp den svenska medborgarskapslagstiftningen
i förhållande
till artiklarna 7 och 8 i barnkonventionen
och statslösa
barns rättigheter.
Som framgår

av det följande

majoritetens

uppfattning

Ensamma

bam.

i vår reservation

kan vi inte dela

i huvudsak
att utlänningslagstiftningen
med barnkonventionen
överensstämmer
efter genomförandet
av de
ändringar som majoriteten
föreslagit.

Kvaliteten

på utredningarna
varierar starkt mellan olika regioner.
behövas en utvärdering av dessa utredningar utförd
av en
oberoende, i asyrättsliga frågor sakkunnig person eller instans. Den
åt
person som undersökte utredningarna
av ensamma flyktingbarn
Det skulle

Flyktingpolitiska

kommittén

utredningar

gå till

Kommittén

skulle

refererar

fastslog

att reglerna

om

hur

dessa

inte följdes.
Invandrarverkets

uppgift

att verkets
om man upptäcker att ett barn far illa, tar kontakt med
de stödresurser,
eller kurator,
t.ex. bampsykolog
som finns på

handläggare,

i

Reservation

Det borde

förläggningen.

sådana stödresurser

tilläggas

inte finns

att det nästan

några

har det inträffat

Dessutom

på förläggningama.

i de ytterst få fall verket självt tagit initiativ till
att Invandrarverket
medicinska
undersökningar av bam - avslagit ansöan om uppehållstillstånd innan undersökningsresultatet
förelegat. Regeringen bör ge
Statens Invandrarverk

Hörande

i uppdrag att göra en översyn av vilka
avseenden och framlägga förslag

brister
till

i dessa

som föreligger
åtgärdsprogram

för att avhjälpa

av

ett

dessa.

barn
kommitténs

Flyktingpolitiska

särskilde

utredare beträffande

anförde bl.a.
av barn hos Statens Invandrarverk
centrala regler är det uppenbart så att de är väldigt
i den praktiska

asylhandläggningen,

hörande

Vad gäller

SIV:s

dåligt förankrade

åtminstone

de asylbyråer

som jag pratat med efterfrågade
som jag besökt. De handläggare
klara och mer synliga regler om när man skall höra barn och på
vilket sätt.
bara delvis bamkonventionens
krav att
Reglerna i sig uppfyller
bam skall ha rätt att uttrycka sina åsikter. En allvarlig brist, som jag
ser det, är att det endast är barn som är över 16 år som självständigt
får framföra
sin berättelse.

Dessutom tycker jag det är märkligt att ett ensamt flyktingbarn
skall höras av utredare med specialkompetens
och med en särskild
medan barn i familj inte får samma möjlighet.
intervjumetodik
har

Tyvärr
eftersom

inte

heller

reglerna

de ensamma
inte tillämpas.

barnen

fått

Vi anser att det är av grundläggande
betydelse
hörs, verkligen tar reda på vad de varit med om.
När det gäller utredningen
utarbeta

detaljerade

anvisningar
ledamöter

förmånen

att man, när barn

av bams asylskäl bör Invandrarverket
Ett intressant exempel på sådana

anvisningar.

finns i en PM den 19 april
i den canadensiska
Immigration

Det är tydligt

den

att man i Canada hunnit

1995 riktad

till

and Refugee

mycket

samtliga
Board.

längre än Sverige på

detta område.
En bestämmelse
barnets

offentliga

bör införas
biträde

i utlänningslagen

skall vara närvarande

som stadgar att
när barnet hörs.

lll
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Invandrarverkets

En mycket

handläggningstider
faktor

viktig

Invandrarverk

bakom

ofta beslutsstoppar

långa vistelsetider

är att Statens
från ett visst land.

alla ärenden

skall förbättras
så mycket
Man gör det i hopp om att förhållandena
Det kan inte godtas
att det skall bli möjligt att fatta avvisningsbeslut.
att Invandrarverket

förfar

på detta sätt och i realiteten

utan att ha stöd i
asylsökande från

uppehållstillstånd
av något slags tidsbegränsade
lagen för detta. I många andra fall, t.ex beträffande
kan avvisningar

Rest-Jugoslavien
hemlandet
flertalet

Sverige

vägrar

att ta emot

inte verkställas
sina

mordsförsök

eller psykisk

på grund

egna medborgare.

de flesta
av dessa människor,
mellan tre och sju år. Andelen

användervsig

barnfamiljer,

av att
stora
har vistats i
Det

där det förekommit

själv-

grund av den ovissa situationen
med de
hög. Det bästa sättet att komma tillrätta

är skrämmande

ohälsa

långa vistelsetidema

är att införa en regel om att den asylsökande
fått
inte
inom
två
år
skall
awisningsbeslut
ett lagakraftvunnet
som
få uppehållstillstånd
inte
skäl
talar
däremot.
Vi
synnerliga
om
anser
bör införas i utlänningslagen.
att en sådan bestämmelse
Det är inte riktigt
tiderna

som
bamärenden.

att som majoriteten se de långa handläggningshuvudorsak
till att det finns humanitära
skäl i
en
Det är de traumatiska
upplevelser barn och föräldrar

många gånger varit utsatta för som är den absolut
varför barnen ofta mår dåligt.

viktigaste

faktorn

Vi kan inte ställa oss bakom förslaget att införa s.k. gatekontroll.
skulle bli av
Det är inte tillräckligt
utrett vilka konsekvenserna
f°ar inte äventyras.
förslaget. Rättssäkerheten
mellan

Förtroendeklyñan
Den

viktigaste

orsaken

ståndsmyndighetema
asylskäl

bryter

och humanitära

läkare, psykologer

m.fl.

för sina professionella

intygsskrivare

och beslutsmyndigheter

är till denna förtroendeklyfta

är att till-

mot lagen beträffande

skäl. En viktig

yrkesgrupper

vad som utgör
orsak är också att advokater,

inte bemöts med den respekt

kunskaper

som de förtjänar.
på att myndigheterna
bryter mot
humanitärt
lagen är bedömningen
självmordsrisk
skäl för
av
som
I propositionen
till nu gällande utlänningslag
uppehållstillstånd.
utan ytterligare
prop. 1989/ 90:86 s. 149 anges att självmordsrisk
Ett mycket

kvalifikationer
har emellertid

tydligt

exempel

utgör skäl för uppehållstillstånd.

Utlänningsnämnden

krav för
lagen ändrats
lagt till ytterligare
- utan att
skall meddelas
Praxis UN
Utlänningsärenden
att uppehållstillstånd
6
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kommit
i
på detta rättsområde
ofta
förtroendeläkama
starkt vanrykte, detta beror i hög grad på att
uppfattat det som sin uppgift att ange hur en avvisning rent tekniskt
skall arrangeras för att den avvisade skall hindras att begå självmord
har

Förtroendeläkarsystemet

sitt kompetensområde.

försökt

att en psykiater

inträffat

t.o.m.

en specialisttandläkakare
Förtroendeläkarsystemet

i

dessutom

Det förekommer

och bältesläggning.
om drogning
förtroendeläkama
yttrar sig utanför

anvisningar

Det förekommer

eller skada sig själv under transporten.

underkärma

ett utlåtande

awisningsärenden

är

att

Det har
från

grundligt

och bör snarast avskaffas. Om åberopade läkarintyg
föreslår
svårtolkade
oklara
eller
är det utmärkt att som kommittén
är
klarhet.
ökad
I
för att nå
överläggningar
använda sig av muntliga

komprometterat

5.2.

bästa

Utlärmingsnärnndens
det gäller beaktandet
använder

i de ärenden
Vad

rättigheter

inställning

utgör

tillämpningen
anfört

se Utlänningsärenden-Praxis,
ratiñcering av konventionen
att följa

ett mycket

stort problem

när

i utlänningsärenden.
av barnkonventionen
fortfarande
sig
av följande standardformulering

har nämnden

förpliktelse

domstolarna.

uppehållstillstånd

och

åberopats:

där barnkonventionen

gäller

att
även möjligheten
råd eller

dess rättsliga

genom
sätt som de allmänna

råd på samma

Barnets

Nämnden

finns

från Socialstyrelsen

begära yttrande

vetenskapliga

fall

viktigt

principiellt

enstaka

något

om barnets
av FN:s konvention
följande i beslut den 10 mars 1995
Sverige har genom
UN 274
:
folkrättslig
iklätt sig en internationell,
bestämmelser.

konventionens

Det förhållandet

innebär
att Sverige biträtt
en
och förvaltemellertid
inte att denna blir gällande rätt. Domstolar
regler
ningsmyndigheter
är därför inte bundna av konventionens
internationell

överenskommelse

som svensk lag. Ett godkännande föregås emellertid av en undersökförenlighet med svensk rätt. I den mån
ning av överenskommelsens
inte anses stämma överens med vad som
överenskommelsen
vidtas sådana lagändringar
i
sägs
som anses
sina åtaganden
skall kunna uppfylla
för att Sverige
erforderliga
den svenska lagstiftningen

enligt

överenskommelsen.

ningen
riksdagen

8-D3

och

Förhållandet

barnkonventionen
1990

godkände

mellan

behandlades
konventionen.

utlänningslagstifti samband

prop.

med att
1989/90: 107.
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statsrådet
uttalade
därvid,
att Sverige uppfyller
krav även såvitt avser flyktingbarn
s.30.
UN finner
således att barnkonventionen
inte utgör hinder mot att utlänningslagens regler tillämpas i enlighet med gällande praxis.

Föredragande

konventionens

Nämnden

finner att vad sålunda anförts sålunda alltjämt får anses
gällande.
vara
refererade
Utlänningsnämndens
med den
synsätt står i konflikt
skett
de
rättsutveckling
åren
tjugo
avgöranden
senaste
som
genom
En redogörelse för denna
av Högsta domstolen och Regeringsrätten.
finns t.ex i Danelius: Mänskliga rättigheter, femte upplagan s. 78-83.
Nämnden har härigenom starkt bidragit till att bamkonventionen
inte
blivit det verktyg för genomförande
barnens
rättigheter
av
som är
konventionens
med

syfte. Som påpekades

bla. av Svea hovrätt i samband
innebär ett tillträde till konventionen

ratiflceringsproceduren

inte enbart att lagstiftningen
skall överensstämma
med konventionen
utan också garantier för att denna tillämpas i enlighet med konventionen.

Det

då utomordentligt

uppkommer

stora problem med det
har på barnkonventionen
synsätt som utlänningsnämnden
i enlighet
med vad som anförts tidigare i denna reservation.
Artikel

22

flyktingstatus
vid

i barnkonventionen
skall

åtnjutandet

erhålla
vid

barnkonventionen
rörande

konventionsstaterna

asylsökande

lämpligt

åtnjutande

och

mänskliga

stadgar

i

av tillämpliga
internationella

andra

rättigheter
tillträtt.

bam

som söker
bistånd
skydd och humanitärt
att

eller

rättigheter
instrument

humanitär

rätt,

som

Det innebär

barn får lämpligt

Sverige måste se till att
skydd vid åtnjutande av sina rättighe-

ter enligt bl.a. 1951 års flyktingkonvention
tion. Det måste anses som synnerligen

och FN:s tortyrkonven-

tveksamt om Sverige kan
anses ge sådant skydd och bistånd när viseringstvång och utstationering av svensk personal vid utländska
flygplatser
systematiskt
används

för att hindra dem som behöver fly från att lämna sina
länder. Politiken
har varit framgångsrik
i så motto att det nästan
upphört att komma nya asylsökande till Sverige. Tyvärr beror det
knappast på att färre människor
behöver fly utan på att vi tillsammans

med

andra

i-länder

i

blivit

allt

skickligare

på att täppa

till

flyktvägama

och skära av de flyendes livlinor.
Svenska myndigheter erkänner numera mellan

1 och 2 procent av
dem som söker asyl som flyktingar
enligt Genévekonventionen.
FN:s flyktingkommissariat
anser att en lojal tillämpning
av denna
konvention
bör resultera
i att 15 till 20 procent erkänns som
vilket är det normala
flyktingar
i Västeuropa.
En nivå som den

Reservation

svenska

enligt

innebär

flyktingkommissariatets

att

inte tillämpas.

i praktiken

konventionen

uppfattning

fällde

FN:s Tortyrkommitté

1996 Sverige

den 13 maj

för brott

Beslutet rörde en zairisk kvinna som
mot artikel 3 i konventionen.
torterats
varit politiskt aktiv mot regimen, fängslats, misshandlats,
avslogs med hänvisning till bristande
och våldtagits. Asylansökan

trovärdighet
rättigheterna
argumenten.
svenska

och en påstådd förbättring
av läget för de mänskliga
båda
underkände
fullständigt
i Zaire. Tortyrkommittén
bland hundratals andra
Detta fall utgör ett typexempel
och

schablomnässiga

myndigheters

undermåliga

att de flesta
vore
anmäla
Sverige till
möjligheter
att
asylsökande saknar ekonomiska
skulle vi ha att se fram emot ett stort antal fällningtoxtyrkommittén

bevisprövning

i asylärenden.

Om

mot tortyrkonventionen.
betydelse att ha i minnet när man
situation. Bland dem finns säkerligen
ar för

för

det inte

Detta

brott

diskuterar

är av grundläggande
de gömda barnens

många där awisningsbesluten

brott mot flyktingkonventionen
ligger i utvecklingen
Grundproblemet

innebär

eller tortyrkonventionen.
av den svenska asylrätten,
har lett till en situationen

en successiv skärpning av tillämpningen
där asylrätten praktiskt taget är satt ur spel. Barnen drabbas då av att
inte f°ar den asyl de har rätt till enligt gällande lagstiftföräldrarna
Om föräldrarna
är barnen i
är flyktingar
ning och konventioner.
då de utgör
enligt 1951 års konvention
många fall också flyktingar
mening. Familjen som social
i konventionens
viss samhällsgrupp
enhet kan nämligen

mycket

vad som menas med

väl utgöra

viss

samhällsgrupp.
Kommittén

viktiga
korrekt

har inte

för att se till
i ärenden gällande
roll

uppmärksammat

de offentliga

att beslutsunderlaget
barn. Det är beklagligt

biträdens

är fullständigt
att kommittén

och
inte

att inbjuda offentliga biträden
till ett möte med kommit,som har stor erfarenhet av bamärenden,
tén. Detta skulle ha givit kommittén
ett allsidigare underlag för dess

ansåg sig kunna tillmötesgå

ställningstaganden.

förslaget

Nu litar den i hög utsträckning

på uppgifter

som
och utlänningsnämnden.
av Statens Invandrarverk
I motsats till majoriteten anser vi att artiklarna om barnets rätt till
med artikel 3
måste läsas tillsammans
sjukvård och rehabilitering
lämnats

om barnets bästa och artikel 6 om rätten till liv. Om rehabiliteringsmöjligheter för barnet inte finns någon annanstans än i Sverige kan
artikel 3 leda till att barnet måste få stanna i Sverige. Det gäller
också

beträffande

stanna i Sverige

risken
för vård

att barnet
artikel 6 .

skulle

dö om det inte tillåts
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Det är inte bara fysisk
humanitära

eller

skäl för att bevilja
kristillstånd

Barn

som

sjukdom

som kan utgöra
barn uppehållstillstånd.
Ofta kan det

vara svåra psykiska
inför en avvisning.

5.4

psykisk

som utgör

en adekvat

krisreaktion

göms

Det handlar inte om ett pedogogiskt problem
skapa förståelse
- att
för att de beslut som fattas är korrekta. De svenska myndigheterna
i utlänningslagen
och
bryter i hög utsträckning
mot asylreglema
våra åtaganden enligt flyktingkonventionen

och FN:s tortyrkonven-

tion. I många fall hyser de som gömmer
för vad som kan hända dem i hemlandet.

fruktan
sig en välgrundad
Det kan gälla människor

som av politiska skäl torterats i sitt hemland och hyser en välgrundad fruktan att det skall hända dem igen om de skickas hem.
Det som är viktigast för att förebygga att människor
gömmer sig
undan verkställighetav
awisningsbeslut
börjar
är att myndigheterna

gällande rätt korrekt. Det skulle ge den effekten att fattade
och respekterades i mycket högre utsträckning.

tillämpa

beslut accepterades

Vi anser inte att möjligheterna
att komma in med en ny ansökan
Den
problem.
knappast
utgör ett
utgör
ett incitament
att gömma sig.
Det förhåller
sig också på det sättet att en ny ansökan inte stoppar
fattar ett
av en avvisning om inte utlänningsnämnden
beslut om inhibition.
Vi motsätter oss att krav på tillgänglighet
för
införs som villkor
för att en ny ansökan skall prövas.
verkställighet
Ett sådant krav skulle ytterligare förvärra de gömdas redan prekära

verkställighet

situation.

I maj

avslog nämnden t.ex en ny ansökan från en
vistats i Sverige i fyra och ett halvt år och där
legalt
som
inte
beslutet
går att verkställa därför att de inte tas emot av hemlandet. Barnen hade hela tiden gått i skola och mådde nu mycket dåligt

barnfamilj

vilket

styrkts

avslog
exempel
rimlig

med

läkarintyg.

utlänningsnämnden

Trots
ansökan.

att utlänningsnämnden

att familjen
finns

Det

aldrig
oerhört

gömt

sig

många

för vad som utgör en
humanitetns
krav.
Vi

är okänslig

innebörd

strider mot
av uttrycket
det
nödvändigt
klargöra att det
är
att genom lagstiftning
anser att
måste visas förståelse för grundläggande
humanitära
värden också
från de beslutsfattande

myndigheterna.

Vi anser att situationen
för de gömda bamfamiljema
nu är så
dramatisk att regeringen måste utfärda en förordning
uppehålls
om

Reservation

tillstånd

för dem som vistats här lång tid om inte mycket starka skäl,
talar däremot.
allvarlig
brottslighet
t.ex
Det är ett oerhört allvarligt
problem att de gömda ofta inte ens
har tillgång
till akut sjukvård.
Barnmorskor
som assisterat vid

gömda

kvinnors

första

dödsfallet

gömd kvinnas
eftersom

förlossningar
inträffar

vid

anser att det är en tisfråga
i samband
komplikationer

förlossning.

De

gömda vågar inte anlita

sjukvårdgivaren

ofta

ringer

fråga vem som skall betala för vården.
polis som griper vederbörande.
fråga måste lösas omgående.

Denna

göra sådana förändringar

i sekretesslagen

inte riskerar
tänkbara.

Invandrarverket

Invandrarverket

med en

sjukvården
för

att

larmar

då

En möjlighet

kan vara att
den
behöver
vård
att
som
Också andra lösningar är

att tas i förvar och avvisas.
Dessutom bör grundskolor
göras till

inte skall behöva

5.5

till

när det

.Barnoch

riskera

att bli förvarstagna

en frizon, där bam
och avvisade.

återkallande

Det visar sig nu att riksdagens beslut 1989 att göra återkallandebesvid felaktiga uppgifter om identietet mer tvingande var

tämmelsen

och att det drabbar barn på grund av handlingar
av deras
Invandrarverkets
policy att sysselsätta handläggare
- som
saknar arbetsuppgifter
sedan Sveriges gränser i det närmaste stängts
för asylsökande
med att riva upp beviljade uppehållstillstånd
är
direkt stötande. Det är dessutom ägnat att underblåsa främlingsfientliga och rasistiska stämningar.

olyckligt

föräldrar.

Vi anser att det i utlänningslagen bör införas en regel att en fråga
grund av oriktiga uppgifter om identitet inte skall
om återkallelse
få väckas senare än två år efter det att tillståndet
beviljats om det
inte föreligger
synnerliga skäl.
Det råder en juridisk tveksamhet beträffande återkallelse av barns
uppehållstillstånd
på grund av felaktiga uppgifter från föräldrarna.
Lagen talar om återkallande
för den som ljugit. Det finns ingen

lagregel som säger att föräldrar

kan ljuga för sina barns räkning.
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5.8

i förvar

Barn

är en utväg som aldrig bör få tillgripas beträffande barn utom
som en absolut sista utväg. Stadgandet i artikel 37 om att förvar
endast får användas som sista utväg och för kortast lämpliga tid bör
införas i utlärmingslagen. Förvar av bam bör aldrig få utsträckas till
Förvar

längre tid än 72 timmar.

Det är allvarligt att reglerna om förvar nu
så att barnet och dess mor inte tas i förvar medan
fadern tas i förvar. Detta kan ofta vara en mer traumatisk
händelse
för barnet än om hela familjen tas. i förvar.
Därför
bör samma
restriktion
beträffande
förvarstagande gälla båda barnets vårdnadsofta

tillämpas

havare.

personal

som tjänstgör vid de lokaler som används vid
förvar av barn tillhandahålls
av vaktbolag och saknar utbildning för
arbete med bam. Regeringen bör därför ge i uppdrag till Statens
Den

Invandrarverk

att rätta till detta förhållande.
37 d i barnkonventionen
Every child
som bl.a. stadgar:
of his or her liberty shall have the right to prompt access

Artikel

deprived

har felaktigt översatts
Prompt
to legal and other assistance --.
till snarast.
Rätteligen borde översättningen varit
omedelbart.

Rättshjälpslagens
biträde
strid

motsvarande

skall förordnas
med

bestämmelse

talar om att offentligt
Detta står i uppenbar
måste därför
rättshjälpslagen

efter 3 dygns förvar.

barnkonventionen

och

ändras på denna punkt för att konventionens

omgående

krav skall

uppfyllas.
Det bör göras en särskild undersökning av hur uppsiktsreglema
beträffande barn. Det finns exempel
bam vars skolgång

används

har blivit

svårt störd

för

att fullgöra
veckan.

grund av att barnet tvingats göra långa resor
en eller flera gånger i

en anmälningsskyldighet

Familjeåterförening
Vi anser inte att det
föreslagits av flyktingpolitiska
kommittén
- som
bör införas ett nytt krav
mellan barn och
hushållsgemenskap
att
—
föräldrar
förelegat omedelbart
före besättningen
i Sverige som
villkor
infördes
refererar

för rätt till
direkt

familjeåterförening.
lagstöd för sådana

i sin praxissamling

de besluten

Det skulle

innebära

att det
som invandrarverket
från april 1996. Ett av de praxisbildan-

gällde en somalisk

beslut

pojke,som

nu är 16 år, och kom hit

Reservation

som 13 åring. Invandrarverket
ning i Sverige eftersom han

avslog ansökan om familjeåterföreinte visat att han skulle vara särskilt

beroende

av sina föräldrar.
Som Röda Korset påpekade i en skrivelse till Flyktingpolitiska
kommittén
är praxis i en del fall orimligt hård. Det gäler minderåri-

ga bam med en förälder i Sverige,som bor hos den andre föräldern
Om
eller hos en annan släkting som har ansvaret för barnet.
situationen
förändras och denna person avlider kanske barnet står
utan

försörjare

eller

att lämnas till någon som det har
än föräldern i Sverige. I sådana fall har har

riskerar

svagare anknytning till
barnets ansökan att få återförenas

med föräldern

i Sverige

avslagits

där avslag ges är ensamma
försvunna,
där föräldrarna
döda/
är
men äldre
här. Denna praxis är orimlig och kan inte godtas.

av Invandrarverket.
barn
minderåriga

syskon finns

Ett annat typfall

måste ge en helt annan prioritet
att handI många fall bryter man
10 i konventionen
som kräver att behandlingen
av

Sveriges ambassader
läggningen

av familjeåterföreningsärenden.

mot artikel
skall
ärendena

ske snabbt,humant

och positivt.

Invandrarverket

mot konventionen

genom att uppställa krav på identetitetshandlingar som är omöjliga att uppfylla. Vi anser, till skillnad från
kan styrkas
majoriteten, att Invandrarverkets
syn på hur identiteten
inte bara bör bli mer flexibel
utan också mer positiv. Det råder fri

bryter

bevisprövning

i Sverige

och identiteten

de handlingar

andra sätt än genom
och Utlänningsmämnden.

5.8.2

kan styrkas

på åtskilliga

som godtas av Invandarverket

Familj esplittring

Återföreningen

har lämnat upplysningar
till kommittén
som
visar
mycket tydligt
åtskiljer föräldrar och
att svenska myndigheter
barn i strid med artikel 9 i konventionen.
Det gäller ofta utländska
i ett asylärende
awisningsbeslut
män som fått ett lagakraftvunnet
och som är gifta och har barn med en svensk kvinna eller en kvinna
med uppehållstillstånd
i Sverige. Utlänningsnämnden
kräver då att
mannen skall åka till sitt hemland för att söka återförening därifrån,
trots att man vet att det många gånger inte är möjligt att på nytt resa
Det förekommer
ut från hemlandet.
att det fattas awisningsbeslut
för män som utövar regelbunden och betydande umgängesrätt
med
bam

i Sverige.

Detta

gäller

också fall

där mannens

vandel

är helt
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oförvitlig.

Vi anser att rättstillämpningen
nödvändiggör
en ändring
i utlänningslagen
för att få tillstånd en ordning där barnets rätt till
säkras.
umgänge med båda föräldrarna

Ett annat exempel på familjesplittring
som strider mot artikel 9
av familjer
av olika nationalitet
som skall avvisas till
olika stater.Svenska
myndigheter utgår då i vissa fall grundlöst från
är avvisning

att övriga familjemedlemmar
ena av staterna.
Även vid utvisning

splittring.

att mottas

av den

på grund av brottslighet förekommer
familjeeller regeringen i nådeärenden tar

sig domstolarna

Vare
till

hänsyn

efter en tid kommer

barnens

bästa. Det förekommer
t.o.m. att besöksvisum
fäder trots tunga PBU-utlåtanden
och där brottet inte
allvarligt.

vägras utvisade
varit

särsklit

5.9

Barn

och

verkställighet

barn avvisas är det inte bara artikeln om hänsyn till barnets
bästa utan även diskrimineringsförbudet
i artikel 2 som myndighemåste
till.
hänsyn
kan
relevant
Det
terna
ta
att göra en jämförelvara

När

se med
vårdnad

regleringen

av verkställighet
av domar eller beslut om
i föräldrabalkens
21 kapitel och kapitlets
umgänge

eller

tillämpningsförordning.

Där anges t.ex att socialnämnden
skall
medverkande
inte
bör
iförda
poliser
att
vara
och
heller använda fordon som särskilt utmärkts som
Utländska
barn som avvisas bör inte behandlas med

underrättas

och

tjänstedräkt

polisfordon.
mindre

respekt

tvister.

Om

respekterades

och värdighet

ring ske vid genomförandet
Det är inte godtagbart

ningen
intrycket
jämföra
fängelse
prövning

efter

än barn i vårdnads-

eller umgänges-

barn
om icke diskriminering
av utländska
i dessa sammanhang skulle en betydande humanise-

principen

ett negativt

av verkställigheter.
förbereda verkställighet
börja
att
av avvisbeslut av Invandrarverket.
Det skulle ge

saknar verkligt innehåll. Man kan
att överklagningsrätten
med det fall att verkställighet
på
av en tingsrättsdom
skulle börja förberedas trots att målet ligger och väntar på
i hovrätten.Det

om ett sådant system

vore en rent diskriminerande
infördes.

behandling

Reservation

Lagen

om

vård

av

unga

LVU

och

utlänningslagen

Vi anser att, om ett bam är omhändertaget med stöd av LVU, måste
socialnämndens
godkännande vara en förutsättning för verkställighet
för ett awisningsbeslut.
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av

hur svensk

lagstiftning

Persson

fp

ska kommittén

utredningsdirektiven

Enligt

Siw

göra en bred översyn av
sig till barnkonventioförhåller

och praxis

Med förtur ska man behandla
nens bestämmelser.
barns ställning är i ärenden enligt utlänningslagen,

frågan om hur
bl.a. vid avvis-

av den korta tid som stått till fördet som
omöjligt
fogande har det varit praktiskt
att genomföra
Över huvud taget har den korta tiden upplevts
angetts i direktiven.
för kommittén
att
som ett stort problem. Det har bl.a. omöjliggjort

ning eller

utvisning.

På grund

med en bred genomgång av bamkonventionens
starta utredningen
med svensk lagstiftning
och det
alla artiklar och göra en jämförelse
har även gjort det omöjligt att göra t.ex. kompletterande
undersök-

ningar.
Jag reserverar mig mot innehållet
S i följande avseenden.
Jag kan inte ställa mig bakom
kommittén,

efter

tillämpningen,

anser att den
bamkonventionens

förverkligar

ett antal

i sammanfattningen

utskottsmajoritetens
och synpunkter,

förslag

svenska

och kapitel

skrivning,

att

när det gäller

utlänningslagstiftningen

syfte och anda.

den extremt korta tid vi haft till förfogande har det, som
tidigare sagts, inte varit möjligt att göra en bred översyn av hur
svensk lagstiftning
och praxis förhåller
sig till bamkonventionens
Genom

bestämmelser.

Därför

utlänningslagstiftningen

kan jag

inte

heller

anse att den svenska
bamkonventionens
syfte och

förverkligar

anda.
har så långa handläggatt Invandrarverket
Det är inte heller godtagbart att Invandrarverket
bestämför
verkställa
beslut.
fattade
sig
Detta gör att många
att

Det är oacceptabelt

ningstider.

mer
asylsökande
ovissa

bryts ned både fysiskt

situation

och psykiskt

de får leva med under

på grund

av den

lång tid.

Det bästa sättet att minska väntetiderna
är naturligtvis
att redan
från början se till att ärendet behandlas
snabbt och
generöst,
effektivt.
Men det är också viktigt att Invandrarverket
är medvetet
om att det finns en övre tidsgräns

för hur länge det kan hålla på med
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ett ärende. Jag anser, att asylsökande som inte inom två år har fått ett
ska få uppehållstillstånd
lagakraftvunnet
avvisningsbeslut
om inte
särskilda skäl talar däremot.
Jag anser, att det svenska sk. förtroendeläkarsystemet,
är sådant
inte
de
krav
måste
kunna
ställa
rättssäkergod
det
uppfyller
att
mellan förtroenhet. Det finns en djup och allvarlig fortroendeklyfta
deläkama

och de behandlande

lnvandrarverket

läkarna.

ekonomiskt

kontrollantema

och

Men

synnerligen

allmänheten

är missnöjet

även

mellan

väl

tillgodosedda

mycket

de av

stort. Jag
bort. Staten

måste
att det svenska fortroendeläkarsystemet
mycket bättre sätt
ett annat och ur rättssäkerhetssynpunkt
till
de
skrivs
med
överensstämmande.
intyg
sanningen
är
att
se
som
För det första måste man kunna ställa krav på att den personal som
handlägger ärenden bättre måste kunna tolka intyg. Sedan måste det

anser,
måste

samarbete mellan alla inblandade
upp ett fortroendefullt
till klarläggande
Muntlig
överläggning
parter.
ger en god möjlighet
i tvistiga frågor. Man kan också begära yttrande från Socialstyrelsen

byggas

i särskilt
När

svårtolkade
det gäller

fall.

de gömda

barnen

och deras situation

något göras. Vi kan inte låta dessa barn, där många vistats

måste nu
i Sverige

i uppemot fyra år och en del ända upp mot sex år, få fortsätta att fara
så illa som de gör. Dessa gömda barns situation är nu så katastrofal
måste göra något radikalt.
Jag anser därför att
att regeringen
for dessa barn
regeringen måste fatta ett beslut om uppehållstillstånd
med långa vistelsetider
skäl talar däremot,
När det gäller

person
berörda

starka
vilket

för att en ny ansökan ska
som villkor
för att en gömd
följande. En förutsättning
ska våga träda fram är att det finns ett förtroende
mellan

utskottsmajoriteten
prövas

och deras familjer,
om inte mycket
brottslighet.
t.ex. allvarlig
kravet på tillgänglighet
för verkställighet,

vill

ställer

jag anföra

personer. De som håller sig gömda saknar helt förtroende
för både Invandrarverkets
och Utlänningsnämndens
handläggare och

politiker.

Det är också

viktigt att påpeka, att en ny ansökan inte
verkställighet
stoppar en
av en avvisning om inte Utlänningsnämnden fattar ett beslut om inhibition.
För att en gömd person över
huvud taget ska våga träda fram måste det finnas en garant för att
det

inte

garanti

blir

ett gripande

utlovas
finns

och

utvisning.

Eftersom

kan jag inte ställa mig bakom

på barn,

någon

kommitténs

sådan

förslag.

allvarligt
som fått sin skolgång
söndertrasad
grund av att barnet tvingats göra långa resor för att
fullgöra sin anmälningsskyldighet
en eller flera gånger i veckan.
Det

exempel
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på ett sådant sätt. Jag menar att
det måste kunna utarbetas bestämmelser där t.ex. en lärare ska kunna
i skolan.
ha förtroendet
att anmäla att berört barn är närvarande
får inte användas

Uppsiktsreglema

Barnfamiljer
lagakraftvunnet

splittras

genom
awisningsbeslut

att utländska män, som har fått ett
i ett asylärende, tvingas åka till sitt

för att därifrån
söka återförening.
Detta kravs trots att
nytt få resa
vet att det många gånger är omöjligt att
eller
sambo
och
har
barn med
gifta
landet.
Det
är män som är
ut ur
i Sverige.
en svensk kvinna eller en kvinna med uppehållstillstånd

hemland

myndigheten

Jag vill

understryka

är en grundläggande
beslut.

Detta
att barnet har rätt till bägge sina föräldrar.
rättighet och Far inte förfuskas genom sådana

När det gäller LVU

och Utlänningslagen

kan jag inte ställa mig

kan inte acceptera
inte bara ska höra utan även ska ge sitt medgivande till att vården ska upphöra. Man godtar inte heller att socialnämnför att verkställighet
ska ske.
den måste ge sitt medgivande

bakom

utskottsmajoritetens

förslag.

Majoriteten

att socialnämnden

och LVU

på alla barn som vistas i
Sverige, således även asylsökande
är skyldig
Flera av
att ingripa om sådana skäl som anges i LVU föreligger.
bamkommittén
har
varit
i
kontakt
med
organisationerna
som
anser
och att barn
att lagen om vård av unga står över Utlänningslagen
som är Omhändertagna enligt LVU inte skall få utvisas. De framhålSocialtjänsten

är tillämplig

bam. Socialnämnden

ler att en annan rättstillämpning
står i strid med barnkonventionen.
Jag anser också att det strider mot barnkonventionen
att Utlän-

ningslagen

står över LVU.
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Särskilt

yttrande

Pohanka

Ragnhild

av

mp

Det har under beredningens

gång framkommit

visar på en förtroendeklyfta
den och Invandrarverket

mellan

rättsväsende.

och

som

Utlänningsnämninom

professionen

Förtroendeklyftan

handläggarmyndigheter

många uppgifter

myndigheter

och

sjukvård

är djup även mellan

ovan nämnda
och enskilda

och de frivilligorganisationer

som på olika sätt ställt upp för de asylsökande.
Bland annat hävdar myndigheterna
ovan att de intyg som skrivs
ofta är mer av partsinlagor än expertintyg.
Detta har även refererats
i utredningen,

naturligtvis

avsnitt

5.1.4. Kritiken

är partsinlagor
Advokater,

är objektiva.

inom

professionella

yrkesheder

och

är märklig,
för den asylsökande.

läkare,

psykiatrar

sina respektive

yrkesetik

eftersom

när

är att de

och psykologer

områden,

i centrum

alla intyg

Det viktiga

är alla

och de sätter

de skriver

intyg

sin
eller

asylansökningar.

Det borde vara en självklarhet att detta respekteras
och tas på djupaste allvar. Det förakt och den ignorans som har
kommit
fram vad gäller dessa intyg borde inte få förekomma.
Just
för att komma till rätta med detta, är det förslag som utredningen

lagt om en möjlighet
viktigt.

till

muntlig

föredragning

av intygsskrivama

I utredningstexten

och under utarbetande
av densamma har ett
skäl
flyktingars
verkliga
att söka asyl trätt fram.
av
Här borde utredningen i stället poängtera asylrätten, och ifrågasätta
och direktavvisningar
visumtvång
vid gränsen, vilket fråntar en

ifrågasättande

asylsökande

rätten att söka asyl. Likaså borde myndigheterna
visa
förtroende
för flyktingamas
och
intyg,
ansökningar
egna
berättelser. För att kunna komma till rätta med de förtroendeklyftor

större

jag tidigare
åtgärder
framtiden

pekat på behöver
på alla
skall

Den hearing

fronter.

Detta

arbeta mer med fortroendeskapande
för att även avvisninsbeslutet
i

kunna accepteras.

med frivilligorganisationer

per har i mycket liten utsträckning
Likaså har referensgruppens
åsikter

formulering

av text.

heller

och berörda

tillåtits

knappast

påverka

yrkesgruputredningen.

haft någon effekt

har referensgruppens

åsikter

på

fått på-
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verka

de förslag

utredningen

lagt fram.

Hade utredningen

i högre

grad kunnat ta till sig dessa människors kunskap och erfarenhet hade
lagt fram
och vänsterpartiet
inte den reservation
som miljöpartiet
Som exempel tar jag textformuleringen
behövt bli så omfattande.
Påståendet
runt flyktingbarn
som anlänt till vårt land utan föräldrar:
att dessa är skickade hit av vuxna med egna, egoistiska motiv, och
att barnet är här på ett "uppdrag", känns onödigt hårt och cyniskt. I
detta att sända iväg sitt barn ett sista
är förmodligen
rädda det man
åtminstone
försök att i en oerhört svår situation
värderar högst; sitt bam.

själva

verket
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av

sakkunniga

barnombudsmannen
Louise

och f.d.

Sylwander
Tor

justitierådet

Sveme

Utredningsarbetet
är att det
mot utredningsarbetet
alltför
Tillsättandet
kort
tidsperiod.
av
en
tiden och
kommittéledamöter,
sakkunniga och sekretariat drog ut
endast kunnat arbeta i tre månader.
har kommittén
i praktiken
En

invändning

grundläggande
fram

forcerats

under

att många väsentliga frågor och avsnitt inte
på
har genomarbetats
sätt och textavsnitten är
ett tillfredsställande
i många stycken alltför allmänt hållna.
Bristen

på tid har gjort

Tidspressen har visserligen varit till fördel såtillvida
att lösningkommittén
har
i
samband
med
del
de
frågor
på
att
ta
av
upp
en
en
barnkonventionen
överensstämmelse
med
utlänningslagstiftningens
är brådskande.

utlänningslagen

i
om införande
av en portalparagraf
bästa
skall
i
alla
ärenden,
barnets
väga
tungt
att
om
personal i Invandrarverket,
av bamkompetent
om

Förslagen

om behovet
och ordentliga
förkortning
utredningar
av handläggningstider
om
barnets
barnets situation i ärenden om uppehållstillstånd,
rätt
att
om
komma till tals, om höjning av åldern beträffande
förvarstagande
för fastställande av faderskap
18 år, om uppehållstillstånd
bamen
och om vidgad rätt till hälso- och sjukvård för de gömda
bör
genomföras.
är angelägna reformer
snarast
som
Emellertid
har tidsbristen
inneburit att kommittén
inte fullgjort
från 16 till

uppdraget

direktiven,

enligt

att
Detta är särskilt

utlänningsområdet.
lång tid riktats

mycket

kritik

studera

rättstillämpningen

allvarligt

eftersom

mot att svenska

på

det under en
i sin
myndigheter

saknat

tillämpning

Utan att göra en ordentlig
ett bamperspektiv.
studie av rättstillämpningen
går det inte att lämna relevanta förslag
för att komma
till rätta med problemen.
Den enda studie man
refererar
Barbro

till

är en icke publicerad
Thorblad
gjort på uppdrag

som chefsrådmannen
kommittén,
av flyktingpolitiska
i bamkommittén.

utredning

som dock inte hunnit diskuteras
På grund av den ringa tid som stått till förfogande har kommittén
inte haft möjlighet
att på ett acceptabelt sätt studera och analysera
9-D3
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delfrågor.

olika

har inneburit

Detta

är tillräckligt

inte

huvudsak

med vad flyktingpolitiska

för ett år sedan.
bamkommitténs

vägledande

presenterade

otillfredsställande
sannolikt

ställningstagande

vår

enligt

i

överensstämmer

utan

kommittén

Det är i sig mycket

för barns rättigheter

förslag,

att många

långtgående,

mening,

redan

eftersom

kommer

inom detta område

att bli
för en lång tid

framåt.
Vi menar att kommitténs
arbetssätt reser stora farhågor inför det
fortsatta
arbetet i höst. Vi vill återigen framhålla
vikten av att
kommittén
då verkligen
med tid för att fullgöra det
ges ordentligt
sätt. Frågorna är så viktiga att de
man fått på ett trovärdigt
och noggrann
Bl.a. måste då en
omsorgsfull
behandling.
Vidare
fördjupad genomgång göras när det gäller konventionsrätt.
måste frågan utredas hur konflikten
mellan ett omhändertagande
av

uppdrag

kräver

ett bam enligt
lösas.

5.2

och beslut rörande

socialtjänstlagen

Barnets

bästa

och

avvisning

skall

uppehållstillstånd

föreslår att principen om barnets bästa
Det är positivt att kommittén
skall föras in som en särskild portalparagrafi
utlänningslagen.
För
denna
skall
få
och
för
regel
någon
betydelse,
vägledande
att
vara

tillämpande

myndigheter

vad

princip

denna

krävs

innebär

dock en grundläggande
analys av
i utlänningsärenden.
Det är också

de samhällsintressen
enligt vår mening, att identifiera
står
mot att principen om barnets bästa skall komma i främsta
som
rummet. Det behövs vidare riktlinjer
som anger vilken tyngd sådana

nödvändigt,

samhällsintressen

bör tillmätas.

Dessa intresseawägningar
det måste ankomma
vilken

utsträckning

menar att kommittén
stor vikt vid intresset

betydelse att
är av sådan principiell
på regering och riksdag att ta ställning till i

andra

intressen

kan sättas framför

i sina överväganden

barnets.

i flera avseenden

Vi

fäst för

av att bibehålla nuvarande utlänningslagstiftning och att principen om barnets bästa därmed inte getts tillräckligt
stort utrymme.
Kommittén

har inte,

på grund

gjort någon egen
av tidsbrist,
genomgång av praxis när det gäller den nivå av humanitära skäl som
krävs för att få uppehållstillstånd
i Sverige. Vi anser att det därför är
svårt att ta ställning till kommitténs
förslag i denna del. Förslaget

Särskilt
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för att ge tillämpande
som är nödvändig
Det framgår inte tydligt på vad
vägledning.

också den klarhet

myndigheter

tillräcklig

sätt den nivå på humanitära

skäl som sedan tidigare lagts fast i beslut
skall
ändras.
regeringen
av
arbete saknas en diskussion om de egna asylskäl ett
I kommitténs
barn kan ha. Vi anser det vara viktigt att poängtera att sådana skäl
och oberoende
kan vara självständiga
För att en
av föräldrarnas.

utlänning
känner

skall anses som flykting, och ha rätt till asyl, krävs att han
fruktan
för förföljelse.
Detta gäller såväl
en välgrundad

fruktan
innefattar både ett
välgrundad
vuxna som bam. Rekvisitet
element och tyngdpunkten
subjektivt och ett objektivt
ligger på det
dvs.
den
fruktan
för
subjektiva,
förföljelse
på
som den asylsökande
känner.
114.

Wikrén,

Sandesjö,

Barns subjektiva

med kommentarer

Utlänningslagen

rädsla kan inte bedömas

s
på samma sätt som

man gör när det gäller vuxna.

5.3

Barn

som

kommer

ensamma

Kommittén

lämnar i betänkandet
ett antal förslag vad avser barn
kommer
till
vårdnadshavare.
Sverige
På grund av tidsbrisutan
som
kommittén,
har
vår
inte
hunnit belysa några
enligt
mening,
ten

viktiga

problem

föreligger

i detta sammanhang.

Ett sådant problem

är när det

ett s.k. beslutsstopp

för att avvakta utvecklingen
i ett visst
land. Enligt uppgift från Invandrarverket
har ca 20 barn drabbats på
grund av att man har ett sådant beslutsstopp i somaliska ärenden.
Dessa bam har väntat i över ett år på besked
sina ansökningar om

uppehållstillstånd.
avvisningsbeslut

Ett

annat

problem

är när ett lagakraftvunnet

har meddelats

men när det av något skäl, t.ex.
grund av att ett land inte tar emot sina egna medborgare, inte går att
verkställa
beslutet. Båda dessa situationer
innebär att ett bam får
leva långa tider utan besked i tillståndsfrågan.

Eftersom

detta, enligt

vår mening,

innebär en oacceptabel otrygghet för barnet menar vi att
uppehållstillstånd.
man i dessa fall bör meddela tidsbegränsade
Kommitténs
förslag om att instämma i verkställighetsutredningens förslag att införa gate-kontroll
utan att någon konsekvensanalys
bamkommittén.

kan vi omöjligt
i denna

ta ställning till
fråga har diskuterats
i

Vi vill i detta sammanhang erinra om att UNHCR
det
bör
barn
att
anser
vara ett absolut förbud mot att direktawisa
vårdnadshavare.
kommer
När det gäller de ensamma
utan
som
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barnen är det också mycket beklagligt
att tiden inte medgivit
vilka
åtgärder som kan vidtas
om
mer ingående diskussioner
hjälpa dessa ofta mycket utsatta bam.

5.6

Barns

till

rätt

sina

några
för att

föräldrar

Familj esplittring
gör utan någon ordentlig analys en snäv tolkning av
Man gör ett generellt ställningstagande
att
art 9 i bamkonventionen.
inte står i strid med densamma. Man
familjesplittringar
tillfälliga
Bamkommittén

anger dock inte närmare
splittring kan innebära.

vad

en acceptabel

tid

för

en tillfällig

kan innebära hinder att
Vi anser att denna artikel i normalfallet
i art
skilja barn från sina föräldrar. Huvudregeln
i utlänningsärenden
få
bör
därför,
vår
mening,
enligt
9 om förbud mot familjesplittring
komma

till

i utlänningslagen.

uttryck

utlänningslagen,

rörande

En regel kan införas

verkställigheter,

med

i 8 kap.

innebörden

att ett
kan
innebär
splittras
barnfamilj
utgöra
att en
som
grund av
En barnfamilj
ett verkställighetshinder.
som splittras
omständigheter de själva rår över skulle däremot inte omfattas av ett

awisningsbeslut

sådant förbud.

Vandel

Utvisningsregeln

i 4 kap 10 § utlänningslagen

har nyligen

skärpts.

om att tillämpningen
av denna regel inte på ett
sina
föräldrar.
Därför är det,
tillräckligt
sätt beaktar barns behov av
enligt vår mening, nödvändigt att göra en särskild studie i denna del.
Vi har fått signaler

anför att det vid utvisning
på grund av brott skall
och
brott
såsom narkotikabrott
fråga
allvarliga
uppsåtliga
vara
om
och brott mot liv och hälsa för att barnets intresse skall få vika. När
det gäller vandelns betydelse i ärenden rörande uppehållstillstånd
Kommittén

uppsåtlig
att det skall vara fråga om allvarlig,
anger kommittén
i
för att barnets intresse skall få vika. Vi instämmer
brottslighet
kommitténs
i dessa hänseenden, men vill poängtera att
bedömningar

Särskilt

det för att sådana ändringar

ringar.

Kommittén

LVU

5.7

och

lämnar

skall kunna
emellertid

genomföras

krävs

yttrande

lagänd-

inga sådana förslag.

utlänningslagen

har beslutat att skjuta det slutliga avgörandet på frågan
till slutbetänkandet.
konflikten
mellan LVU och utlärmingslagen
om
Enligt vår mening är det, sett mot bakgrund
av barnets bästa,
då denna fråga snarast kräver sin lösning.
olyckligt
Kommittén

Vi anser att om barnet omhändertagits
enligt LVU, måste den
och domstolarna
vård som de sociala myndigheterna
anser nödvändig för barnet kunna fullföljas.
Skälen
LVU.

skall ske är klart angivet i
för när ett omhändertagande
får inte ett omhändertagande
enligt LVU ske enbart

Självklart

för att fördröja en avvisning
eller utvisning.
Det framgår också av
med vården
lagen att vården skall upphöra så snart ändamålet
skall arbeta för att barnet skall kunna
upphört och att socialnämnden
så snart som möjligt.
Detta innebär att
för föräldrarna
socialnämnden
bör undersöka möjligheterna
att t.ex.
med stöd av anhöriga eller sociala myndigheter
ta hand om barnet
i hemlandet.
bör sociala myndigheter
och
I det sammanhanget
återvända

till

föräldrarna

Utlänningsnämnden/Invandrarverket

samverka.

bör införas
i
snarast
en regel
uppehållstillatt ett tidsbegränsat
och vårdnadshavare
när ett barn är

Vi
att
anser följaktligen
med innebörden
utlänningslagen
stånd

skall

meddelas

omhändertaget

enligt

barn
LVU.

En annan fråga i sammanhanget, som kommittén
av tidsbrist inte
behandlat, är hur man skall bedöma motsvarande
konfliktsituation
basis.
då ett bam omhändertagits
enligt socialtjänstlagen
på frivillig
I dessa fall kan vårdbehovet
vara lika starkt som vid ett LVUDenna fråga måste därför enligt vår mening
omhändertagande.
utredas vidare.

5.8

Barn

i förvar

Barnkonventionen

förbjuder

i och för sig inte, som också kommittén
sin frihet. Däremot kräver art 37 b

redogör för, att ett bam berövas
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i konventionen
sker med stöd av lag och att det
att frihetsberövandet
används som en sista utväg och för kortast möjliga tid. Vi anser att
denna artikel, som så uppenbart
en särskild skrivning motsvarande
till

sin karaktär

är till

som skydd

för barnet,

införs

i 6 kap 3

§

utlänningslagen.
Vidare

att inte låta ett forvarstaget
anser vi det vara självklart
barn vistas på en häktesavdelning,
och utgår från att även åldersgränsen i 5 kap. 12 § utlänningsforordningen
höjs från 16 till 18 år.
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Lagförslag
Förslag

Nuvarande

till

ändring

lydelse

i utlärmingslagen

Föreslagen

1989:529

lydelse

1 kap.
1 §
inresa, utresa, vistelse i
I denna lag ges regler för utlänningars
Sverige och arbete i Sverige som anställd samt för rätten till asyl
här. I lagen anges också under vilka förutsättningar
en utlänning kan
avvisas eller utvisas ur landet.
så, att utlänningars
frihet inte begränsas
Lagen skall tillämpas
i varje enskilt fall.
mer än vad som är nödvändigt
Vid alla beslut enligt denna
lag, som rör barn, skall särskilt
beaktas vad hänsynen till barhälsa,
och
utveckling
nets
allmänna
bästa kräver.
I denna lag avses med barn
den som är under arton år.

2 kap.
4 c §
Ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd får ges ett barn
som behöver vård enligt
med särskilda
lagen 1990.52
bestämmelser
om vård av unga,
eller
att
om det behövs för
genomföra
en faderskapsutredning.
Om ett sådant tidsbegränsat
har getts ett
uppehållstillstånd
barn får ett sådant tillstånd också ges till barnets vårdnadshavare.
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1

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

5 b §
Om en utlänning skall avvisas eller utvisas enligt ett beslut som
har vunnit laga kraft, får en ansökan om uppehållstillstånd
från
honom trots vad som föreskrivs
i 5 § första stycket bifallas,
om
ansökan grundar sig på omständigheter
som inte har prövats förut i
ärendet om hans avvisning
eller utvisning och om
utlänningen har rätt till asyl här, eller
det annars skulle strida mot humanitetens
krav att verkställa
beslutet om avvisning eller utvisning.
En ansökan
enligt
första
stycket får endast prövas under
förutsättning
är
att sökanden
tillgänglig
för verkställighet.

6 kap.
3 §
Ett utlänskt barn under sexton
år får tas i förvar
endast om

det är sannolikt
att barnet
kommer att avvisas enligt 4 kap.
1 eller 2 § och att ett förordnande om omedelbar verkställighet
enligt
8 kap. 8 § kommer
att
meddelas eller fråga uppkommer
om verkställighet
av ett sådant
beslut
och det
om avvisning,
finns en uppenbar risk för att
barnet annars håller sig undan
och
därigenom
äventyrar
en
föreståndende verkställighet
som
inte bör fördröjas, eller
fråga
uppkommer
om
verkställighet
av ett beslut om
i annat fall än som
avvisning
sägs under l eller av ett beslut
enligt 4 kap. 3 §
om utvisning
och det vid ett tidigare försök att
verkställa
beslutet inte visat sig
barnet
tillräckligt
ställts
att
under uppsikt enligt bestämmelserna i 5 § tredje stycket.

Ett utlänskt barn får tas iförvar endast om det är oundgängligen nödvändigt
och som en
sista utväg och
det är sannolikt
att barnet
kommer att avvisas enligt 4 kap.
l eller 2 § och att ett förordnande om omedelbar
verkställighet
enligt
8 kap. 8 § kommer
att
meddelas eller fråga uppkommer
om verkställighet
av ett sådant
beslut om avvisning,
och det
finns en uppenbar risk för att
barnet annars håller sig undan
och därigenom
äventyrar
en
förestående
verkställighet
som
inte bör fördröjas, eller
fråga
uppkommer
om
verkställighet
av ett beslut om
i annat fall än som
avvisning
sägs under l eller av ett beslut
enligt 4 kap. 3 §
om utvisning
och det vid ett tidigare försök att
verkställa
beslutet inte visat sig
tillräckligt
barnet
ställts
att
under uppsikt enligt bestämmelserna i 5 § tredje stycket.

Bilaga

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

Barn får inte tas i förvar enligt första stycket om det är tillräckligt
i 5 § andra stycket.
att det ställs under uppsikt enligt bestämmelserna
Barn får inte skiljas från sin vårdnadshavare
eller, om det är flera,
eller barnet tas i förvar. Har
en av dem genom att vårdnadshavaren
barnet ingen vårdnadshavare
här i riket får det tas i förvar endast om
det föreligger
synnerliga skäl.

4 §
En utlänning får inte hållas i förvar med stöd av 2 § första stycket
2 längre tid än 48 timmar.
I övrigt får en utlänning som fyllt 18 år inte hållas kvar i förvar
mer än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre
tid. Om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats, får en
sådan utlänning dock hållas i förvar i högst två månader, om det inte
finns synnerliga skäl för en längre tid.
Ett utländskt barn under sexi fövar
ton år får inte hållas
tia än 72 timmar
inte
längre
hållas i förvar längre tid än 72
timmar,
eller om det finns synnerliga skäl ytterligare
72 tim-

Förvar av barn får endast användas för kortast lämpliga tid.
Barn får inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar, eller om det
finns synnerliga skäl ytterligare
72 timmar.

mar

llkap.
1a§
Utredning

om barn m.m.

När fråga är om beslut enligt
denna lag som berör ett barn,
skall det vid bedömningen
särskilt klarläggas barnets situation.
Det skall därvid, med beaktande
av barnets ålder och mognad och
om det inte är olämpligt, tas hänsyn till vad barnet har att anföra.

1
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1

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

1 b §
Den som är förordnad
enligt
rättshjälgøslagen 1972:429
som
biträde för en utlänoflentligt
år är, utan
ning under arton
särskilt
barnets
förordnande,
ställföreträdare
i det ärende som
förordnadet
avser,
om barnet
saknar
vårdnadshavare
här i
landet.
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Dokumentation

hearing

Dokumentation

av

Bamkommittén

den 23 maj

anordnad

hearing

av

1996.
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Tor Lindberg

Svenska
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Svenska
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Eva Singer
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BRIS

Kristina

Ung Sios

Anufrijieff

Svenska
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ledamöter

Kommitténs
Gabriel

Romanus,

och sakkunniga

ordförande

Gustaf

von Essen
Sten de Geer

Aldo

Iskra

Marianne

Jönsson

Olander

Ronny

Siw Persson
Pohanka

Raghnild

Tor Sveme
Louise

Sylwander

Charlotta
Anita

Wickman

Wickström

Sekretariatet
Carin Jahn
Barbro

Holmberg

Inledning
Hearingen

anordnades

ledamöter,

sakkunniga

av Bamkommittén
och sekreterare

inbjudna

organisationerna.

skriftliga

yttranden

i syfte att utredningens
skulle

Organisationerna

ställa

frågor till

hade i förväg

de

sänt in

vad man vill anföra till utredningen.
Sekretariatet hade till hearingen grupperat de viktigaste frågeområdena i det
insända materialet
Av

redovisningen

åsikterna
skickats

muntligt
materialet

och den indelningen

framgår

de

används i denna redovisning.

viktigaste

ståndpunktema

och

fram, dels i det skriftliga
material
som kommit
som
i förväg av organisationerna,
dels av vad som framfördes
under hearingen.
i förväg
inskickade
Det skriftliga,
återfinns

efter denna sammanfattning.

Bilaga

bästa

Barnets

3 i Barnkonventionen

I artikel
komma

i främsta

rummet".

heter det att Barnets
Men vad är barnets bästa

bästa skall

framhäver
starkt att bedömningen
I stort sett alla organiationer
och ske i varje enskilt fall. Varje barn skall
måste vara individuell
Flera svar
ses som en egen individ med egna behov och rättigheter.
framhäver också att kravet på att tillgodose barnets bästa måste vara
absolut. I den individuella
skall också ingå att ta
bedömningen

hänsyn till kulturella
I de fall

och andra aspekter.

ett enskilt

barns

bästa

inte kan tillgodoses

detta tas in i beslutsmotiveringen.
anledningen
föreslår att Barnkonventionen
Flera organisationer

krävs

att

till

inkorporeras

i svensk lagstiftning.

Rädda

Barnen
är att man i varje enskilt fall utgår från det enskilda
och dess behov. Barnens egna skäl för uppehållstillstånd

Det viktiga
barnet

måste få komma
individuella

fram

och vägas

utredningen

i den totala

bedömningen.

skall

med

Den

särskild

göras av personer
måste på lämpligt
om bam. Svenska myndigheter
och bamkompetens.
sig både kulturkompetens

kunskap
skaffa

De generella

utlänningslagen

förutsättningarna

för

uppehållstillstånd

bör kompletteras

med en bestämmelse
särskilt skall
tillståndsprövningen

skrivs att det vid
hänsynen till barns hälsa, utveckling

och allmänna

sätt

i 2 kap

där det förebeaktas

vad

bästa kräver.

Den svenska översättningen
tion

är utmärkt.

av begreppet a primary consideraVi är medvetna om att man har gått något längre än

den engelska texten

organisation

tillåter.

Men vi förbehåller

tolka barnkonventionen

oss rätten att som
och vår tolkning överensstäm-

mer i det här fallet med översättningen,
svenska översättningen.

som

är den officiella
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Svenska

Flyktingrådet
vad som i det enskilda

Det viktiga är att man utreder
bästa för barnet.
bör

Man

socialtjänsten

handlägga

utlänningsärenden

handlägger

och utreder

fallet

på samma
omhändertaganden.

är det

sätt

som

UNHCR

The different

wording

may create conflicts
Swedish text.

important

between
which

the Swedish

could

to treat the minor

only in second hand as an asylum

text and the English
the
be avoided
by amending

first and foremost

as a child

and

seeker/refugee.

UNICEF-kommittén

Svenska

Vad ett barns bästa är måste bedömas i varje enskilt fall. Barnets
bästa ska komma i främsta rummet. Vid den avvägning
som görs
mot andra intressen,

Röda

Svenska

skall barnets bästa väga tyngst.

korset

Vi tror att man måste göra en individuell
prövning i varje fall.
Lagstiftningen
är i princip bra, men den stränga och hårdnande

tillämpningen
Röda

är ett problem.
föreslår
att

korset

Barnkonventionen

en
bör övervägas.

inkorporering

i svensk

lag av

Bilaga

Svenska

barnläkarföreningen

Kravet

att beakta barnets bästa är alltid absolut. Varje beslut måste
individuellt
och varje barns bästa måste noga analyseras. Inget
vara
beslut som gäller ett bam får fattas utan att konsekvenserna
för
barnets bästa analyserats och framförts.
Den beslutande myndighe-

klargöra hur avvägningen
ten måste i sina beslutsmotiveringar
hänsyn till barnets bästa skett i det enskilda fallet.

med

FARR

För att barnets bästa ska komma i främsta rummet bör det i alla
beslut, bifall såväl som avslag, tydligt framgå hur beslutsfattarna
fram till vad som är barnets bästa i just
när de kommit
resonerat
detta ärende. Till barnets bästa hör att barnets egna asylskäl dels
kommer fram, dels beaktas.
I nuvarande

asylprocess

kan inte barnets bästa tillvaratas.

Unga Örnar
Barnets

bästa måste

föräldrarnas.
tionen

bedömas

särskilt, utifrån egna skäl, oavsett
och familjesituaav stöd och utveckling
framför
allt
barnets
men
egna skäl.

Hälsa, behov

ska bedömas,

Frälsningsarmén
Vi är djupt oroade

över den avvägning

eller samlade

bedömning

skäl,
där avvisning blivit resultatet
som ofta gjorts av särskilda
och där hänsynen till barns bästa synes oss ha försummats.
Vi vill
också bestämt vända oss mot det s.k. Återkallandeprojektet där man
spårar upp familjer som ljugit i asylutredningen.
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skäl

humanitära

av

uppehållstillstånd

och

bästa

Barnets

I stort sett alla organisationer
bra, men att den restriktiva

i princip är
anser att utlänningslagen
tillämpningen
och hårdnande
är ett

problem. Praxis bör inte vara så hård när det gäller bedömningen
av
i flera av yttrandehumanitära skäl, är ett uttalande som återkommer
na. Många har pekat
grund
vara tillräcklig
liksom

att sjukdom

långa handläggningstider.

eller föräldern

hos barnet

Många organisationer

bör
skäl,

av humanitära

uppehållstillstånd

för

pekar också

tillståndsgivande
som uppstått mellan
expertis å den
å ena sidan och social och psykiatrisk
myndigheter
tillståndsgivande
andra. Organisationerna
menar att
Även
inte beaktar intygen i bedömningen
av uppehållstillstånd.
feltolkningar
av intyg förekommer.
den

förtroendeklyfta

myndigheter

När det gäller sjukdom

och handikapp

är bedömningen

att det är

skall
situationen i hemlandet som skall avgöra om uppehållstillstånd
beviljas. Om vård inte finns att tillgå eller är oöverkomlig
av andra
blir
alltför
hemlandet
i
handikappad
skäl, eller om situationen
som
svår, bör barnet få stanna.

Rädda

Barnen

Det är oroande att tolkningen

och tillämpningen

mer restriktiv.
vara generös och

blivit

skäl skall
av begreppet humanitära
skall vara bundna att tolka och tillämpa
Myndigheterna
i artikel 3 även om denna princip
svensk lag enligt grundprincipen
inte finns uttryckt explicit i lagen.
bör införas
I Utlänningslagen
om att det i
en bestämmelse

Tolkningen
human.

myndigheternas
beslutet

beslutsmotiveringar

tillgodoser

barnets

barnets bästa skall en tydlig

bästa.

ska komma
Om

motivering

beslutet
till

fram på vilket
inte

detta finnas.

kan

sätt

beakta

Bilaga

Flyktingrådet

Svenska

skäl måste man ta hänsyn till hela
man bedömer humanitära
tidigare, nu och
och barnens situation
situationen,
hela familjens
framöver.
i någon form
Om det inte blir laglig tyngd i barnkonventionen

När

gång på gång.

den att kunna desavoueras

kommer

Svenska

UNICEF-kommittén

inte samma tyngd som tidigare. Läkare och
att
psykologer från olika enheter runt om i vårt land har rapporterat
deras intyg om barnen numera praktiskt taget aldrig leder till att ett

Humanitära

skäl tillmäts

redan fattat avvisningsbeslut

Svenska
Praxis

Röda

upphävs.

korset

humanitära
skäl bör inte vara alltför restriktiv.
barn ska få stanna i Sverige kan
allvarligt
sjukt
att
ett
av
få stå tillbaka för ekonomiska
avgöranden. Det är av största
beträffande

Intresset

aldrig
vikt

att sjuka och

handikappade

barn som riskerar att påverkas på
inte sänds tillbaka
till
utveckling

sätt i sin
ett livsavgörande
hemländer där de inte kan få någon vård.

vara om det finns
vård att tillgå i hemlandet. När det gäller handikapp som inte går att
i
bota, måste man se till vilka villkor barnet har som handikappad
Beträffande

gränsdragning

måste det primära

hemlandet.

Barnläkarforeningen
Det är tillståndsgivande
vården

10-D3

myndighets

för svåra sjukdomar

finns

att ta reda på om
ursprungsland.

åläggande

i barnets

2

145

146

Bilaga

2

Psykologförbundet
för att kunna bedöma
varje bam har en egen utredning.

Grundförutsättningen

humanitära

skäl är att

FARR

särskilt

peka på avslagsbeslut

Här vill

FARR

och/eller

bam med svårt sjuka vårdnadshavare.

länder där livsnödvändig
de avvisade

Om de kommer

från

endast kan erhållas till en för
hög kostnad, om den alls går att erhålla

medicin/vård

oöverkomligt

för de avvisade,

för svårt sjuka barn

så säkerställs

inte barnets överlevnad.

Frälsningsarmén
indikationema
som de föreslås i Flyktingpolitiska
förslag blir så minimala att det utgör ett hot mot barnets

De humanitära
kommitténs
bästa.
Statslösa

barn i Sverige med PUT bör få svenskt

medborgarskap

skyndsamt.

Riksorganisationen
Det finns

Återföreningen

svenska barn som drabbas hårt av tillämpning

och praxis

i utlänningslagstiftningen.

Asylutredningar
I stort sett alla organisationer har tagit upp brister i asylutredningarbarns egna
na av bam. Förslagen pekar också i samma riktning:
och det bör dessutom
asylskäl måste komma fram i utredningarna

Bilaga

utredning av såväl
social och psykiatrisk
göras en kvalificerad
med
ensamkommande
barn som av barn som kommer tillsammans
personal.
sin familj. Den utredningen skall göras av barnkompetent
Samtliga
varje

och vägas

fall

skriver

uppehållstillstånd,
vill

Flyktingrådet

bamavårdsutredning

Rädda

exempel

till

Rädda

Svenska

Barnen.

gå ett steg längre och förespråkar
för varje flyktingbarn.

en regelrätt

Barnen
beslutet

Av det enskilda
övervägts
kunna

om barnets behov ska utredas i
in i totalbedömningen
av frågan om

fakta och omständigheter

enskilt

bör tydligt

framgå

visa varför

de valt

ett mindre

att barnets

Ansvariga

och ingått i beslutsunderlaget.

barnvänligt

bästa noga
bör

myndigheter
alternativ,

när så

skett.

själv måste få komma

Barnet

Vid

skäl och erfarenheter.
med barnet

innehar

särskild

om sina egna
att de som talar
I

till tals och berätta

ett sådant samtal

sakkunskap

krävs

om bam.

skall göras av personer med särskild
Individuella
utredningar
och Utlänningsnämnden
sakkunskap om bam. Statens Invandrarverk
får under inga omständigheter underkänna expertutlåtanden
om vad
som är barnets

fall.

UNICEF-kommittén

Svenska
Samtliga

bästa i ett enskilt

om barnets behov ska utredas
i totalbedömningen
om uppehållstill-

fakta och omständigheter

varje enskilt

fall och vägas

i

stånd.
Större hänsyn måste tas till de bedömningar som görs av kunnigt
I stället for att med hjälp av förtroendeläkare
överpröva

fackfolk.

bör de senare i stället beredas möjlighet att
dem som ska besluta,
samma sätt som nu sker i
exempelvis länsrätten.
förvaltningsdomstolar,

experternas
höras inför

utlåtande

av enskilda beslut
och ingått i beslutsunderlaget.

Det bör tydligt
övervägts

framgå

att barnets bästa noga
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I myndighetens
beslutet

beslutsmotivering

tillgodoser

barnets

motivering

ges, varför

Svenska

Flyktingrådet

Bamexpertis

kommer

har givit ut riktlinjer
skrivas.

ska klart beskrivas

bästa och i förekommande

beslutet

alltför

kunnat

beakta

sent i utredningen.

för bam i flyktingärenden

barnets

på vad sätt
fall tydlig
bästa.

Socialstyrelsen

om hur intygen

skall

Bamläkarföreningen
Vi

föreslår

intygen.

föredragning
att vid oklara fall görs en muntlig
av
Beslutande myndighet skall också kalla till sig en opartisk

kan man få till
sakkunnig och liksom vid en domstolsförhandling
i
stånd en diskussion,
vilket kan ge ett rätt och riktigt beslut.
Även hos friska barn framkommer
och psykiatriska
psykologiska
symptom om de lever under press en längre tid. Hur stor utredningen
skall vara måste avgöras från fall till fall.

Psykologförbundet
Vi menar att yarjg barn ska ha en egen utredning. Varje barn har rätt
intyg som beaktas inom hälso- och
att komma till tals. Professionella
sjukvården, socialtjänsten och skolan beaktas inte i utlänningsärenden.

Att intygen kan betraktas
kan motverkas
som partsinlaga
genom att barnen har en egen utredning.
Det viktiga är att utredningen
personal
görs av bamkompetent
och att den görs tillsammans
med föräldrarnas
utredning. Bamkom-

petens bör kunna finnas
Det är viktigt

Invandrarverket.

att man håller

ihop familjen.

Bilaga

FARR

har

Barnen

ofta

egna,

starka

asylskäl.

De måste

alltså

höras

i

utredningen.

BRIS

egna asylskäl skall prövas vid utredningar om beviljande av
Detta skall göras under rutinmässig
uppehållstillstånd.
permanent
medverkan
erfaren bampsykiatrisk
och
socialtjänst
expertis.
av
Barnens

Unga

Ömar

är bara en av de faktorer som ska bedömas.
stöd och utveckling
och situationen
i landet.
Hälsan

Andra

saker är

Frälsningsarmén
Om det är svårt att tolka intygen bör det finnas en konstruktiv
mellan intygsskrivare
och handläggare.
Generellt

krävs mer kunskap
och beslutsfattare.

handläggare

om konventionen

dialog

hos utredare,

Scoutförbundet

Svenska
Det är viktigt
samhet.
vuxnas.
Barnet

att även barnet intervjuas och ägnas särskild uppmärkkan ha egna asylskäl som skiljer sig från
Flyktingbamet
ska höras av personal

med adekvat

kunskap

om bam.
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Förhör

av

barn

/att

höra

barn/

av att barnet hörs i utredningarna, att barnet själv får komma till tals och berätta om sina egna skäl
Organisationerna understryker att det är viktigt att
och erfarenheter.
den som talar med barnet har barnkompetens. Vidare påpekas att det
Flera organisationer

betonar vikten

kan ta lång tid innan ett barn kan berätta om svåra upplevelser
att sådana sena berättelser inte ska bedömas som opålitliga.

Rädda

och

Barnen

är att varje bam bör höras i asylärenden. Vid samtal
med barn krävs att de som talar med barnet innehar särskild
sakkunskap om bam.

Huvudregeln

att höra både föräldrar och bam. Ibland
inte vill.
behöva höra barn trots att föräldrarna
Det är viktigt

Svenska

UNICEF

kan man

-kommittén

till tals och berätta om sina egna skäl
Vid ett sådant samtal med barnet krävs att de som
innehar särskild sakkunskap om bam.

Barnet måste själv få komma
och erfarenheter.
talar med barnet

Svenska

Röda

korset

Man måste vara varsam med att höra bam. Det får inte användas för
utsagor för att slå ut dem. Det kanske
att jämföra med föräldrarnas
inte är nödvändigt
att höra bam i alla ärenden.

Bilaga

Psykologförbundet
Att göra subjektiva

mognadsbedömningar

är vanskligt.

en nedre gräns för barnets förmåga.
berättelse kommer fram. Målet är barnets

finns

Naturligtvis

Det är viktigt
rätt att komma

att barnets
till tals.

FARR

Barn

ska alltid

exempelvis
handläggare

höras av personer som är utbildade
att höra barn,
Ett barn får inte höras av poliser eller
bampsykologer.
i
allmänhet
saknar
kunskap om bam. Mottagandet
som

bör ske av civila myndigheter
och i så lugn atmosfär som möjligt.
tid
för
Det tar lång
ett bam att komma fram med sina upplevelser.
I familjens

kan ingå att svåra upplevelser
talar
kulturuppfattning
inte
det
undan.
inte
fram
Sådana
kommer
uppgifter
stoppas
man
om,
på ett tidigt stadium.

BRIS

Det är viktigt att barnet hörs. Men det är också viktigt för barnet att
få säga sin mening. Oavsett vad beslutet blir är det viktigt för barnet
för förståelsen
att ha fått göra sin röst hörd. Det är viktigt
av
beslutet,

vilket

det än är.

Frälsningsarmén
Det är mycket

att bam får berätta sin egen historia i samband
Men det måste vara bampsykologiskt
erfarna
Även
och kompetenta intervjuare.
med en sakkunnigt utförd första
utredning är det vanligt och psykologiskt
förklarligt
att smärtsamma

viktigt

med asylutredningen.

upplevelser
rapporter
berättarens

rapporteras
bedöms

trovärdighet.

först efter lång tid. Det är viktigt
som

opålitliga

eller

att sådana

diskriminerande

för
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Scoutförbundet

Svenska
Det är viktigt

att även barnet intervjuas

och ägnas särskild

uppmärk-

samhet.

Handläggningstidema
Flera

betonar

organisationer

vikten

eftersom tid av osäkerhet och väntan
för barnen. Några föreslår tidsgränser
Inför

ett eventuellt

val mellan

handläggningstider
rättssäkerheten

betonar

är viktigast.

av korta handläggningstider
innebär en svår psykisk press
till exempel

bibehållen
dock

rättssäkerhet

samtliga

Organisationerna

sex månader.
och kortare

organisationer

awisar

att

möjligheten

att

begränsa rätten till nya ansökningar för att förkorta handläggningstiderna och menar att nya ansökningar i sig inte har någon betydelse
för handläggningstiden.
för att förkorta handläggningstidema
Vägar man pekar
är att
redan från början utreda barnen så att ett bra underlag finns med i ett
tidigt skede. BRIS pekar på möjligheten
att se över prioriteringar
och administrativa

rutiner

i kommunerna.

föreslår

att ärenden som involverar
skall behandlas med förtur.

Svenska

barnfamiljer

Scoutförbundet

och ensamma

barn

Något som flera organisationer tar upp är dåliga förhållanden
på
och att hälso- och sjukvård för asylsökande
förläggningar
barn
försummas. För barn som fått awisningsbeslut
bedöms vårdbehovet
i
ännu snävare, endast sparsam akutvård ges.

Svenska

F

lyktingrådet

Bästa sättet att förkorta handläggningstiden
är att redan från början
utreda barnet och det får ta den tid som behövs. Med det materialet
från början

blir många överklaganden

Rättssäkerheten

får inte offras.

inte av.

Bilaga

Röda

Svenska

korset
ofla gjort att bam hunnit rota sig så att det har

De långa väntetidema

från Sverige. Ett sätt att
att avvisa barnfamiljer
tett sig inhumant
inte blir för långa.
komma tillrätta med det är att väntetidema
till
inte väsentligt
bidrar
ansökningar
Nya
att förlänga
Rättssäkerheten
får inte offras för att förkorta
handläggningstiden.

handläggningstidema.

Bamläkarföreningen
Det är väldigt

personal.

att komma

viktigt

från början med bamkompetent

Då blir handläggningstidema

kortare.

Psykologförbundet
ska enligt vårt sätt att se göras skyndsamt,

Asylutredningen
rättssäkerheten
De oändligt

utan att

sänks.

långa väntetider

heten och skapar mycket

som är nu är ett hot mot rättstryggsekundära problem. Långvariga utredning-

svåra skador. Med
ar och svåra uppbrott ger utöver flyktprocessen
och samtal från början minskar handläggningsbättre utredningar
tiderna

sikt.

FARR

Den förebyggande

Nödvändiga
tandvården
Om

hälsovården

för asylsökande

bam

operationer
men inte livsnödvändiga
vid tandvärk.
består i tandutdragning

väntetiden

uppehållstillstånd

för

beviljas

barn

överstiger

av humanitära

18
skäl.

försummas.

görs
månader

inte

och

måste
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BRIS

beslut ska vara fattat inom
inlämnats utan att rättssäkerheten

Ett slutgiltigt
ansökan

undersökning

En
rutiner

visar

i kommunerna

sex månader
åsidosätts.

prioriteringar

att

och

gör att handläggningstiden

lång. Här kan kommittén

uttrycka

önskemål

efter det att

administrativa
kan bli extremt

om prioriteringar.

Frälsningsarmén
Trots att asylsökande barn i princip ska ha tillgång till samma hälsooch sjukvård som bam bosatta i Sverige föreligger
betydande

diskriminering

av de asylsökande barnen
Endast akut sjukvård beredes barnen.

Svenska

på många förläggningar.

Scoutförbundet

Ärenden
och ensamma
asylsökande barnfamiljer
som involverar
bam utan vårdnadshavare
bör behandlas skyndsamt och med förtur.
På det sättet förkortas
Rättssäkerheten
handläggningstidema.
får
dock inte äventyras.

De gömda

barnen

Barn

som göms far mycket illa. De isoleras och kan inte ta del av
samhällets service i form av förskola,
skola och de har i praktiken

svårt att få den sjukvård de behöver.
frizoner
eller humanitära
korridorer
samhällsservice

de har rätt till

Några organisationer
där barnen

föreslår

kan utnyttja

utan att myndigheterna

den

kan gripa

dem.
De flesta organisationer
gömmer

sig,

är att

betonar att huvudanledningen
till att man
blivit
att asylutredningen
man inte tycker

Bilaga

bra utförd.

tillräckligt

Man

motiverar

beslutet

handläggningstidema

menar

utförligt
gömma

Rädda

myndighet
att beslutsfattande
förkorta
Att
på ett förståeligt
sätt.
man också får dem att avstå från att

föreslår

sig.

Barnen

är ett sätt att förhindra
att man gömmer
så man förstår varför, är ett annat.
beslutsmotiveringar,
korridorer
från gömstället till samhällsDet bör finnas humanitära

Kortare

handläggningstider

sig. Bättre
servicen.

Svenska

F

lyktingrådet
till att man gömmer sig är att man inte tycker att
och
gjord. Det är viktigt med tillförlitliga

Huvudanledningen

utredningen

är ordentligt

förtroendeingivande

utredningar

och beslut

som är begripliga

för

alla parter.

Bamläkarföreningen
Alla

barn i vårt

förebyggande

land oavsett
vård, medicinsk

vilken

status de har skall
utredning och behandling,

ha rätt till
rehabilite-

ring och omsorg som vi erbjuder svenska bam. Aila barn ska ha rätt
till sjukvård, och vårdcentral
och sjukhus får
vara en väg för
verkställande
myndigheter
att gripa gömda flyktingbarn.

FARR

De gömda barnen
Ett problem
törs inte lägga

får inte nödvändig

är också när gravida

sig

sjukvård.
kvinnor

sjukhus när barnet

går under jorden.

ska födas.

De

2
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Utredningama
under jorden

måste bli bättre, så de blir rättssäkra.

av rädsla.
med kunskap

Märmiskor

och kompetens

De flesta går

beträffande

barn måste

delta i asylproceduren.

Frälsningsarmén
Föräldrarna

inte

vågar

lita

sjukvårdens

sekretessplikt.

sjukvårdsinstanser
om barnets

vågar av rädsla för huvudmannen
rättigheter
ge ens den mest trängande

Svenska

Irankommittén

Även
till

Många

och okunskap
akuta vård.-

gömda bam bör få samma rätt och möjlighet till sjukvård och
och skolgång
samma villkor
som svenska bam.

förskola

Beträffande
och skolor

de gömda barnen bör fastställas

att vårdinstitutioner
fria
zoner
där polisen eller annan
som
skall ha rätt att efterfråga eller gripa gömda bam.

skall betraktas

myndighet

Förvar

barn

av

Flera organisationer

har tagit upp frågan om förvar av bam. Några
inte bör förekomma,
till
anser att förvar av barn överhuvudtaget
exempel UNHCR och FARR. Andra understryker vikten av att barn
inte

får

skiljas

vårdnadshavaren
Ett alternativ
Detta

invänder

försummar

från

sina

vårdnadshavare

FARR

skolgång

emot,

betraktas

och UtlL.

eftersom

när de måste anmäla

Många påpekar också problemet
ventionen

genom

eller barnet tas i förvar.
till att ta i förvar är uppsikt

att

antingen

med anmälningsplikt.

man menar att barnen
sig ofta hos polisen.

med olika åldersgränser

i Bamkon-

Man menar att alla personer under 18 år skall
bam
och
därmed inte kunna tas i förvar på samma sätt
som

som vuxna.

Bilaga

Rädda

Barnen

Reglerna

i 6 kap utlänningslagen

faktiska

vårdnadsansvaret

omfattas

endast barnets

Reglerna

för

bör även omfatta den som har det
barnet.
nuvarande
Enligt
regler

legala vårdnadshavare

i 6 kap utlänningslagen

förvar

angående

ändras till att omfatta barn under 18 år.
Rädda Barnens uppfattning
ör att barn under
förvar. Ett alternativ till förvar är uppsikt.

av barn bör

18 år inte ska tas i

UNHCR

Med hänsyn till deras speciella
under

inte tas i förvar.
bam.

18 år

ensamma
Det kan finnas
behövs

situationer

situation

skall flyktingbarn

Detta är särskilt

viktigt

personer

när det gäller

när barn ska tas i förvar,

men det

inte i Sverige.

Barnläkarföreningen
Det är svårt att förstå att man överhuvudtaget
ska definitivt
inte splittra familjen.

ska tas i förvar.

Man

Psykologförbundet
Det är oerhört

destruktivt

brott. Det är oerhört
lokalerna

viktigt

blir vanliga

att ta någon i förvar
att inte splittra

bostäder.

om de inte har begått
familjen och att förvars-
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FARR

med uppsikt

Problem

uppstår

är sjuka och när polisen
i veckan. Då måste

när barnen

kräver att de ska visa upp sig en eller tvâ gånger
från skolan och missar undervisning.
de

Unga Örnar
ta barn i förvar är ett slags diskriminering.
svenska barn inte får tas i förvar.

Att

myndighetsålder

Bamkonventionens

ensamkommande

De

i dag flera hundra

Det finns
förstår
tillbaka

säger

att

Scoutförbundet

Svenska

verkets

Lagen

mottagningssystem.
inte varför
till

återförening

år

ska följas.

barnen

in Invandrarensamma barn inskrivna
illa. Många
Dessa barn far mycket

de är här eller var de har hamnat, och alla längtar
Invandrarverket
arbetar med att söka efter

sin familj.

ofta tar lång tid.
få en
på svårigheten
att överhuvudtaget
till stånd, bland annat på grund av de stora formaliakra-

dessa barns föräldrar,
Rädda

18

Barnen

vilket

pekar

ven på styrkt identitet och styrkt släktskap.
Både Rädda Barnen och Frälsningsarmén
mer for att efterforska
mottagande land.

föräldrar

i hemlandet

menar att man kan göra
och även hjälpa till i

Bilaga

Rädda

Barnen

Det är praktiskt

taget omöjligt att överhuvudtaget
stånd på grund av de stora forrnaliakraven
styrkt släktskap.

till

med god man-förordnandet

Ett problem

få en återförening
styrkt identitet,

är att Sverige tillämpa

.

och ser på hur fönnynderskapssituationen
är
Man borde tillämpa hemvistprincipen,
dvs hur ser
där barnet är just nu.

nationalitetsprincipen,
i barnets hemland.
det ut i Sverige,

UNHCR

Man bör ha en speciell procedur för att behandla asylansökningar
från ensamma barn; när det är fastställt att barnet är ensamt och man
också fastställt
att barnet vill söka asyl ska man i stället för den

vanliga

asylprocessen

ha en sorts panel eller kommitté.
särskilt sociala myndigheter

ingå både myndigheter,

I denna skall
och kanske

också frivilligorganisationer.

Då kan man undvika att läkarintyg ses
och man har från början alla åsikter i samma beslut.

som partsinlaga

Svenska

Röda

korset

En del barn har kommit

hit ensamma och i fel identitet. Situationen
för dessa bam är mycket svår, de vågar inte träda fram eftersom de
riskerar att få sina tillstånd återkallade.
Man bör ge dessa barn en
tidsfrist
riskera

under vilken
att skickas

de kan träda fram

tillbaka

i sin rätta identitet

utan att

till hemlandet.

FARR

När det gäller
kan

ensamma barn får man inte utreda
ta flera år för att försöka hitta

utredningarna

barnen

säger är döda.

absurdum.
föräldrar

Nu
som

2
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Verkställighet
vid awisningar
påtalar att verkställighet
organisationer
ibland sker så att barnen tar direkt skada. Man betonar att bamkonventionen gäller även när beslut om avvisning fattats. Barnets bästa
skall
måste också vara vägledande för hur själva avvisningen
skall
Flera organisationer
genomföras.
anser att verkställigheten
En del

inhiberas när en familj riskerar att splittras.
Även vid avvisningar
anser flera organisationer att bamkompetent personal skall medverka och att dessa skall förberedas noggrant.
och
till
för förståelsen
hjälper
handläggaren.
samtal
med
muntligt
ett
och Psykologförbundet
tar upp suicidrisken
Svenska Flyktingrådet
verkställts
noterats i
trots att suicidrisk
och påpekar att utvisning

beslutsmotiveringar

Utförliga

Frälsningsannen

föreslår

intyg.
Flera organisationer

värdigt

och humant

sker på ett
av att avvisningar
ofta
visar
att organisationen

betonar vikten
sätt. FARR

hjälper till vid avvisningar.

Rädda

Barnen
av ett avvisningsbeslut
att splittras.

Verkställighet
riskerar

Svenska

inhiberas

då en familj

Flyktingrådet

en klar och begriplig motivering
mildras utvisningsverkställighetema.

Med

skall

för beslutet

underlättas

och

UNHCR

Om ett ensamt bam skall awisas till ett säkert tredje land eller första
asylland måste följande beaktas:

Bilaga

Före återvändandet

måste man försäkra

emot av landet ifråga.
i landet
2. Förhållandena
att barnets

försäkra

Man

tillgänglig
Dessa

måste

måste

liv eller frihet

övervägas

noggrant

för

att

vård

är

inte hotas.

försäkra

också

sig om att barnet tas

sig om

att nödvändig

för barnet.
kan

överväganden

återvändande

väl

mycket

till första asyllandet

inte är till

leda

till

barnets

slutsatsen

att

bästa.

Bamläkarföreningen
Barnkonventionen

fattats.
gäller även efter det att avvisningsbeslut
kan
avvisning
på
gör
göra
sätt
man
man
samma
som enligt
det vill säga att man har bamkompetent
socialtjänstlagen,
personal
och att man förbereder det väldigt noga.

När

FARR

FARR

hjälper

En familj

till vid avvisningar

får inte splittras

minst

en gång i veckan.
En avvisning får inte ske

vid awisning.

brutalt

genom att polisen griper en oförberedd
eller tar barn direkt från skolbilen.
Att följa upp i utlandet

är mycket

familj,

slår

dörrar

svårt.

Frälsningsarmén
Vid avvisningar

och utvisningar

brutala tillvägagångssätt

har ofta polis dykt upp nattetid och
Vid motsvarande
ingrepp

har förekommit.

enligt t ex LVU eller i vårdnadsmål
är det föreskrivet
att bamkompetenta personer skall medverka. Det synes oss nödvändigt även när
det gäller flyktingbarn.
Vad som också skulle hjälpa mycket
handläggarna.
Det skulle hjälpa mycket
och att de fick

11—D3

är ett muntligt samtal med
att de fick säga någonting

svar av en annan människa.
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när det gäller

har en stor hjälppotential
i andra länder.

Frälsningsarmén

mottagande

förbereda

att

UNICEF-kommittén

Svenska

om barnets bästa måste tillämpas också vid awisningsbeslut. Polishämtning är en metod som används ytterst restriktivt
när
det gäller svenska bam och det bör gälla även utländska bam.

Principen

Svenska

Scoutförbundet
av avvisning
splittras.

Verkställighet
att familjen

bör genomföras

utan

Irankommittén

Svenska

bör föreslå

Barnkommittén

Övergångsbestämmelser

som innebär

asyl enligt vissa förutsättningar.

beviljad

10.

och utvisning

Familjesplittring

-

familjeåterförening

och praxis
har pekat på att utlänningslagen
organisationer
lägger hinder i vägen för barn att återförenas med sin familj och att
detta innebär att familjer
splittras. Andra pekar
att familjer
från
Sverige eller
splittras på grund av att den ena föräldern utvisas

Några

att en familj
föräldern.

utvisas

Rädda

Barnen

Sverige

måste

Bamkonventionens

förening

till

ett land som nekar att ta emot

och aktivt
mer effektivt
bestämmelse
att ansökningar

arbeta

skall behandlas

på ett positivt,

humant

för

den andra

att uppfylla

om familjeåteroch snabbt sätt.

Bilaga

De hårda forrnaliakrav

omöjliga

ofta i princip

bör

regel

En

föras

i 2 kap

pågår eller kan beräknas

utlänningslagen

i de fall

uppehållstillstånd

tidsbegränsat

uppställer

som Statens invandrarverk
att uppfylla för de sökande.

om

är
till

rätt

en faderskapsutredning

pågå.

UNHCR

should

to stress the right to family unity.This principle
conjunction with the principle of non-discrimina-

like

would

We

be seen

tion.

Röda

Svenska

korset

granskar olikhetema mellan
Det är ytterst viktigt att Bamkommittén
svenska barns rätt till sina föräldrar och utländska barns rätt till sina
föräldrar.
Vi

har också

möjligheten
ment

för

kommittén
ansett att
noterat att flyktingpolitiska
för anhöriga att få uppehållstillstånd
utgör ett instruvilket är en oroande utveckling
i
invandringsreglering,

synen på familjeâterförening.
Svenska Röda korset har avstyrkt

ett förslag till ändring av 2 kap.
en
utlänning
att
som är under 18 år och
före dennes bosättning
i Sverige varit

punkt 2 i UtlL

4 paragrafen

ogift

samt
hemmavarande
leda till orimliga

omedelbart

Ordet

omedelbart

konsekvenser

i enskilda

barn.

är alltför

starkt

och kan

fall. Vi anser dessutom att
barn
med
även
som inte varit hemma-

man måste vara flexibel
varande
och ta hänsyn till

fall

där minderåriga

bam inte ingått

i

hushållsgemenskapen.
Ensamma
försvunna,

minderåriga
bör kunna

barn,

återförenas

där

föräldrarna

med äldre

är

syskon

döda

i Sverige

eller
om

ingen annan lösning finns.
Avslås en förälders ansökan

ning till att återföreningen
undersöka,

möjlig

med hänvisom uppehållstillstånd
kan ske i annat land, måste verket noga

innan beslut fattas, om återföreningen
befinner sig

i det land föräldern

överhuvudtaget

är

2
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När det gäller efterforskning

kan Röda korset hjälpa till.

Det kan

vara en förläggning eller en god man som kontaktar oss för att hjälpa
barnet att efterforska sina föräldrar. Röda korset har inget organiserat samarbete

med invandrarverket

när det gäller efterforskning.

FARR

Inga hinder får läggas i vägen för möjligheten

att återförena

ett barn

med dess föräldrar.
När det visar sig hart när omöjligt att få en återförening
i hemlandet så måste familjen få återförenas här.

stånd

Scoutförbundet

Svenska
Verkställighet
familjen

till

av avvisning
splittras.

Riksorganisationen

och utvisning

bör genomföras

utan att

Återföreningen

Speciella problem

tvångsseparerar
skapas genom att myndigheterna
där
den
familjer
är svensk och
parten
ena
om
den andra utlänning.

familjer.

Det handlar

11.

LVU

Flera

organisationer

och utlänningslagen
har framhållit

konflikten

mellan

LVU

och

utlänningslagen.
Man menar att LVU
hos föräldrarna
inte får
som är omhändertaget
pga omsorgssvikt
återlämnas
till vårdnadshavaren
för att en avvisning skall genomföras. Frågan om tidsbegränsade
uppehållstillstånd
togs upp av
skall

ha företräde

och barn

Bilaga

kommittén
förbundet

och de organisationer
som besvarade frågan, Psykologoch Svenska bamläkarföreningen,
avvisade det altemati-

vet.

BRIS

Barn Omhändertagna
företräde

Svenska

framför

enligt LVU

bör inte få avvisas.

LVU

skall ha

utlänningslagen.

Bamläkarföreningen

Vi anser att LVU står över utlänningslagen och att hävda motsatsen
Barnkonär en rättstillämpning
som strider mot Barnkonventionen.
ventionen har företräde framför Wienkonventionen.
Det är orimligt
att från början säga hur lång tid en återförening
kan ta och hur lång tid ett bam behöver ha för att anpassa sig i en
familj under betryggande former. Det bör i stället vara tillsvidarebeslut och man ska bedöma utifrån professionen
om det fungerar.

Psykologförbundet
Vi ställer

Svenska

oss avvisande

till tidsbegränsade

beslut.

Scoutförbundet

Vid en konflikt mellan utlänningslagen
och annan lagstiftning,
t ex
måste barnets skyddsintresse
beaktas. Det är orimligt
att ett
barn som omhändertagits
av myndigheterna
pga att barnets liv och
LVU,

hälsa är i fara återlämnas
ska genomföras.

till vårdnadshavaren

för att en avvisning
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12.

Sammanfattning

av

från

synpunkter

inkomna

skriftliga

organisationer

som

deltog vid hearingen

Råd

Sveriges Kristna
barn

Asylsökande

får

inte

särbehandlas

negativt

på något

sätt,

jämfört

med andra barn som bor i Sverige.
Det finns inga objektiva svar
frågan om vad som är bäst för
det enskilda barnet. Varje svar är kulturellt
och subjektivt
betingat.
Ett absolut

krav

är att barnets

bästa alltid

måste ha prioritet

i

intressekonflikter.
I vissa

avseenden

är Barnkonventionen

mycket

bestämd

och

auktoritativ.

Det gäller t ex barnets rättighet att få leva med sin
Staten får inte skilja barnet från sin familj.

familj.

Riksförbundet

och Skola

Hem

bamets

bästa

bör ta sin utgångspunkt
i ett bam- och
ungdomsperspektiv
för Bamkonenligt det synsätt som Nätverket
ventionen har. I viktningen mellan olika intressen behöver det bli en
åt barnets håll.
tyngdförskjutning

Begreppet

Utlänningslagen
med

artikel

bör kompletteras

3 i konventionen.

också bestämmelser
Det finns

asylsökande
bör titta

likvärdig

närmare

gäller

så att dessa stämmer

överens

18-årsgräns.

inskränkningar
barn jämfört

i enlighet

angelägenhetsgrad

Samma

för förvarstagande

med Bamkonventionens

med bestämmelser

i den hälso- och sjukvård

med alla andra barn i Sverige.

som erbjuds
Kommittén

på om den undervisning
asylsökande barn f°ar är
med annan undervisning
i den svenska skolan.

Bilaga

FN-förbundet

Svenska

påpekar att det är av största vikt att resultatet av
arbete sammanställs och görs allmänt känt, i första hand

FN-förbundet
kommitténs

som ständigt arbetar med att sprida kunskap om
och till
inom hela skolväsendet,
till allmänheten

bland folkrörelser
barnkonventionen
institutioner

av olika slag.
FN-förbundet
föreslår att relevanta

förklaras

som

lag i Sverige.

gällande

Svenska
Praxis

i Barnkonventionen

artiklar

lagar, eller att konventionen

i svenska

inkorporeras

Föreningen

för

för beslutsmotiveringar

barnets bästa bedömts
I ärenden

läkarsystemet

Barn-

och Ungdomspsykiatri

bör ändras,

i förhållande

till

så att det framgår
andra faktorer.

expertutlåtanden

är viktiga

ersättas med muntlig

förhandling.

där

skall

hur

förtroende-

ska göra en bedömning av varje
myndigheten
skäl
för
Praxis borde vara att höra
barns egna
uppehållstillstånd.
barnet självt. Om föräldrarna
inte vill att deras barn ska höras måste
utredande myndighet värdera och ta ställning till varje enskilt fall.
Den

utredande

Utredning

av barn måste göras av personer

som är utbildade

och

kompetenta.
Föreningen
alternativ
LVU
avvakta

motsätter

till förvar

sig bestämt

förvarstagande

av bam.

Ett

är uppsikt.

bör inte vara ett verkställighetshinder.
I stället bör man
beslutet enligt utlänningslagen
tills
med det slutgiltiga

LVU-vården

upphört.

Invandrarmyndigheter

måste prioritera

med bam. Ett beslut borde komma

utredningar

inom tre månader.

av familjer
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BARNENSRÄTTISAMHÃUIT

Tlll
Carin
Jaha
Barnknmrniuén
Socialdepartementet
I85 33 Stockholm

Riksförbundet BRIS anser att följande punkter är viktiga att
uppmärksamma för en minskning av konflikterna mellan
Utlánnlngslagen och bestämmelserna i FN:s Barnkonvention:
om
- Prövning av barnens egna asylskäl vid utredningar
beviljande av permanent uppehållstillstånd.
BRiS har föreslagit
detta görs under rutinmässig medverkan av socialtjänst och
erfaren barnpsykiatrisk
expertis.

att

rörande
i asylärenden
bam
under
- Handläggningstiderna
18 år. BRIS anser här att ett slutgiltigt
beslut ska vara fattat
inom sex månader efter det att ansökan inlämnas utan att
rättssäkerheten
ásidosätts.
mellan LVU och Utlännlngsiagen.
BRIS anser
- Förhållandet
att om målsättningen om "barnets bästa" skall vara vägledande i
vår målsättning, bör barn omhändertagna enligt Lagen om vård av
inte få awisas. Därför anser BRIS att LVU skall ha
unga LVU
företräde framför Utlänningslagen.

Med

hälsningar

vanliga:

Bodil Långberg
generalsekreterare
BRIS

RIKSFÖRBUNDET
ams
ArmfelugacanllS34Stockholm.
Telefon08-664l6 65.Telefax08-664
50SB.
754468-7.Förmedlemsavgifter
ochgåvor: 90 04-I.
Org.nr 8020l3-3420.
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och
nyulnwvunnom-I
mudd
Auyllommlllhmu
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Till
BARIIKOHHITTEH
Barnkonventionen
och svensk
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

rätt

Riksråd,
Plyktinggruppernas
och Asylkommittéernas
på Barnkonventionen
följande
framföra
synpunkter
vad gäller
flyktingbarn:

PARK, vill
och svensk

rätt

Sverige
har ratificerat
Barnkonventionen
och därmed förbundit
sig
att följa
den. Utlänningsnämnden
skriver
beträffande
Barnkonventionen
följande
i ett beslut
1996-04-29,
ärendenummer
UN 96/03907:
-Vad gäller
tillämpningen
av Fnzs konvention
om barnens
rättigheter
har nämnden anfört
följande
i beslut
den 10 mars
1995 se Utlänningsärenden-Praxis,
UN 274:
"Sverige
har genom
ratificering
iklätt
sig en internationell,
av konventionen
folksrättslig
förpliktelse
att följa
konventionens
bestämmelser.
Det förhållande
att Sverige
biträtt
en internationell
överenskommelse
innebär
emellertid
gällande
inte
att denna blir
rätt.
Domstolar
och förvaltningsmyndigheter
är därför
inte
Så är fallet
bundna av konventionens
regler
som svensk lag.
först
föreskrivs
i svensk lag.
Ett godkännade föregås
om detta
emellertid
förenlighet
av en undersökning
av överenskommelsens
med svensk rätt.
I den mån den svenska lagstiftningen
inte
med vad som sägs i överenskommelsen
vidtas
anses stämma överens
sådana lagändringar
erforderliga
för
att
Sverige
som anses
skall
kunna uppfylla
sina åtaganden
enligt
överenskommelsen.
Förhållandet
mellan
utlänningslagstiftningen
och
år
barnkonventionen
behandlades
i samband med att riksdagen
1990 godkände konventionen
prop.l989/107.
Föredragande
statsråd
uttalade
därvid,
uppfyller
konventionens
att
Sverige
således
krav även såvitt
gäller
flyktingbarn.
att
UN finner
barnkonventionen
inte
utgör
hinder
emot att utlänningslagens
regler
tillämpas
i enlighet
praxis".
med gällande

Adress
FARR
Box137
S-77623 HEDEMORA
Sweden

Telefonochfu
0225- 14777

Bankgiro
64-4071343-1

Postgiro
S20890-5
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Nämnden finner
vara gällande.

att

vad som sålunda

nämns dock
I Utlänningslagen
samband med förvarstagande.

barn

uttalades

bara

på ett

alltjämt

ställe,

får

anses

nämligen

i

UN 96/03907:
Vidare
ur beslutet
-Vad galler
det åberopade
uttalandet
ministern
av den ansvarige
återgivet
från
detta
finns
1 riksdagens
protokoll
l995f96:46
1996. På sidan nio i nämnda protokoll
den 26 januari
anförs
kommittén
följande:
"Medan den parlamentariska
arbetar
med
uppdrag avser regeringen
sitt
att inte
ta något beslut
om
avvisning
där barn kommit att
vistas
här en längre
tid berörs
Det gäller
och där barnens hälsa sätts
i fråga.
ärenden som
lämnas över till
regeringen
för beslut.
Ett beslut
av
regeringen
i ett sådant fall
skulle
innebära
att en praxis
läggs fast
som kan komma att ändras som ett resultat
av
kommitténs
arbete.
Med hänsyn till
den relativt
korta
tid det
är fråga
att resultatet
om anser regeringen
av den
kommitténs
parlamentariska
Regeringen
förslag
kan avvaktas.
utgår
från att myndigheterna
för kommitténs
arbete
under tiden
också kommer att iaktta
stor
varsamhet
i hanteringen
av sådana
ärenden."
sådana
åberopat
Familjen
har i nu aktuell
ansökan inte
omständigheter
att det föreligger
skäl att avvakta
med beslut
ärendet.
Nämnden noterar
här särskilt
att ohälsa med avseende
på barnen inte
har åberopats
i ärendet.
Hämnden finner
att det inte
heller
humanitetens
krav att avvisningen
Familjen
lämnas utan

:s ansökan
bifall.

i övrigt
verkställs.

om uppehållstillstånd

beslut
Barnen i detta
är födda 91-07-10
kommer från Rest-Jugoslavien
och sökte

och
asyl

strider

mot

skall

således

93-07-05.
Familjen
1993.
i juli

i
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I ett annat UN-beslut,
UN 96/02772,
beslutsdatum
1996-05-03,
är
barnet
fött
93-U7-31.
Familjen
är från Kosova.
Den sökte asyl år
1992 och fick
inhibition
20 mars 1996. I detta
ärende fanns intyg
är djupt
deprimerade,
om föräldrarna
att barnet
är mycket bra
integrerat
i Sverige
och pratar
och att
mer svenska än albanska
barnets
grundtrygghet
är starkt
hotat
tvingas
om familjen
återvända
till
hemlandet.
UH för här i sitt
avslagsbeslut
till
en början
samma resonemang
fortsätter
sedan på följande
som ovan. Detta beslut
sätt:
-Enligt
åberopats
nämndens bedömning har för
inte
sonen
sådana omständigheter
att det föreligger
skäl att avvakta
med
beslut
i ärendet.
Hämnden har härvid
även beaktat
vad
och
tidigare
anfört
rörande
sonen.
Sedan i stort
sett
samma slutrader
som ovan.
Ett tredje
beslut
FARR här vill
ta upp, UN 95/02755,
beslutsdatum
1996-04-11,
gäller
familj
med två barn,
födda
en kosovaalbansk
91-11-30
och 94-06-02.
Familjen
sökte asyl 1992 men omfattades
inte
1994:189
av förordningen
pga en körkortsförseelse
som
fadern
gjort
sig skyldig
till
i början
av år 1993.
Barnet som är fött
1991 lider
av glutenallergi.
Här citerar
FARR hela UH:s avslagsmotivering:
Skil
nämnden delar
överklagandet
Kterreseförbudet
till

att

Alla dessa
nämnd.

gälla
tre

Invandrarverkets
bedömning.
Vad som anförts
i
föranleder
inte
annat ställningstagande.
bör i enlighet
med gällande
praxis
förlängas
tvâ år från nämndens beslut.
beslut

var

ordförandebeslut,

alltså

inte

tagna

i

FARR har innevarande
fått
dag per telefon
kännedom om ytterligare
ett avslagsbeslut
för en barnfamilj
med lång vistelsetid
i
från f.d.
Sverige.
Det gäller
Jugoslavien
en fyra-barnsfamilj
som
sökte asyl här 1992. Den fick
inhibition
den 28 mars 1996. Barnen
är födda 1981, 1983, 1986 och 1987. Det hade påpekats
hur bra

Bilaga

barnen
förelåg.

anpasssat
sig i Sverige
och intyg
om deras skolgång
Avslagsmotiveringen
var densamma som i beslut
nr

ovan.
UH 96f02777,

beslutsdatum

2

tvâ

1996-04-30.

FARR anser att i samtliga
dessa ärenden borde UN ha avvaktat
att fatta
avslagsbeslut.
UN horde ha inväntat
vad Er kommitté
kommer fram till
innan beslut
tas.
UN har heller
inte
vägt in att dessa avvisningsbeslut
tidigare
inte
kunnat verkställas
och att de fortfarande
inte
kan
verkställas.

med

id
granskning
antal
beslut
gällande
flyktingbarn
kan
av ett stort
inte
FARR finna
att
SI och UH i dessa beslut
beaktat
konventionen
rättigheter.
om barnens
Detta gäller
flera
artiklar
i konventionen.
FARR vill
här fokusera
på nâgra:
Artikel
2,
står
i vilken
det bl.a.
att barnet
skall
skyddas mot alla
former
på grund av föräldrars,
diskriminering
eller
bestraffning
av
vârdnadshavares
eller
familjemedlemmars
ställning,
verksamhet,
åsikter
uttryckta
eller
tro.
Enligt
regeringsiörordningen
1994:189
skulle
barn som sökt asyl
uppehållstillstånd
före den 1 januari
1993 beviljas
av humanitära
skäl pga sin långa väntetid.
Undantag fanns,
exempelvis
att någon
familjemedlems
beredvillighet
att iaktta
grundläggande
normer
ifrågasattes.
Den praxis
Exempel har
som UH här lade är mycket rigid.
från
PARR:s praxissamling
mars i år: FÅR STATEN SVIKA
PLYKTIHGBARH exempel
Praxissamlingen
nr 2-15 i denna.

lämnats
bifogas.

förstå
FARR kan möjligen
att grov kriminalitet
kan vara ett
uppehållstillstånd
att inte
bevilja
barn/barnfamiljer
enligt
förordningen.
I dessa fall
kan man ifrågasätta
beredvilligheten

skäl

i
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här kunna väga denna
grundläggande
att iaktta
normer och därför
men att förmena
bästa.
mot barnets
beredvillighet
bristande
uppehållstillstånd
barnet/barnen
som
pga någon smärre förseelse
år före beslutet
begått
togs är ett
någon i familjen
kanske flera
2.
brott
mot Artikel
klart
strider
mot
sammanhang påpeka att det helt
i detta
FARR vill
låta
bli
handlande
ett
barns
andemening
att
Barnkonventionens
Att på detta
nekas uppehållstillstånd.
att familjen
orsak till
svårt
bästa
direkt
mot barnets
ett barn strider
skuldbelägga
sätt
utveckling,
ex nr 2 och ll.
till
möjlighet
och barnets
sig
att
ha undandragit
beträffande
Den praxis
som lagts
2 ex nr 21.
brott
mot Artikel
verkställighet
är också ett klart
föräldrarna
gå
Men
att
beslut.
aldrig
barnets
jorden
är
under
Att
bevilja
att
inte
avslagsgrund
detta
tagit
steg har varit
en
förordningen.
enligt
barnen uppehållstillstånd

Artikel
3,
kärnan i Barnkonventionen.
är själva
vilken
åtgärder
barnets
alla
som rör barn skall
rummet.

att
Där står bl.a.
bästa komma i främsta

vid

barn och barnfamiljer
som FARR har
bästa vägts in i
finna
att barnets
sällan
framgår
detta
inte
av
bästa
barnets
alltid
inte
Det är förvisso
ska
bästa alltid
barnets
den eftersom
såväl som
bifall
beslut,
bör det i alla
när de
resonerat
hur beslutsfattarna
ärende.
detta
bästa i just
vad sou är barnets

beträffande
I de beslut
tillgång
till
kan FARR
fall
I varje
beslutet.
beslutsmotiveringarna.
att få stanna i Sverige.
rummet
komma i främsta
framgå
tydligt
avslag,
kommit

fram

till

dels kommer fran,
barnets
bästa hör att barnets
Till
egna asylskäl
dels beaktas.
gång på gång att barnen inte
se
hörs i utredningen
rann finner
Exempel är nr 4, 10, 14, 18,
12.
under Artikel
vidare
om detta
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19 och 20. I dessa ärenden framgår
ändå av inlagorna
att barnen
har egna, ibland
mycket starka
asylskäl.
Men inte
i något av dessa
ärenden omnämns barnen i besluten,
än mindre förklaras
varför
UN
inte
tagit
hänsyn till
barnens
asylskäl.
från februari
I FARR:s exempelsamling
1995 återfinns
dock ett
ärende,
där nämnden beaktat
att
det fanns starka
humanitära
skäl
för att låta
ett barn få stanna och också motiverat
varför
nämnden ämdå fattade
ett
avslagsbeslut.
Det är exempel nr 3 UN 9401-0198,
beslutsdatum
1994-10-28.
FARR har tyvärr
inte
kunnat följa
Vår
ärende.
upp detta
uppgiftslämnare,
familjens
juridiska
ombud, har gått
i pension
och förlorat
kontakten
med familjen.
också denna exempelsamling
FARR bifogar
ändå här mycket
men vill
kortfattat
redogöra
för fallet.
En 13-årig
flicka,
Surete
fingerat
namn,
börd från
av zigensk
Serbien
hade våldtagits
i Serbien
och blivit
gravid
av
våldtäkten.
Hon fick
ingen hjälp
att de serbiska
myndigheterna.
Hon och hennes familj,
mor och två yngre syskon,
flydde
till
Sverige
och sökte asyl i oktober
1992. I Sverige
födde hon ett
barn som hon efter
ett halvår
övertalades
att
adoptera
bort.
Surete hördes aldrig
i utredningen.
Det förelåg
dock vid
beslutstillfället
barnpsykiatrisk
en omfattande,
dokumentation
dåliga,
beträffande
Suretes
psykiska
också av
hälsa.
Surete lider
Hepatit
B, kanske en följd
av våldtäkten.
UH skrev i avslagsbeslutet,
att det förelåg
humanitära
skäl av
avsevärd
styrka
beträffande
Surete men att
det var fråga
om
sociala
problem som borde lösas
i Serbien.
Dessutom hade modern i
augusti
1993 begått
ett brott
träta
med en annan kvinna på
flyktingförläggningen.
Trätan
övergick
i handgripligheter.
FARR finner
att UN inte
hade Suretes
bästa för ögonen när man
beslutade
att avvisa
henne. En 13-årig
flicka
i
som våldtagits
Serbien,
blivit
gravid
och sedan djupt
av våldtäkten
deprimerad
fött
ett barn i Sverige,
för henne måste det bästa vara att under
förhållanden
trygga
få bearbeta
i Sverige
sina traumatiska
minnen.
Här fick
en förseelse
sig skyldig
som modern en gång gjort
till
väga tyngre
än hänsynen till
Surete.
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på de
synpunkter
FARR vill
nu komma med ytterligare
någon
barnfbarnfamiljer
avslag
undantagsbestämmelse
som fick
pga
1994:189.
i förordningen
FARR finner
det anmärkningsvärt
att dessa barn/barnfamiljer
får avslag
på sina nya ansökningar.
fortfarande
i många fall
Både föräldrar
och barn är nu oftast
psykiskt
nedbrutna,
ibland
Många gånger har det inte
gått
mycket svårt
psykiskt
sjuka.
att
avvisningsbeluten.
verkställa
lever
Familjerna
nu, två år efter
det att förordningen
1994:189
utfärdades,
i någon sorts
deprimerande
icke-tillvaro.
1991. Det uppenbart
att det
PUT.
de omgående beviljas

i Sverige
sedan
Barnen kan ha varit
för barnens bästa är nödvändigt
att

också påpeka att brott
FARR vill
med en straffskala
med böter
två år. Jmf
eller
fängelse
i högst 6 månader preskriberas
efter
BrB 35:1 p 1. Utvisning
ske för brott
kan inte
pga brott
som är
preskriberade.
Utvisning
allvarligare
sanktion
än
är en avsevärt
böter
och fängelse.
Detta borde tveklöst
vägas in när beslut
i Hy ansökan tas i
ärenden där det blivit
avslag
som nu ligger
mer än
pga förseelser
två år tillbaka
i tiden.
För barn som rotat
sig i Sverige
bästa att få
är det barnets
stanna här. En väntetid
för barn på 18 månader eller
längre
kan
måste
inte
accepteras.
Om denna väntetid
överskrids
uppehållstillstånd
beviljas
skäl.
av humanitära

Verkställighet:
från
Hur verkställighet
sker varierar
av avvisningnrnn
så humant
polisdistrikt
till
polisdistrikt.
Oftast
sker de på ett
och värdigt
sätt
Men i vissa
fall
har de
som det är möjligt.
på ett sådant sätt
skett
att barnen direkt
har skadats.
Det är
inte
bara i Åsele som polisen
och
kommit med batonger
schäferhundar.
Familjen
har fått
vetskap
om att den fått
avvisningsbeslut
har gripandet
fling,
flygande

först
när polisen
den. Ofta
är där för att gripa
fått
skett
i tidiga
har
packa i
Familjen
morgnar.
fått
Barnen har inte
säga adjö till
klasskamrater
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fått
och lärare
och inte
med sig sina skolsaker.
Andra barn i
får bevittna
förläggningen
hur poliser
burit
gallskrikande
barn
nedför
trapporna
och in i polisbilarna.
Nästa gång kan det vara
deras egen tur,
psykisk
en otäck,
press att leva i.
på väg till
I tvâ fall
har barnen gripits
som FARR känner till
skolan.
I det ena fallet
stoppade
polisen
skolbussen
och plockade
ut flyktingbarnen.
Polisens
handläggningssätt
Barnkonventionen.
Polisen
åtanke.

är
har

i dessa fall
långt
ifrån

ett
haft

Artikel
6,
rätt
till
livet
och att
som handlar
om barnets
staterna
till
det yttersta
av sin förmåga skall
överlevnad
barnets
och utveckling.

klart
brott
mot
barnets
bästa i

konventionssäkerställa

Här vill
FARR särskilt
peka på avslagsbeslut
för svårt
sjuka barn
och/eller
barn med svårt
sjuka vårdnadshavare.
Om de kommer från
medicin/vård
länder
där livsnödvändig
endast kan erhållas
till
en
för de avvisade
går att
oöverkomligt
hög kostnad,
om den alls
erhålla
så säkerställs
för de avvisade,
inte
barnets
överlevnad.
uppehållstillstånd
Vissa barn i denna situation
har beviljats
av
humanitära
skäl medan andra fått
avslag.
FARR ifrågasätter
om
förmåga har försökt
Sverige
i de senare fallen
till
sin yttersta
säkerställa
dessa barns överlevnad.

Artikel
9,
vilken
handlar
föräldrar.

om att

barnet

inte

skall

skiljas

från

sina

Sverige
bryter
ibland
uppenbart
mot Artikel
9:
l.
från barnet/barnen.
En förälder
tas i förvar
och skiljs
2.
En förälder
avvisas.
Den andra föräldern
och barnet/barnen

12-D3

bereds
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möjlighet
inte
att följa
med.
3.
avvisas
med beslutsfattarnas
vetskap
En förälder
om att det kommer
att kunna återförena
sig med
att ta lång tid för föräldern
barnetfbarnen.
4.
till
avvisas
ett land som nekar att ta emot den andra
En förälder
föräldern
och barnet/barnen.
5.
från
måste
BarnetIBarnen
skiljs
i fråga
en förälder
pga föräldern
uppehållstillstånd
omhändertas
för tvångsvård.
Ett beviljat
skulle
få föräldern
snabbare
troligen
i fråga
friskare
och skulle
med
säkerhet
göra det lättare
för barnet/barnen
att få erforderlig
vård och hehövligt
stöd.

10,
Artikel
om vikten
som handlar
âterförening.
gällande

av snabba,

får läggas
Inga hinder
i
barn med dess föräldrar,
9,
Se också ovan Artikel

Artikel
12,
handlar
som

om att

barnet

vägen
vilket
punkt

skall

Barn kan ha egna asylskäl
vilka
BarnetfBarnen
utredningen.
har
under vad som anförts
Se vidare

positiva

och humana beslut

för

möjligheten
sker.
nu tyvärr
3.

ha rätt

att

alltid
inte
helt
enkelt
i samband

att

återförena

ett

höras.
kommer fram i
inte
hörts.
med Artikel
3.

FARR vill
poängtera
att barnet
alltid
ska höras av personer,
utbildade
att höra barn,
barnpsgkologer.
Ett barn får
exempelvis
höras av poliser
inte
och handläggare
vilka
i allmänhet
saknar
kännedom om hur man här ska gå till
adekvat
väga.
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väljer
Föräldrar
ofta
att
inte
De vill
riva
upp detta
Det är också svårt
för en
barn varit
vittne
till
när
våldtäkt.
misshandel
eller

inte
berätta
om vad
De vill
igen.
att
förälder
att berätta
hanlhon
utsatts
för
Det är så förnedrande

2

barnen utsatts
för.
barnen ska glömma.
att hans/hennes
exempelvis
för föräldern.

I detta
sammanhang vill
FARR också påpeka att det är olämpligt
att det är polisen
‘
myndigheten.
som är den mottagande
Plyktingarna,
inklusive
flyktingbarnen,
kan ha mycket negativ
erfarenhet
i hemlandet.
Hottagandet
bör ske av civila
av polisen
myndigheter
och ske i så lugn atmosfär
möjligt.
som

Artikel
vilken

24,
bl.a.hand1ar

om barnets

rätt

till

sjukvård.

Asylsökande
barn och barn som har fått
ett
laga kraftvunnet
får i praktiken
akutvård,
avslagsbeslut
endast
omfattningen
av
vården varierar
dock från
förläggning
till
förläggning.
Detta
hälsovården
innebär
att den förebyggande
försummas,
att nödvändiga
livsnödvändiga
operationer
inte
görs och att tandvården
men inte
består
i tandutdragning
vid tandvärk.
Särskilt
bekymmersam är sjukvården
för "gömda" barn.
I teorin
har
sjukvård.
får de oftast
dessa barn rätt
till
nödvändig
I praktiken
inte sådan vård.
Vem ska betala
Vem garanterar
att inte
polisen
får kännedom om att de finns
på ett visst
sjukhus
och kan gripa
dem där
FARR vill
här också ta upp problemet
med gravida
kvinnor
som gått
under jorden.
De törs
inte
lägga in sig på sjukhus
när barnet
ska
Såvitt
födas.
Barnet
föds i gömstället.
PARK vet har hittills
inget
barn dött
hjälp
vid en
pga avsaknad av kvalificerad
komplicerad
förlossning.
Men att så kan komma att
ske är tyvärr
fullt
tänkbart.
Ett ofött/nyfött
barn har rätt
till
livet.
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till
FARR vill
utan undantag

sist
gillar

med skärpa
alla
barn
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att

Barnkonxentionen
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heller
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i svensk lag.
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1996 05 08

Till Barnkommittén
Barnkonventionen och svensk rätt
Socialdepartementet
103 33 Stockholm
Synpunkter inför Hearing den 23 maj 1996.

Jag representerar här Frälsningsarméns
invandrar
I Flyktingkommitté,
där jag
varit ledamot sedan några år i kraft av mitt engagemang i Hjälptruppen - Frälsningsarméns Vänner och deltagande i det flyktingarbete som utförs inom Frälsningsarmén
både centralt och lokalt.
Jag är pensionerad barn- och ungdomspsykiater. Jag har kommit i kontakt med många
asylsökande barnfamiljer, på förläggningarna nära Örebro; Hålahult, Garphyttan och
Laxå. Jag har också träffat och undersökt ett stort antal barn i "gömda" familjer.
Dä Utlänningslagen nämner Barn endast vad rör förvarstagande är det svårt att ställa
Barnkonventionen mot Utlänningslagen. Vi kommer därför att utgå från den praxis, de
beslut och den syn på barnet och dess rättigheter som
själva uppfattat som
anmärkningsvärda, stridande mot "barnets bästa", och koncentrera oss på några viktiga
områden.
Barnkonventionens "portalartikel", Art
jämte "flyktingartikeln" Art 22, samt flera
,
övriga artiklar, som Art 19, om skydd mot våld och försumlighet, Art 27 om varje barns
rätt till skälig levnadsstandard - ja, egentligen nästan alla artiklar är tillämpliga och
viktiga för flyktingbarn.
Artikel 1
Vi konstaterar med tillfredsställelse att åldersgränsen lär skola flyttas till 18 år.
Artikel 2
Föräldrars och ibland ett barns brott drabbar hela den övriga familjen. Vi är djupt
oroade över den awägning eller "samlade bedömning" som ofta gjorts av "särskilda
skål", där awisning har blivit resultatet och där hänsynen till barns bästa synes oss ha
försummats. Familjerna får flerdubbla straff. Vi vill hänvisa till FARRzs exempelsamling.
Vi vill också bestämt vända oss mot det s.k "Ãterkallandeprojektet" där man spårar upp
familjer som ljugit i asylutreningen. Barn med många års vistelse i Sverige drabbas
tungt
Artikel 7.
Vi anser att statslösa barn i Sverige med PUT bör

svenskt medborgarskap skyndsamt
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Åtskiljande från föräldrar
Artikel
l ett mycket speciellt fall har ett barn med svenskt medborgarskap blivit praktiskt och
känslomässigt helt bundet vid ett aylsökande sláktingpar som
har beviljats
uppehållstillstånd. Endast administrativa hinder föreligger för en adoption. Flera
läkarintyg från experter föreligger som påvisar att skiljandet av barnet från dessa
"föräldrar" skulle vara liktydigt med att barnet genom döden förlorade sina närmaste och
att dessa "föräldrar" på samma sätt som genom döden skulle mista "sitt " barn.
Jag finner att detta strider mot barnets bästa och att expertkunnandet

beaktats.

Artikel 12 Barnet bör beredas möjligheter att höras.
Vi vill kraftigt understryka hur viktigt det är att barn upp till 18 år får berätta sin egen
historia i samband med asylutredningen. Men det måste vara barnpsykologiskt/
barnpsykiatriskt erfarna och kompetenta intervjuare. l sammanfattningen av
"Flyktingpolitlska kommitténs övervägande och förslag" anförs på sid 235, st
att
lnvandrarverkets tidigare centralt utfärdade regler att höra barn "inte fått fullt genomslag i
den praktiska verksamheten". Min erfarenhet från mer än ett hundratal barnfamiljer är att
barnet
i något enda fall blivit hört under den första delen av utredningen annat än
när det gällt ensamma barn .
Exempel:
l en familj med fyra pojkar mellan 7 och 16 år som kom till Sverige 1991 tillfrågades
dessa pojkar inte om egna upplevelser och skäl. Först två år efter ankomsten till
Sverige berättade de om de grava sexuella övergrepp de varit utsatta för och då
trodde inte lnvandrarverket på deras berättelse, trots att utredning av två oberoende
sakkunniga bedömare gav samma resultat.
Även med en sakkunnigt utförd första utredning är det vanligt och psykologiskt förklarligt
att smärtsamma upplevelser rapporteras först efter lång tid Det är vikitgt att sådana
bedöms som opålitliga eller diskriminerande för berättarens trovärdighet.
rapporter
Flyktingpolitiska kommitténs förslag kring barns hörande pekar i rätt riktning.
Artikel 24. Om hälsa, rätt till sjukvård och rehabilitering
Trots att regeringen l prop 1993/94:94 angivit att asylsökande barn i princip skall ha
tillgång till samma hälso- och sjukvård som de barn som år bosatta i Sverige föreligger
enligt min erfarenhet betydande diskriminering av de asylsökande barnen på många
förlåggningar, på så sätt att fortfarande endast akut sjukvård beredes barnen.
För asylsökande barn där familjen fått awisningsbesked men
kunnat "verkställas"
och därför fått vänta månad efter månad på förläggningar bedöms behovet av akut
sjukvård ännu snävare, med hänvisning till sparkrav. T ex utförs
bråckoperation på
små pojkar,
operation av körtlar i svalget etc,
heller kostar man på" dem
psykologisk / psykiatrisk behandling trots remiss från specialist.

Beträffande gömda barn är situationen ännu mycket svårare. Föräldrarna vågar
lita på
sjukvårdens sekretessplikt. Många sjukvárdsinstanser vågar av rädsla för huvudmannen
och okunskap om barnets rättigheter
ge ens den mest trängande akuta vård.
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Boendet.
Vi är bekymrade över att barnfamiljer på vissa förläggningar tvingas bo alltför tätt ihop så
att familjernas och särskilt barnens oro trissas upp. sparkrav är förläggningens motiv.
Om gömda barn
En särskilt utsatt situation har de gömda barnen. Deras läge uppmärksammades
särskilt 1994, då Socialstyrelsen och SlV publicerade "GÖMD -för att undvika
avvisning, en rapport om gömda barn i Sverige". Beskrivningen av de gömda barnens
situation stämmer även för de många barn som lever gömda i dag.
Naturligtvis är det allra viktigast att förebygga att barn blir gömda, men den här
gruppen är bland de mest "utsatta" i vårt land och behöver hjälp.. Vad som kan göras i
nuläget är a att försäkra dem om adekvat sjukvård.
Gömda barn är också "varje barn" i barnkonventionens anda l
Om oförberedda hämtningar
Vid avvisningar och utvisningar har ofta polis dykt upp nattetid och brutala
tillvägagångssätt har förekommit, ovärdiga en stat som ratificerat barnkonventionen. Vid
motsvarande ingrepp enligt t ex LVU eller i vârdnadsmål är det föreskrivet att barnkompetenta personer skall medverka. Det synes oss nödvändigt även när det gäller
flyktingbarn.
Barn
förläggningar lever i ständig oro dag som natt att polisen skall komma och
hämta dem. Det är en fruktansvärd och en skadlig situation för dem.
Om ingg och utlåtanden angående barn från läkare, psmolger rn
Ofta omnämnes inte dessa intyg i SlV:s eller UN:s beslutsmotiveringar. l intygen finns
ofta refererat barnets upplevelser och synpunkter, som
framkommit tidigare. Vi anser
att hänsynen till barnen kräver att man uppmärksammar intygen noggrannare.
Om det föreligger svårigheter att tolka innehållet finns det möjlighet till och en stark
önskan från läkare etc om en konstruktiv dialog mellan intygsskrivare och
handläggare/beslutsfattare kring intyget.
Generellt torde en noggrannare tillämpning av Barnkonventionen att kräva mer kunskap
om konventionen och om barn än den som nu förefaller finnas hos utredare,
handläggare och beslutsfattare. Endast genom utbildning och erfarenhet samt etiskmoraliska diskussioner och överväganden torde Barnkonventionen kunna tillämpas på
ett korrekt sätt.
Även om nya lagar och rekommendationer tillkommer med Barnkonventionen som
grund är flyktingbarnens framtid till sist ändå beroende gå den tolkning som görs av
handläggare och beslutsfattare av gällande lagar och förordningar. Här kommer
medvetna och omedvetna känslomässiga motiv in.
Ett exempel är från 1994 när även gömda barn omfattades av "Barnförordningen" fram
till november, dä praxis radikalt ändrades av dåvarande invandrarministern så att
gömmandet i stället räknades som ett särskilt skäl för awisning. Det blev ett svek mot
många barnfamiljer.
Vi ser med förväntan fram emot resultatet av Barnkommitténs arbete.
För Frälsningsarméns Flykting/lnvandrarkommitté
-g
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l SAllihlANli-YITNING
Denna skrivelse beskriver kortfattat ett problem som drabbar fler och fler barn i Sverige
nämligen tvångsseparationav familjer där ena föräldern kommer från ett annat land och blir
denna punkt emedantillämpningen är striktare.
av-, utvisad, Lagstiftningen är mycket vag
Vi vill visa att både SlV och UN har visat mycket liten eller ingen hänsyntill barnens bästa i
sina beslut. Till denna framställan bifogas en enkät som gjordes innan den nya lagen trätt i
kraft och en del synpunkter som ville komma till rätta med redan då lagen skrevs Den
enkät som giorts efter den nya lagens ikraftträdande är ännu inte sammanställd men en
preliminär bedömningvisar att inga förbättringar gions. Det har i alla hänseendenvisat sig att
vårafarhågor inte barabesannatsutan även vuxit till oanadeproportioner
2 RIKSORGANISATIONEN

ÅTERFÖRENINGEN

Återföreningen är en organisation som främst arbetar för att belysa de speciella problem som
skapasgenom att myndigheter tvångsseparerarfamiljer. Det handlar om familjer där den ena
parten är svensk och den andra utlänning. l många fall är det flyktingar som träffat sin
livspartner under väntan pa uppehållstillstånd. Målsättningen för föreningens arbete är en
större respekt lör familjens integritet och att stoppa det psykiska, fysiska och inte minst
ekonomiska lidande som vara medlemmar blir utsatta för.
3 VILKA BARN DRABBAS
l diskussioner med såväl my-ndighetspersoneroch privatpersoner möts man oftast av en
oförstående attityd när man för problemet med de drabbade barnen pa tal. Det är inte en
allmän kunskap att föräldrar till svenska barn
från Sverige. Skaran av barn med
föräldrar från olika länder växer och därigenom gruppen av barn som riskerar att utsättas for
det övergrepp en tamiljesplittring innebär. Det hatidlar ofta om "osynliga" barn som inte är
llyktingbam men som inte heller passarin helt i det svenskasystemet,När drabbade föräldrar
söker hjälp för sig och sina barn finns inget lämpligt fack att placeradem i varför de istället
sopas under mattan" och lämnas sitt öde. De gemensammabarn som drabbas är oftast
mycket sma varför de far
igenom sina första år dels utan sin ena förälder och dels med den
andra föräldern som bryts ned av oro och förtvivlan under sin många gånger hopplösa kamp
lbland av-/utvisasden ena föräldern under tiden som det nya barnet väntas. Detta har ofta lett
till allvarliga konsekvenserså som missfall och för tidigt födda barn.
Ytterligare en grupp av barn som drabbas är de barn som inte är parets gemensammamen
som kanske äntligen fått chansenatt leva i en hel familj, En efterlängtad pappasom blivit en
del av barnets liv under flera år tas ifrån det ofta under uppslitande former med
polishämtning. Barnet lämnas åter ensamt och då med rädslan med vad som hänt den av-.
;utvisade vilken ofta kommer från ett krigsdrabbat land för att söka asyl. Det tar ofta månader
innan den av-/utvisadekan höra av sig till sin familj och dena är en tid som sätter allvarliga
spårhos såväl föräldrar som bam.
Det som skeddei Åsele och som upprörde en stor del av Sveriges befolkning sker dagligen l
vanliga familjer. Barn blir vittnen till polisövergrepp pä sina nära och kära vilka inte gion sig
skyldiga till något brott
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4 UTLÄNNINGSLAGEN

OCH DESS FÖRARBETEN

För knappt ett år sedanskrevs delar av utlänningslagenom. l förarbetena till denna lag talas
om att lagstiftningen dittills tillämpats ytterst strikt, De humanaoch mänskliga hänsynenhade
satts sidan lör en principfast bokstaystolkning.: Möjligheten för vissa anhöriga att beviljas
uppehållstillstånd vid en ansökan i Sverige skall utvidgas i fall då det är uppenbart att ett
uppehållstillstånd skulle meddelatsvid ansökan utifrån.: En ny ansökan skall också kunna
bifallas då det strider mot humanitetenskrav att avvisa sökanden Detta innebär i praktiken
bland annat att en asylsökandesom får avslag sin ansökaninte skall nekas möjligheten att
bevara de familjeband som knutits i Sverige även om hans asylskäl i sig inte är tillräckligt
starka. En tvåårig prövotid skall då inträda och först därefter skall en slutgiltig bedömning för
PUT göras. Man skriver vidare i motiveringen till den nya lagen att "ett barn måste iregel
Det
antas komma att lida sådan skada av en långvarig separation att tillstånd bör beviljas
borde stå klan tör alla som har någon kunskap om barns utveckling att så alltid är fallet och
inte som dagenstillämpning gör gällandeendasti exceptionella fall.
5 PRAXIS OCH TILLÄMPNING
Hur har då den nya lagen tillämpats Våra medlemmar kan ge exempel efter exempel
att
man fortfarande inte tar någon hänsyntill hur barnendrabbas. Man har snarare i takt tried det
hårdnandesamhällsklimatet höjt ribban ytterligare. l alla de otaliga inlagor som skrivs till SIV
respektive UN vädjar advokater. läkare, psykologer och drabbade att hänsyn skall tas till
bamkonventionen och därigenom våra bam. l varje avslag som produceras finns också
standardfrasen"inte heller enligt barnkonventionen ansessärskilda skäl föreligga" för att det
skall synassom att man verkligen har motiverat sitt beslut. Vid diskussioner med de personer
som lättat besluten,för en fylligare motivering än ovan nämndastandardfras,vidaremotiveras
beslutet med att barnkonventionen är inkorporerad i lagen och att man alltså inte behöver
pröva detta ytterligare. Barn tvingas växa upp i halva familjer av den enda anledningen att
beslutsfattandemyndigheter vägrar tillämpa lagen med utgångspunkti barnkonventionen och
lagensförarbeten.
l fall där domstolar har att bedöma om en person som begått brott skall utvisas etter att ha
avtjänat sitt straff tar stor hänsyn till personensfamiljesituation ofta med tydlig och direkt
hänvisning till barnkonventionen, i sådanafall är törvaltningsmyndigheten än striktare i sin
tolkning och ser ingen möjlighet att i si.nvandelsbedömningvid fråga om uppehållstillstånd
även ta hänsyn till barnens situation. Ett barn riskerar att förlora sin pappa
grund av ett
utdömt bötesstraff för en mindre förseelse.
6 KONSEKVENSER
De senare åren har jämställdhetsarbetet stått högt
agendan lör våra beslutsfattare.
Utredningar har tillsätts för att befästa hur viktiga pappor egentligen är för sina barns
utveckling Man har till och med lagstiftat om pappamånadi töräldralörsäkringen. För våra
barn som tvingas växa upp utan att ha möjlighet att lära känna sina pappor kommer det
givetvis att kännas som ett hån. Våra bam är svenskar men med ett utlänskt påbrå som är
halva deras identitet. Många barn- och ungdomspsykriatiskakliniker runt om i landet har fått
2sou l994:60s 25
Prop1994/95;
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besök av vara medlemmar som försöker göra det bästa lör sina barn men då
inte känner
något stöd från lagstiftande eller utövandemyndigheter är risken stor att får en grupp bittra
och splittrade ungdomar som har missat en av de viktigaste delarna av sin barndom. För den
kvarvarande parten blir följden ofta svåra ekonomiska och psykiska problem vilka i sin tur
återspeglas i barnens uppväxtmiljö. Vi blir sä kallade rättshaverister som tillslut har gått
igenom eld och vatten for att upprätta våra familjer. De ekonomiska konsekvenserna för
individen blir allvarliga genom att pengar måste läggas ner pä att försöka hålla kontakten,
kanske är endamöjligheten att kommunicera via kurirpost, advokatarvodenmåstebetalasetc.
Flera av våra medlemmar har dessutomblivit så psykiskt nedgångnaatt de gett upp studier
eller förlorat sina arbeten.
De ekonomiska konsekvenserna för samhället blir betydande dels genom att
belastar
vården och blir sjukskrivna
grund av ovan nämnda faktorer men också därför att
blir
ensamståendeoch därmedoftast beroendeav bidragstörskott, bostadsbidragmm.
De konsekvenser kommer att se i framtiden, ekonomiska så väl som sociala, genom dessa
barn som tvingas växa upp utan sina vanligtvis pappor vågar inte sia om. Vi ser redan
hemskaexempel hos barn som växer upp under svåra förhållanden, framför allt bland pojkar
som står för en stor del av dagensvåldsbrott.
7 BROTT MOT BARNKONVENTIONEN
Vi anser att det finns utrymme för en mer human tolkning av dagenslagstiftning men att den
med fördel skulle kunna göras tydligare. l förarbetena till nuvarande skrivning ges klara
signaler att man måste se barnen i de enskilda ärendenaoch tillmäta dem en stor betydelse.
Problemet ligger främst i tillämpningen av lagen. Vi anser att SIV, UN och även lagstiftaren
med hänsyn till ovan nämnda och nuvarandepraxis helt uppenbartbryter mot principen om
barnetsbästa.
Vi anser att man genom sitt agerande bryter mot följande artildar.
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel

2 genom att ge helt svenskabarn och barn med en utländsk förälder olika möjligheter.
3 genom att ignorera barnenvid bedömningenav enskilda fall,
4 genom att inte vidta tillräckligt kraftfulla lagstiftningsâtgärder,
5 genom att inte respekterabarnensbehov av bådaföräldrarnas ledning och stöd,
6 genom att inte säkerställabarnetsmöjlighet till utveckling,
7 genom att inte låta barnet bli omvårdat av bådasina föräldrar,
8 genom att stjäla barnetshalva identitet.
9 genom att godtyckligt skilja barn från sina föräldrar,
10 genom att undantagslöstbehandlaansökningarnegativt,
14 genom att förneka barnet ledning av sin ena förälder i fri- och rättighetsfrågor
16 genom att i högstagrad utsätta barnenför godtyckliga ingripanden i familjelivet,
18 genom att inte säkerställa erkännandet att båda föräldrarna har ansvar för barnet
37 genom att utsätta barnenför grym. omänsklig och förnedrandebehandling.

Det bästa för ett barn måste vara att undvika denna typ av familjesplitring genom att från
första tillfället tillmäta dem den största respekt. Vår undran är hur många av våra små som
skall offras
principemas, signalerna och den reglerade invandringens altare innan någon
ser dem
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RÄDDA BARNENs FöRsLAç TILL ÄNDRINGAR I UTLÄNNINGSLAGEN FOR ATT BATTRE UPPFYLLA BARNKONVENTIONEN
Liberal

flyktingpolitik

skall
Rädda Barnen anser att Sverige
vara en stat
för en geneatt arbeta
som anser det självklart
flyktingpolitik.
Det är
rös,
human och solidarisk
viktigt
särskilt
att uppmärksamma flyktingbarnens
sårbara
Rädda Barnen anser
situation.
och utsatta
måste
flyktingpolitik
och liberal
att en mänsklig
framför
intresse
att reglera
prioriteras
statens
samhällsekonomiska
invandringen
av framförallt
skäl.
till
ändringar
förslag
Rädda Barnen har flera
som
utlänningslagstiftningför att bringa
bör vidtas
överensstämmelse
med FN:s konvention
om
en i full
och synen i
Grundprinciperna
rättigheter.
barnets
1 defii artikel
Barnkonventionen,
som uttrycks
artikel
2 skydd
mot diskriminenition
av barn,
artikel
4
bästa,
artikel
3 barnets
ring,
det
skyldighet
konventionsstaternas
att till
genomföra
yttersta
resurser
av sina tillgängliga
6
artikel
konventionen,
enligt
rättigheterna
och utveckling
samt
överlevnad
till
liv,
rätt
skall
hörd,
12 rätten
artikel
att bli
genomsyra
ärendehandläggning.
Det enskilda
myndigheternas
kunskap
har rätt
barnet
att bemötas med respekt,
och förståelse
av de svenska myndigheterna.
Internationella

konventioner

vid Statens
Rädda Barnen anser att beslutsfattare
skall
ta
invandrarverk
och Utlänningsnämnden
konventioner
de internationella
hänsyn till
som
och tillämpning
vid tolkning
ratificerat
Sverige
kan inte
Barnkonventionen
lagar.
av svenska
förbigås
vid tillämpningen
av utlänningslagen.
Kritik

mot

tillämpningen

oroande att
det särskilt
Rädda Barnen finner
tolkningen
och tillämpningen
av utlänningslagen
under senare
betydligt
har blivit
mer restriktiv
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år. Det är
som skapar
na beslutar
en.

således
inte
i första
hand lagen i sig
upprörda
känslor
över hur myndigheterärenden,
i enskilda
utan tillämpning-

har i åtanke är begrepDet Rädda Barnen särskilt
skäl.
skall
Hur allvarligt
pet humanitära
ett
barns psykiska
hälsa behöva skadas för att tillståndsgrunden
aktuell
humanitära
skäl skall
bli
till
utlänningslagen
I kommentaren
wikrén/Sandesjö
1995 Se uppl
ges exempel på vad
humanitära
skäl.
Rädda
som kan anses utgöra
Barnen är av uppfattningen
att de beslutande
myndigheterna
verkar
se detta
som en uttömmande
uppräkning
skäl.
Rädda Barnen anser
av humanitära
mellan
det oerhört
viktigt
att förtroendeklyftan
barnexpertis
och beslutsfattare
i asylärenden
elimineras.
Rädda Barnen anser att tolkningen
av
begreppet
skäl skall
humanitära
vara generös och
human. I flera
enskilda
fall
som kommit till
Rädda Barnens kännedom har avvisning/utvisning
skett
krav
att det stridit
trots
mot humanitetens
och den allmänna
rättskänslan.
från Utlänningsnämnden
anförs
I beslut
att en
korrekt
tillämpning
av den svenska utlänningsstår
lagstiftningen
i överensstämmelse
med innehållet
i Barnkonventionen.
Detta då Sverige
genom
ratificeringen
förklarat
att
av Barnkonventionen
den svenska
lagstiftningen
är i överensstämmelse
innehåll.
med Barnkonventionens
Rädda Barnen
ifrågasätter
huruvida
Utlänningsnämnden
i så fall
då beslut
tillämpar
lagen korrekt,
fattas
som
strider
i Barnkonventionen.
mot principerna
Sveriges

rapport

till

FN 1992

för
första
till
I Sveriges
FN:s kommitté
rapport
barnets
rättigheter
följer
Barnkonom hur Sverige
bestämmelser
ventionens
sägs att barnens
situation
i hög grad avspeglar
ett samhälles
värderingar.
Vidare
uttrycker
man att barnperspekpå alla
tivet
skall
prägla
arbetet
de samhällsområden där barns intressen
berörs.
Artikel

3 barnets

bästa

Enligt
artikel
skall
3 i Barnkonventionen
barnets
åtgärder
bästa komma i främsta
rummet, vid alla
I artikeln
som rör barn.
anges också konventionsskyldigheter
när det gäller
staternas
att ge ett
barn skydd och omvårdnad och dessa skyldigheters
förhållande
till
bl a föräldrarnas
skyldigheter
åläggs
och rättigheter.
Konventionsstaterna
vidare
minimikrav
är uppfyllatt tillse
att vissa
da i fråga
och liknande
som
om institutioner
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för vård eller
skydd av barn.
Vid en
ansvarar
konflikt
mellan
eventuell
grundsatsen
om barnets
bästa och andra normer skall,
som huvudregel,
barnets
bästa ges företräde.
Principen
om barnets
åtgärder
bästa skall
beaktas
vid alla
som rör ett
såväl direkt
barn,
Rädda Barnen
som indirekt.
är en etisk
grundregel,
anser att detta
som
beslutande
myndigheter
bör vara medvetna om och
känna ansvar för att tillämpa.
Det handlar
ytför varje
enskilt
barn.
terst
om att visa respekt
får innehåll
Artikel
3 i Barnkonventionen
och
relevans
först
när den tillämpas
i betydelsen
"det som är bäst för det enskilda
barnet".
Det
utgår
viktiga
är att man i varje
enskilt
fall
från det enskilda
barnet
och dess behov.
Princibästa får särskild
när
betydelse
pen om barnets
problem
skall
lösas och det finns
ett konkret
motstridiga
intressen.
till
Barnkommitténs
I direktiven
uppdrag sägs att
principen
bästa"
sedan länge har
om "barnets
varit
vägledande
för svensk lagstiftning
rörande
barn och ungdom. Det sägs vidare
att någon generell
bestämmelse
motsvarande
generalklausulen
i
Barnkonventionen
inte
finns
idag i svensk lagåterfinns
stiftning
i olika
men att principen
former
i lagstiftning
Rädda Barnen
som rör barn.
vill
här påpeka att principen
bästa
om barnets
faktiskt
inte varit
ledstjärna
vid
en självklar
beslut
utlänningslagstiftningsom rör barn enligt
på
flera
ärenden där beslut
fattats
en. Det finns
konventionsstridigt
sätt.
Rädda Barnen
ett direkt
skall
anser att myndigheterna
vara bundna att
tolka
och tillämpa
svensk lag i ljuset
av grundprincipen
i artikel
3 även om denna princip
inte
finns
uttryckt
explicit
i lagen.
Rädda Barnen anser att det är viktigt
med ett
då beslut
tydligt
barnperspektiv
fattas
i flyktingärenden.
Varje
barn måste ses som en egen
individ
med egna behov och rättigheter.
Barnens
måste få komma
egna skäl för uppehållstillstånd
fram och vägas in i den totala
bedömningen
av
få stanna
huruvida
familjen
skall
Vid
i Sverige.
beaktande
skäl för uppehållstillav humanitära
stånd måste särskild
hänsyn tas till
barnets
bästa.
Vad är

barnets

bästa

Vad ett barns bästa är måste bedömas i varje
enskilt
fall.
Principen
bästa i Barnom barnets
konventionen
är långtgående
och ställer
höga krav
på konventionsstaterna.
bästa skall
Att barnets
komma i främsta
dock inte
rummet utesluter
att

2

Bilaga

2

andra hänsyn får tas.
Men det som är bäst för
skall
i första
hand vara vägledande
vid
barnet
åtgärder
och
alla
Vid målkonflikter
som rör barn.
tolkningskonflikter
bör principen
om barnets
bästa fungera
Det är
som ett stöd och rättesnöre.
just
vid intressekonflikter
som principen
om
svår att
barnets
bästa blir
särskilt
viktig
- och
leva upp till.
tillämpa
och verkligen
Det fordras
en prövning
av hur det enskilda
barnet
kan komma att påverkas
beav ett visst
slut.
Samtliga
fakta
och omständigheter
om barutredas
i varje
fall
och
enskilt
nets behov skall
vägas in i totalbedömningen
av frågan
om uppehållstillstånd.
Enligt
för barnets
FN:s kommitté
skall
rättigheter
prövningen
om vad som är barinte
bara en formalitet.
nets bästa vara genuin,
enskilt
fall
skall
det finnas
I varje
utrymme för
individuella
hänsynstaganden.
framgå av enskilda
Det bör tydligt
beslut
att
barnets
bästa noga övervägts
och ingått
i beslutsFN-kommittén
underlaget.
har markerat
att ansvaribör kunna visa varför
de valt
ett
ga myndigheter
mindre barnvänligt
alternativ,
när så skett.
Det
innebär
läggs på den som inte
att bevisbördan
låter
bästa vara avgörande.
barnets
beslutsmotivering
skall
klart
I myndighetens
på vad sätt
beskrivas
beslutet
tillgodoser
barfall
tydlig
motivenets bästa och i förekommande
ring
beslutet
ej kunnat beakta barges, varför
fattat
Har myndigheten
nets bästa.
ett avvisningsbeslut,
bör principen
bästa vara
om barnets
vägledande
även för hur själva
verkställigheten
skall
genomföras.
av avvisningen
måste få
Rädda Barnen anser att barnet
själv
komma till
tals
och berätta
om sina egna skäl och
sådant samtal med barnet
erfarenheter.
Vid ett
krävs att de som talar
med barnet
särinnehar
skild
sakkunskap
Rör det sig om ett
om barn.
måste särskilda
ensamkommande flyktingbarn
hänsyn
och frågeställningar
beaktas.
Vem avgör

vad som är

barnets

bästa

Rädda Barnen anser att den individuella
utredninggöras av personer
med särskild
kunskap
en skall
måste sålemyndigheterna
De beslutande
om barn.
des konsultera
sakkunniga
personer
om barnets
behov.
invandrarverk
Statens
och Utlänningsnämnden får under inga omständigheter
underkänna
expertutlåtanden
bästa i
om vad som är barnets
fall.
ett enskilt
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Vi k
bästa

t

sse

kan

r 0

a

ör

ba

ts

då ett enskilt
I de fall
barns bästa står
i
motsättning
till
samhällsintresett övergripande
avvägning
ske. Det kan således
se måste en rimlig
i vissa
fall
finnas
andra intressen
än barnets
viktigt
Det är oerhört
som prioriteras.
att i
detta
sammanhang inte
generalisera
utan att
verkligen
hänsyn och göra en
ta individuella
bedömning i varje
enskilt
fall.
då inte
förmår
I de fall
ens föräldrarna
se till
barnets
bästa,
barnet
gömt på
utan t ex håller
ned det eller
när familjen
ett sätt
som bryter
låter
få bära ett stort
barnet
ansvar i kampen
för uppehållstillstånd,
befrias
inte myndigheterna från ansvar för sina egna beslut.
Det är grundläggande
i en rättsstat
att fastställda lagar
och beslut
följs
och att besluten
inte
bygger på oriktiga
uppgifter.
Det är ett starkt
samhällsintresse
följer
att den som inte
de givna
reglerna
inte
kommer i ett bättre
läge än den som
följer
dem. Det är dock i dessa fall
som det
föreligger
risk
att barn drabbas orätten stor
hårt.
vist
Fortsatt

debatt

Hur principen
bästa omsätts
i praktiom barnets
ken kommer att vara beroende
av den tid och det
samhälle
den kommer att verka i. Det kommer
aldrig
att finnas
ett givet
svar,
som sedan
alltid
skall
gälla.
Det är heller
inte meningen,
diskussion
utan en kontinuerlig
om vad som är
barnets
bästa måste alltid
finnas
i ett dynamiskt
samhälle.
På frågan
bästa finns
det
om vad som är barnets
inga enkla eller
självklara
utan ambitionen
svar,
måste vara att i varje
enskilt
fall
söka lösningtill
barnets
bästa.
Rädda Barnen
ar som blir
skall
anser att riktmärket
vara att synen på
barnet,
i de grundläggande
principersom uttrycks
inarbetas
na i Barnkonventionen,
som en naturlig
del i beslutsfattandet
hos myndigheterna.
Rädda
Barnen anser att ansvarig
myndighet
är skyldig
att Visa respekt
för barnet,
vad som
att utreda
är barnets
bästa och att utröna
hur det kan
tillgodoses.
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ändringar
i utlänningslauppfylla
för att bättre

till
förslag
Konkreta
UtlL
gen 1989:529
Barnkonventionen
A

ke

1

av ba n

tio

d

i 6 kap UtlL
Rädda Barnen anser att reglerna
angående förvar
ändras till
att
av barn skall
omfatta
barn under 18 år.
Rädda Barnen anser dessutom att det i lagen skall
förbud
införas
mot att ta barn under 18 år i
ett
förvar
överhuvudtaget.
3 barnets

Artikel

bästa

såsom den FlyktingpolitisRädda Barnen anser att,
föreslår
i betänkandet
SOU 1995:75,
ka kommittén
för uppehållstillförutsättningarna
de generella
stånd i 2 kap UtlL bör kompletteras
med en bestämmelse där det föreskrivs
att det vid tillståndsskall
beaktas
vad hänsynen
särskilt
prövningen
bästa
utveckling
och allmänna
till
barns hälsa,
kräver.
dock understryka
Rädda Barnen vill
att principen
3 i Barnkonventionen
bästa i artikel
om barnets
får innehåll
först
när den tillämpas
och relevans
"det som är bäst för det enskilda
i betydelsen
enskilt
är att man i varje
barnet".
Det viktiga
utgår
från det enskilda
och dess
barnet
fall
bästa är en viktig
behov.
Principen
om barnets
grundregel.
etisk
Rädda Barnen anser dessutom att det i UtlL bör
införas
om att det i myndigheteren bestämmelse
skall
framkomma på vad
nas beslutsmotiveringar
bästa och i
beslutet
tillgodoser
barnets
sätt
fall
tydlig
motivering
förekommande
ges, varför
bästa.
ej kunnat beakta barnets
beslutet
Art

el

7

"tten

stt

bör
Rädda Barnen anser att en regel
tidsbegränsat
kap UtlL om rätt
till
stånd i de fall
en faderskapsutredning
pågå.
eller
kan beräknas
Artikel

2 åtskiljande

Rädda Barnen
avvisningsbeslut
riskerar
att

att
skall
splittras.

anser

från

in i
föras
uppehållstillpågår

färälgrarj

verkställighet
av ett
då en familj
inhiberas
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Rädda Barnen anser att reglerna
i 6 kap UtlL om
får skiljas
från sin vårdnadshaatt ett barn inte
eller
barnet
tas i
vare genom att vårdnadshavaren
förvaräven
bör omfatta
den som har det faktiska vårdnadsansvaret
för barnet.
Enligt
nuvarande
vårdnadsharegler
omfattas
endast barnets
legala
vare.
A

k

l

l

am

eåte

"

måste arbeta
Rädda Barnen anser att Sverige
mer
effektivt
och aktivt,
med principen
om barnets
bästa som riktlinje,
för att uppfylla
Barnkonventionens
bestämmelse
att ansökningar
om familjeåterförening
på ett positivt,
skall
behandlas
humant och snabbt sätt.
Handläggningen
tar
av familjeåterföreningsärenden
lång tid och det är många gånger praktiskt
svårt
få en familjeåterförening
stånd.
till
att
De hårda
formaliakrav
invandrarverk
uppställer
som Statens
är ofta
i princip
omöjliga
för de
att uppfylla
sökande.
Artikel

12 rätt

att

bli

hörd

Rädda Barnen anser att reglerna
i ll kap UtlL
angående muntlig
handläggning
i asylärenden
bör
utvidgas
till
barn bör
att omfatta
att varje
höras.
Vid samtal med barn krävs att de som talar
med barnet
innehar
särskild
sakkunskap
om barn.
Artikel

§7 frihetsberövande

Rädda Barnen
tionens
anda
år i förvar.

anser att det
och intentioner

Rädda Barnen föreslår
ett
de av barn under 18 år.
Folkrättsligt

bindande

strider
att
förbud

ta

mot Barnkonvenbarn under 18

mot

förvarstagan-

dokument

När Sverige
ratificerade
FN:s konvention
om
barnets
rättigheter
1990 innebar
det ett ställningstagande
och ett ansvar
för staten
att arbeta
för att
förverkliga
de rättigheter
barn
som varje
har rätt
till.
Ytterligare

förslag

För ytterligare
ställningstaganden
resonemang,
från Rädda Barnen hänvisas
och förslag
till
sviker
flyktingbarnen
Sverige
1995
rapporterna
och Humanitära
skäl hos asylsökande
barnfamiljer
på Flyktingpolitiska
1994
samt remissvaret

13-D3
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kommitténs
betänkande
SOU 1995:75.
I rapporten
påvisar
Sviker
Sverige
flyktingbarnen
Rädda
rättsliga
ställning
inom
Barnen flyktingbarnens
områden i Sverige
Frågor
skilda
idag.
som lyfts
fram är bl a ett asylsökande
barns rätt
till
sjukvård
skolundervisning,
och medborgarskap.
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Barnkommittén
Barnkonventionen och
SvenskRätt
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Fax 08 213406

Hearing den 23 maj 1996
Under senareår har vi barnläkaregångpå gång konstateratatt inte barabeslutandeoch
verkställandemyndigheter utan även regeringenpå högstanivå brutit mot FN:s konvention
om barnetsrättigheter. Detta säger med den utgångspunktenatt vi agerar utifrån vår
profession och inte politiskt, vilket mångagångermisstolkats.Vi arbetarutifrån våra etiska
regler som i vårt fall som läkare sammanfaller med konventionen om de mänskliga
rättigheternaoch i detta sammanhangbarnkonventionen.Detta gör vi utan politisk värdering
- for oss är det människan som kommer i första rummet.
Vi vill vid dennahearing med barnkommittén särskilt framhålla följande.

För oss barnläkare innebär dessaartiklar att alla bam som befinner sig i vårt land oavsett
vilket status de har skall ha rätt till förebyggandevård, medicinsk utredning och behandling,
rehabilitering och omsorg som vi erbjuder svenskabarn. Så är det inte i praktiken idag. Alla
barn skall ha rätt till sjukvård och vårdcentral och sjukhus får vara en väg for verkställande
myndigheter att gripa gömda flyktingbarn.
Barn får straffas för vad vuxna, föräldrar eller andrainom familjen, har gjort. Det finns flera
flagranta exempel på att detta sker.
Handläggningstider för barnfamiljer kan utsträckasig över flera år. Statistik från Statens
lnvandrarverk anger att upp mot 3 000 barnhushåll får vänta tre år eller längre på
awisningsbeslut. Denna tid av osäkerhetoch väntan innebär en svår psykisk press för barnen
vilket ocksåbekräftas av olika undersökningaroch bedömare.Det är en situation som är
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förenlig med barnkonventionenoch som
barn.

heller skulle accepterasom det gällde svenska

AnikcL3
Barnetsbästa- kravet att beaktabarnetsbästaär alltid absolut. Varje beslut måste vara
individuellt och varje barnsbästamåste noga analyseras.Inget beslut som gäller ett barn får
fattas utan att konsekvensernaför barnetsbästaanalyseratsoch framförts. Den beslutande
myndigheten måstei sina beslutsmotiveringarklargöra hur avvägningenmed hänsyntill
barnetsbästaskett i det enskilda fallet. Såsker inte idag.
..
..
..___..
i
.
Vi har vid upprepadetillfällen pplevt hur utlåtandengjorda efter ingåendeundersökningarav
mångagångernationellt och internationellt ledandeexpertis rörandebarnetskroppsliga
och/eller psykiska tillstånd har tagits allvar eller misstolkats. Vidare har man inom vårt
område haft kompetentaförtroendeläkaresom kunnat medverkatill en riktig tolkning av
utlåtandena.Följden har blivit att man tagit beslut på felaktiga grunder. Sakliga argument
väger mycket lätt när det är politik som styr. Vi ser mycket allvarligt
dennabrist på
förtroende från regeringensoch myndigheternassida, en brist som i första hand slår tillbaka
på barnen som därför far mycket illa.
Vi barnläkare som besitter en kunskap om friska och sjuka bam är förvånade över att denna
vår kunskap utnyttjas i en så liten grad som den görs i dessasammanhang.Hösten 1995 var
fyra tunga organisationerSvenska Barn- och ungdomspsykiatriska föreningen, Svenska
Psykologförbundet,Akademikerförbundet, SSR samt SvenskaBarnläkarföreningen som
ställde sina kunskapertill förfogande utan något egentligt gensvar.

Vi anseratt lagen om vård av unga står över utlänningslagenoch att hävda motsatsenvid
bedömning av flyktingbarns asylärendenär en rättstillämpning som strider mot
barnkonventionen.Vidare är det klart att barnkonventionenhar företrädeinför Wienkonventionen ambassadpersonal vilket Utlärmingsnämnd beaktarvad gäller t ex barnen
Femandos.

Slutligen vill
poängteraatt barnkonventionengäller även efter det att avvisningsbeslut
fattats. Det är Sverigesoch därmeddessregerings skyldighet att se till att såsker. Bam och
ungdomar i vårt land sågi vintras hur en verkställighet av ett avvisningsbeslutgenomfördes
på ett mycket brutalt sätt. Polisen bröt där mot en rad artiklar i barnkonventionen t ex
24, 37. Vi har i dessadagarfått erfara att a en 15-årig flicka som protesteradeoch som
spottadepå en polisman dömts till böter. Vad händermed myndigheten som bröt mot inte
barabarnkonventionen utan även mot vår lag
Fo SvenskaBarnläkarföreningen

naiva
Tor Lindberg
Professor
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IngmarSundberg
Barnkommittén
Barnkonventionen och svensk rått
Attn: Carin Jahn
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

1996-05-10

Barnets bästa - särskilt med tanke på barn i utlânnlngsârenden
Principen om barnets bästa uttrycks i artikel 3 i 1989 års FN-konvention om
barnets rättigheter - barnkonventionen. Principen används till ledning lör beslut
som gäller vårdnad. umgänge, adoption, tosterplacering, omhändertagande av
bam. utbildning osv. Innebörden av principen är att vid beslut och åtgärder som
rör barn skall den lösning ha prioritet. som kan bedömas vara den bästa för
barnet. Principen om barnets bästa är väletablerad i det intemationella
regelsystemet och generellt även i nationell lagstiftning. I Sverige är principen fast
förankrad.
i 1945 års FNzegekleretieg em ge mänskliga rättigheterna framhålls att alla de
irl- och rättigheter som anges i deklarationen. gäller för alla människor utan
åtskillnad av något slag. såsom ras, hudiarg, kön, språk. religion, politisk eller
annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning
i övrigt. I samma deklaration har FN proklamerat, att barn har ratt till särskild
omvårdnad och hjälp.
De stater. som undertecknat barnkonventlenen
erkänner att barnet för att uppnå fullständig och harmonisk utveckling
av sin
personlighet, bör växa upp I en famlllemlliö, i en omgivning av lycka, kärlek och
förståelse.
anser att barnet tillfuiio bör förberedas för ett självständigt liv i samhället och
uppfostras enligt de ideal som proklamerats i FNzsstadga, och särskilt i
en anda
av fred, värdighet, tolerans. frihet, jämlikhet och solidaritet.
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FLYKTINGRÄDET
SVENSKA
swaøniuruauCotmcn.
Commsunoo
nullaruawaos
L: Camn.sumo:rounts limmas
humana
innersta-nån:
beaktar att barnet pá grund av sin fysiska och psykiska omognad behover särskilt
skydd och särskild omvårdnad. innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före
som efter födelsen.
Det finns en mångfald internationella instrument som innefattar principen om
barnets basta. Svenska fiyktingrádet vill här hänvisa till vad som särskilt anförs
om principen om barnets bästa i FNzsriktlinjer om flyktingbarn Refugee Children
1994. s 21
samt i boken
- Guidelines on Protection and Care
Unawompanied Children Care and Protection Wars. Natural Disasters. and
Refugee Movemenls, Everett Ressler m
1988, s 227 ff.
Barnkonventionen tiilförsäkrar alla barn även asylsökande
- internationellt
accepterade och grundläggande rättigheter. Vissa av dessa genomsyrar
konventionen: a principen om barnets bästa. som alltid skall komma i främsta
rummet. b förbud mot diskriminering och c ratten för barnet att delta i frågor
som rör barnet. Den grundläggande strävan är att tiilförsâkra barnet rätt
överlevnad och utveckling artikel 6.
Svenska regler som handlar om barn och ungdomar utgår från principen om
barnets bästa. i regeringsformen 1 kap 2 § slas vakt om den enskildes välfärd i
olika avseenden och denna välfärd är ett grundläggande mái for den offentliga
verksamheten.
Detta synsätt präglar sedan länge svensk familje- och soclaiiagstlftning. Barn
skall skyddas mot att fara illa" och de skall fa leva i trygghet och omtânksamhet
och under gynnsamma utvecklingsbetlngelser fysiskt. psykiskt och socialt.
De barn som av olika skal ändå "far illa skall få adekvat hjälp. exempelvis
insatser till att förbättra den miljö de lever eller flyttas till lämpilgare miljö.
Nar socialtjänsten handlägger fragor om barn som far illa sker det med sikte pa
att finna den lösning och den åtgärd som kan bedömas vara den bästa för
barnet". med tanke pá bade den aktuella situationen och barnets framtida
utveckling. Detta sker vid utredningar för eventuellt omhändertagande av barn.
Till sin hjälp har man social, pediatrlsk, barnpsykiatrisk och psykologisk expertis
för att ett helhetsperspektiv som inkluderar bakgrund, nusituation och framtid
samt familj och övrig miljö.
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FLYKTINGRÅDET
SVENSKA
swmuuRlUOF.B
COUNGI.
commsumoDIIta-timmes
LsCmsm.
sulnoliPOUR
Lis:moms
:anonyma
lngnnn-SI:-mdlu-:3
Nar det galler asylsökande barn, med eller utan föräldrar eller anhöriga. ar det
realistiskt att beakta dem som barn som farit iIIa. Utredningen tar da sikte på
att fa en bild av deras bakgrund och erfarenheter för att första deras reaktioner
och kunna ge adekvat hjälp. Samtidigt får man en möjlighet att bedöma vad en
eventuell awisning till hemlandet skulle kunna innebära.
Det räcker alltsá inte att endast konstatera om barnet ar sjukt eller friskt.
Bedömningen
maste nämligen
inkludera
barnets
livsvillkor
och
utvecklingsbetingelser för att bil rättvisande och meningsfull. Somliga barn kan
ha klarat miserabla förhållanden överraskande bra, men detta är inget skal för att
de skall behöva fortsatta ett liv i elände. Andra barn kan ha reagerat med
sjukdomar. rädsla. beteendestörnlngar eller pá annat sätt. Givetvis skall de ha
hjälp med detta. men det avgörande är att söka eliminera det som förorsakar
reaktionerna respektive att söka förebygga och förhindra att barn drabbas av
sådant vi anser vara skadligt for hälsa och personlighetsutveckiing. Annars: Den
illa far - den illa gör
Det karaktäristiska för barn är att de är beroende. Bam är individer i utveckling
beroende av en ansvarstagande. trygg och kompetent omgivning. De har ett
annat tidsperspektiv och en annan känslighet än vuxna. De erfarenheter de
drabbas av får en avsevärt större genomslagskraft och generaliseringseffekt.
eftersom de saknar överblick och jamförelsemöjligheter, och detta är mer markant
yngre de är.
Vissa atgärder för barnets bästa är allmangiltiga, och de behoven är oftast
uppenbara: att garantera trygghet till liv och lem, mat. husrum. kläder, sjukvård,
skolgång, aktivitets- och andra lekmöjligheter.
Andra ar personligt specifika och förutsätter noggrann individuell bedömning för
att hitta den lösning, som för det enskilda barnet nu och pá sikt kan gynna dess
utveckling.
Detta är naturligtvis en svar bedömning att göra, men det ar nödvändigt att anda
försöka göra den pa basis av tillgängliga fakta och nuvarande kunskap och
erfarenheter.
Just detta handlar "bamets bästa om. det vill säga att myndigheter inför varje
beslut som rör barn måste söka bilda sig en uppfattning om vad som rimligen
vore det bästa för det aktuella barnet.
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FLYKTINGRÅDET
SVENSKA
Svrlnuu
Røuøu001mm.
Oorsllosulabnlltuvuamoa
L:hu|n:.sul0IPOUI1.IIRa-uam
EUIIIIOIII
l%Ir8¢n-thug
Socialstyrelsen har utfärdat riktlinjer iör sådan utredning som rör barn i
utlanningsárenden. Se bifogad kopia SOSFS 1990:27. Dessa riktlinjer visar god
överensstämmelse med vad redan lnvandrarpoiitiska kommittén rekommenderade
i sitt betänkande Invandringspolitlken SOU 1983:29.
Sammanfattningsvis kan man såga. att om utlånningsarenden som rör bam
handläggs på samma sätt som socialtjänsten handlägger och utreder
omhandenagandeärenden, så är förutsättningarna goda, att man finner en våg
att tillämpa principen om barnets bästa även pá utlännlngsiagstiitningens område.
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SVENSKAIRAN KOMMITTEN
rllttwtdornn
Farförsvardo
i Inn
av muntliga
vid hearing,
Anförande
anordnad
av BARNKOMITTEN,
Torsdagen
den 23 maj 1996.
och svensk rätt.

Barnkonventionen

Med tanke på att konv. om barnets
folkrätten
rättigheter
enligt
bindande
och artikel
4 i konventionen
ålägger
konvenär rättsligt
tionsstaterna
lagstiftningsför att
och andra åtgärder
att vidta
genomföra
de rättigheter
är det glädjande
att regesom erkänns,
vill
ringen
placera
"Barnets
bästa"
i fokus.
genom barnkommittén
Barnets
bästa i artikel
3 får inte
bli
en kautschukparagraf
som
utnyttjas
godtyckligt
syften.
i olika
Därför
borde regeringen
heller
dra sig för att i vissa
inte
fall
besluta
om tillämpningsförordningar
Inför
konventionen
ratificeringen
1990 skrev regeringen
att
av
" man kan vara tveksam om huruvida
svensk rätt
eller
praxis
i alla
detaljer
med konventionens
överensstämmer
krav."
utredningen
Svensk flyktingpolitik
När det gäller
i globalt
perspektiv
har Svenska Irankommittén
valt
sina synpunkatt begränsa
till
kap
Barnkonventionen
9 och utlänningslagen.
Vi har då
ter
kunnat ställa
yttrande
och ansluoss bakom Svenska flyktingrädets
på Barnets
den helhetssyn
remissBästa som genomsyrar
ta oss till
svaret.
SIK vill

emellertid

1

understryka
och ytterligare
för den del i remissvaargumentera
och möjligäven gömda barn bör få samma rätt
ret som säger "att
sjukvård
på samma villhet Lill
förskola
och till
och skolgång
kor som svenska barn."
De gömda barnen lever
under exceptionellt
svåra förhållanden
och
kräver
särskild
uppmärksamhet.Om
de hålls
gömda p g a ett utvisningsbeslut, så har de hamnat i den situationen
utan egen förskylan.
2

framhålla
att eftersom
i Utlänningslagen
nya lagbestämmelser
är att vänta om några månader,
så rekommenderar
vi att
Barnkommittén
föreslår
Övergångsbestämmelser
för vissa
aktuella
barnfamiljer
avvisningsbeslut
nuvarande
enligt
som erhållit
bestämmelser.

De gömda barnen

och utlänningslagen

Beträffande

de gömda barnen bör fastställas
att vårdjnstitutioner
och skolor betraktas
där polisen
zoner"
som "fria
eller
annan myndighet
ha rätt
eg skall
att efterfråga
eller
gripa
gömda barn.
Sjukvård
för barn till
asylsökande
Här kan Artikel
24, punkt 1 i barnkonventionen
åberopas,
som talar
om barnets
rätt
att åtnjuta
bästa uppnåeliga
hälsa och rätt
till
sjukvård
och rehabilitering."
Stöd för detta
kan läsas
i Socialdepartementets
bok "KARA FN JAG MAR RA MEN...",
till
som anknyter
barnets
rättigheter,
med underruhrik:
Första
rapport
av Sverige.
Hänvisning
till
sidan 88 punkt 2 - Citat:"Vidare
har det nnderstrnkits
att asylsökandes
behov måste bedömas i perspektivet
av att
det kan dröja
månader innan han eller
hon har möjlighet
få
att
svenskaIrankommittén
Tel: O8-B565 49
Box8109
Fax: os-as 65 49
17108 solna
pg. 490ae23.3

Bilaga

2

Detta har särskilt
betydelse
annan vård än akutvård.
stor
när det
gäller
Invandrarverket
barn.
och socialstyrelsen
deklahar därtill
familjer
rerat
att barn i asylsökande
skall
erbjudas
all
somatisk
sjukvård
kan vänta sex månader utan att sjukdomstillstånsom inte
det förvärras."
Socialstyrelsen
har också poängterat
att psykiska
symtom och störkräver
akuta åtgärder.
ningar
som ångest och depressioner
Obs

gömda barnen kan inte
De så kallade
barn har tillgång
till
övriga
Skolgång

för

barn

till

utnyttja

de rättigheter

som

asylsökande

Tillämpningsföreskrifter
till
skollagen
6 kap 1-6 §§
Särskilda
föreskrifter
l§. Barn som vistas
i Sverige
i avvaktan
på beslut
i ärende om
uppehållstillstånd
eller
under liknande
omständigheter
och som
skulle
ha vanlig
skolplikt,
skall
i riket,
om de var bosatta
tas
i den kommun där de vistas,
emot i grundskolan
så snart
skolgång
för dem med hänsyn till
är lämplig
deras förhållanden.
3§. Skolöverstyrelsen
får i enskilda
fall
medge att ett barn tas
emot i specialskolan
trots
att barnet
inte
är bosatt
i Sverige
om
1. barnet
vistas
i Sverige
i avvaktan
på beslut
i ärende om uppehållstillstånd
eller
under liknande
omständigheter
eller
2. det finns
andra skäl,
är svenskspråkigt.
som att barnet
Elever
med stöd av denna paragraf
som tas emot i specialskolan
har inte
medel få ersättning
rätt
att av statliga
för resor mellan skolan
och hemorten
i utlandet.
Obs

I skollagen
finns
inga undantag
för de gömda barnen,
förvägras
hålla
dem p g a att de tvingas
sig undan.
förslaget
Utöver
föres
en passus
barnen

föreslås
att i
om "Frizoner"
i extremfall
som kan tillämpas

men skolgång

utlänningslagen
inav typen "de gömda

Övergångsbestämmelser
Beslut
barnfamiljer
har på senare tid fatom avvisningar
av flera
tats
och utlänningsnämnden.
har
av invandrarverket
En del fall
allmänheten
upprört
just
för att barn kommit i kläm. Överklagningar
har fått
stöd av jurister,
barnläkare,
barnpsykiatrar
eller
barnpsykologer
och inte minst
av många frivilligorganisationer.
För att komma tillrätta
med den förtroendeklyfta
bör
som uppstått
Barnkommittén
föreslå
övergångsbestämmelser
att
som ger möjlighet
bevilja
uppehållstillstånd
enligt
följande:
för
1
Flyktingfamiljer
med barn födda i Sverige
och som bott
i landet minst
2 år.
2
Flyktingfamiljer
med barn som gått
på låg-,
mellaneller
högstadiet
2 år.
minst
Övriga barnfamiljer
3
förföljelse
i
som i sin ansökan åberopat
hemlandet
religiösa
eller
politiska
skäl.
p g a etniska,
Som stöd för förslagen
bör artiklarna
13 punkt 2 och 14 punkt l i
Almänn förklaring
rättigheterna,
om de mänskliga
vara relevanta.
Dessa säger att
"Envar har rätt
land,
inbegripet
att lämna varje
sitt
och återvända
eget,
till
sitt
och att
"Envar har
eget land"
rätt
att i andra länder
söka och åtnjuta
fristad
från förföljelse.
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Detta kan i sin tur
punkt 1 som gäller
flykting
i enlighet
och tillämpliga
rätt
eller
är åtföljt
av

2

kopplas
Artikel
22
samman med barnkonventionens
"barn som söker flyktingstatus
eller
anses som
med tillämplig
internationell
eller
nationell
förfaranden,
oberoende
av om det kommer ensamt
sina föräldrar
någon annan person,....."
eller

Beträffande
"Övriga
punkt 3 som gäller
familjer"
kan kanske i något
fall
bevekelsegrunderna
för asyl vara tveksamma.
då ett avSkulle
visningsbeslut
bli
nödvändigt
är det viktigt
är
att motiveringarna
sådana att de inte
uppfattas
för vår
av allmänheten
som stötande
allmänna
rättskänsla
och humanitära
tradition.
En generös
tolkning
i humanitär
instanser
som har att handlägga
Bättre
fria
än fälla
bör,
som i

anda borde vara vägledande
för de
ärenden där barn är involverade.
andra sammanhang, gälla
även här.

Till
bör,
sist
i det arbete
som Barnkommittén
41 uppmärksammas som säger att:
Artikel

har

framför

"Ingenting
i denna konvention
skall
inverka
på bestämmelser
går längre
vad gäller
barnets
att förverkliga
rättigheter
i
som kan finnas
a
lagstiftning;
eller
en konventionsstats
b
för den staten
gällande
internationell
rätt."

På Svenska Irankommitténs
/
s
dø/
ans
Ordf.

Bäckman

vägnar

sig,
som
och
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SvenskaRöda korset
Centralstyrelsens sekretariat
Flyktingenheten
Ingrid Kl°8i‘15
1996-05-13

Svenska röda korsets synpunkter om "barnets bästa" i förhållande till
utlänningslagstiftningen och konflikter mellan barnkonventionen och svensk
utlänningurätt

Svenskaröda korset yttrade sig 900125 beträffande överensstämmelsenmellan
barnkonventionen och svensklagstiftning. Vi utgick i det yttrandet från att Sverige
skulle tillämpa en generös tolkning av lämpliga lagstifmingsâtgärder och andra
åtgärder.
Svenskaröda korset är i stort positivt till de lagêtndringarrörande barn som föreslagits
av Flyktingpolifiska kommittén i SOU 1995:75. Vi har fmmfdrt att en inkoorporation i
svensk lag av barnkonventionen bör övervägas.

Barnets bästa
Svenskaröda korset har hatt den uppfattningen att vår utlänningslag i princip är bra,
men att sättet som den tillämpats de senasteåren har visat på en hårdnande praxis. Bl a
Praxisutredningen SOU 1994:54 noterar också en generellt nedåtgående trend både
för konventionsstanrs, de facto status och for humanitära skäl. I utlänningslagen finns
möjligheten att ge uppehållstillstånd i rent humanitära ärenden, dvs i fall där en
asylsökande p g a sjukdom eller andra personliga förhållanden inte bör nekas
uppehållstillstånd, i praxis tillämpas detta dock mycket restriktivt. Finns det bam i
denna typ av ärenden anser att de ofta kommer i kläm. I dessa ärenden har praxis
enligt var uppfattning skärpts väsentligt på 1990-talet. Har ser vi att den restriktiva
tillämpningen i högre mstrâclcning är ett problem än utlänningslagstiñningen.
Ivârt remissyttrande över tlyktingpolitiska kommitténs förslag SOU 1995:75 har
bl a framfört följande:
-Svenska röda korsets
är att alla människor med skyddsbehov skall få
skydd.
-Svenska röda korset instämmer i att en utgångspunkt för invandringsreglenngen måste
vara att de internationella åtaganden som Sverige gjort skall respekteras, gentemot
såväl skyddsbehövande som anhöriga mfl
-Nar det gäller hmnanitâra skäl anser givetvis att de mäste finnas kvar. Praxis bör
inte vara alltför restriktiv.
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-Vi har starkt lcritiserat en skrivning i betänkandet
239 där det bla sågs att
intresset av att ett handikappet eller sjukt bam, som inte kan få hjälp i sitt hemland,
måste vägas mot de ekonomiska konsekvenser ett uppehållstillstånd medför i form
av
tillstånd även for barnets anhöriga. Intresset av att ett allvarligt sjukt bam ska få stanna
i Sverige kan aldrig ñ stå tillbaka lör ekonomiska överväganden.
Röda korset anser att det är av största vikt att sjuka och handikappade barn
som
riskerar att påverkas på ett livsavgörande sätt i sin utveckling inte sänds tillbaka till
hemlanderdârdeinte kanfânågonvárd.
IendelfalldarasylskilcnintcrI1ckcrtillmcndilrdc:finnsh1nnanitma
sklilkanen
argumentering utifrån barnets basta enligt artikel 3 i barnkonventionen
vara det enda
som kan finnas kvar for att motivera ett uppehållstillstånd i ett asylärende. Som ser
det är det ytterst svan att rent generellt komma fiam till en tolkning
av vad som kan
utgöra "barnets bästa" i ett globalt perspektiv. Vi tror att man måste göra
en individuell
prövning i varje fall. Vem kan bäst bedöma vad som är ett "barns bästa" i olika
sammanhang, kan en svensk barnpsykolog göra det bättre an t ex
en mormor i
Somalia Vi tror inte att det basta för alla bam år att il uppehållstillstånd i Sverige,
men man kan inte heller bortse hån att många flyktingfamiljer kommer från länder i
kaos, krig eller diktatur. Bedömningen om barnets bästa" i asylärenden måste
noga
diskuteras av barnkommittén.
Under årens lopp har de långa väntetider-naoña gjort att bam hunnit
rota sig
i det svenska samhället att det har tett sig inhumant att avvisa barnfamiljer från
Sverige. Vi anser att ett sätt att komma till ratta med detta förhållande är
att
vântetidema inte blir for långa.

pass

Ett antal barnpraxisbeslut har gällt de senasteåren, det sista
genom barnpraxisförordningen 1994:189. Dessa barnpraxisbeslut har väsentligen urvattnats
genom en
rigorös tillämpning av undantagen till dem. Resultatet har i många fall blivit
skrämmande. Det har funnits fall där familjer tätt avslag på bampraxis eftersom
ett
bam snattat i en añär eller råkat i slagsmål. Konsekvenserna blir orimliga när
ett barn
på detta sätt belastas med bördan att vara den som orsaktat hela sin familjs
avslagsbeslut.
Det finns en del barn i Sverige som kommit hit ensamma och i fel identitet. Situationen
för dessa barn är mycket svår, de vågar inte träda fram eftersom de riskerar att få sina
tillstånd återkatlade. De har blivit tillsagda att inte berätta något
om sitt ursprung.
Dessa fall måste man göra något åt. Ett sätt kan till exempel
vara att ge dessa barn en
tidsñist under vilken de kan träda fram i sin rätta identitet utan att risker-asatt skickas
tillbaka till hemlandet Barrrkommittén bör också titta
noga pâ denna fråga.
F amiljeåtertörening

och barns rätt till sina föräldrar

En annan fråga som enligt Röda korsets uppfattning är av yttersta vikt nar det galler
barns ställning i utlänningsrätten är barnens rätt till sina ibräldrar. Vi
anser att det är
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de olikheter som faktiskt finns
ytterst viktigt att Barnkommittén har närmare tittar
betriñande svenskabarns ratt till sina föräldrar och utländska barns rätt till sina
föräldrar. Detta aktualiseras inte minst i familjeâterföreningsârenden som ofia ratt
lmvindigt avslås av myndigheterna, medan svenskabarn har en mycket långtgående
ratt till sina föräldrar. Ett bam som är i tonåren har inte mindre behov av sina föräldrar
barn i tonåren som kommit till Sverige har enligt nuvarande praxis ingen självklar ratt
att få hit sina föräldrar på anknytning.
Vi har också noterat att flyktingpolitiska kommittén ansett att möjligheten för anhöriga
att fl uppehållstillstånd utgör ett instrument för invandnngsreglering vilket är en
oroande utveckling i synen på familjeåterförening.
Svenska röda korset har avstyrkt ett förslag till ändring av 2 kap.4 paragrafen punkt 2 i
Ut1L att "en utlänning som är under 18 år och ogift samtwomedelbart före dennes
bosättning i Sverige varit hetnmavarandebarn". Ordet omedelbart är enligt var mening
alltför starkt och kan leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall. Vi anser dessutom
att man måste vara flexibel även med barn som inte varit "hemmavarande" och ta
hänsyn till fall dar minderåriga bam inte ingått i hushållsgemenskapcn.Vi vill ånyo
erinra om det exempel vi förde fram till kommittén under utredningsarbetet:
Enñrilderñnnsi Sverige.Barnetborhosdenandreföräldern,ellerannansläkting,som
Rhändras,
dennekanskeavlider,ochdannedkanbarnetsta
ansvararRs:barnet.Situationen
anknytningtillanihräldemi Sverige.
ellerblilamnadtill persondeharsvagare
utanflsrsbxjan:
praxisi dennatypsvaranden.Rödakorset
sigmotenhårdnande
SvenskaRödakorsetvänder
bedömer
har vid ettflertaltillflllcn erfnritatt invandrarverket
enanknytningtill personutom
till modem/fadern
i Sverige.
kämfatrtiljensomstarkarean anknytningar
Ensamma minderåriga barn, där föräldrarna är döda eller försvunna bör kunna
återförenas med äldre syskon i Sverige om ingen annan lösning finns. Till stöd för
detta vill
erinra om art. 22.2 i barnkonventionen, enligt vilken konventionsstaterna
"skall samarbeta i varje ansträngning som görs av Förenta nationerna och andra
behöriga mellanstatliga organisationer...för att spåraföräldrarna eller andra
familjemedlemmar till ett flyktingbarni syfte att erhålla den information som är
nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin familj". Vi anser att man
särskilt måste ta hänsyn till utsatta bam i en sådansituation, inte minst utifrån ett
globalt perspektiv eñersom de ofta befinna sig i flyktingläger i u-lander och därmed
utgör en ytterligare belastning för landet i fråga l sammanhangetkan också erinras om
UNHCRs internal Note on Family Reuniñcation ñân 1983 där följande fastslås: " An
unaccompanied minor child should be reunited as promptly as possible with his or her
parents or guardians as well as with siblings".
I Invandrarverkets beslutsmotiveringar idag kan man finna att barn, som man anser
skickats till Sverige av fdräldrama för att resten av familjen ska ha möjlighet att
komma hit, får avslag nar de söker återförening med sina familjer. Motiveringen är att
en återforening kan ske i ett annat land, ibland trots att föräldrarna är på flykt.
Naturligtvis finns det fall där återförening kan ske i annat land än Sverige. Vi
understryker dock vikten av att alltid ha barnets bästa for ögonen. Avslås en förälders
ansökan om uppehållstillstånd med hänvisning till att att återföreningen kan ske i annat
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land, måste verket noga undersöka, innan beslut fattas, om lteriörening överhuvudtaget
är möjlig i dct land föräldern befinner sig Släpps barnen in i landet Vilken år
töräldramas status i landet Hm lever hon/han Kan verket få hjälp
av UNHCR eller
NGOs att undersöka villkoren Frågorna är många men svaren bör finnas innan
en
ansökan avslås.
Svenskaröda korset anser att det är av yttersta vikt att Invandrarverket tillsammans
med Utrikesdepartementet och Rikspolisstyrelsen bör överlägga
om hur
handläggningen av ansökningar om âteriörening mellan
ensamma bam och
deras föräldrar kan uppfylla kraven i bamkonventionens Art. 10. Vi har också betonat
vikten av ett flexibelt synsätt vid handläggningen av familjcétcrflsreningsircnden
nar dokumentation salmas.Enligt UNHCRs rekommendationer får inte
enbart en sådanomständighet utgöra hinder för bifall.
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Barnkomrnittén
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Hearing-barnkonventionen

och svensk rätt

SvenskaScoutförbundet vill framföra följande synpunkter de konflikter mellan
barnkonventionen och svensk rätt som vi önskar att kommittén särskilt skall
uppmärksamma.
Svenska Scoutförbundet har FN:s konvention om barnetsrättigheter inskrivet i sina stadgar.
Konventionen är såledesett viktigt ideologiskt instrument i vårt arbetemed bam och
ungdomar. Svenska Scoutförbundet anser att det är viktigt med ett bamperspektiv i all
verksamhet som rör bam. Flyktingbamet lever i en utsatt situation och har därför ett särskilt
starkt skyddsbehov.
Enligt artikel l i barnkonventionen definieras ett bam som varje människa under 18 år. Blir
barnet enligt landets lagstiftning myndigt tidigare användsden åldern som definition. I
Sverige är myndighetsåldem 18 år. Utlänningslagendefinierar ett barn som någon under 16
år vilket får till följd att barn över 16 år kan tas i förvar
sammasätt som vuxna. Svenska
Scoutförbundet anser att bamkonventionens myndighetsålder skall följas.
Artikel 12 i konventionen behandlarbarnetsrätt till åsiktsfrihet och rätt att bli hörd i
domstols- och administrativa förfaranden. Flyktingbamet kan ha egna asylskäl som kan
skilja sig från de vuxnas. Vi anser därför att det är viktigt att även barnet intervjuas och
ägnassärskild uppmärksamhet.Trots att det i förarbetenatill utlänningslagen prop 1988/89
framhålls att myndigheterna skall ta särskild hänsyn till barnetssituation hörs barnet ofta inte
alls. Det blir enbart de vuxnas berättelsersom blir avgörandeom barnet får stanna. Vi
instämmer därför i Rune Backlunds utredning SOU 1995:55 att barnet ska erbjudas en
möjlighet att i den nya utlänningslagen få sina asylskäl prövade. Vi anser vidare att barnet
skall höras av personal med adekvatkunskap om bam.
Verkställighet av avvisning och utvisning bör genomföras utan att familjer splittras.
Förfarande som skiljer barnet från sina föräldrar strider mot artikel 9 i barnkonventionen och
även artikel 8 i Europakonventionen, som numera är svensklag.
Postadress
Box49005
10°23 Stockholm

Gatuadress
Igeldammsgatan
22
Stockholm

Telefon
08- 6923300
Telefax
08-6923303

Bankgiro
Telegram
Scoutförbundet 446- 926B
Stockholm

Postgiro
1529- 7
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Scoutförbundet

Ärenden som involverar asylsökandebarnfamiljer och
ensammabarn utan vårdnadshavare
bör behandlasskyndsamt.Rättssäkerhetenfår dock inte äventyras.
Vid en konflikt mellan utlänningslagen och annan lagstiftning t ex lag 1990:52 med
särskilda bestämmelserom vård av unga LVU måstebarnetsskyddsintressebeaktas.Det är
orimligt att ett barn som omhändertagitsav myndigheternap g a att barnets liv och hälsa är i
fara återlämnastill vårdnadshavarenför att en avvisning ska genomföras. Detta är oförenligt
med a artikel 19och hela bamkonventionensanda.
Vi tror att många målkonflikter kan undvikas om artikel 3 i barnkonventionen inkorporeras i
utlänningslagen.Ett sådantförfarande skulle ge berördamyndigheter och tjänstemän
möjligheten att alltid ta barnetsbästai beaktandenär beslut fattas som rör barn.

Med vänlig hälsning
/‘

w;-§uM

"U

low

Eva-Maria Rask
Förbundssekreterare
SvenskaScoutförbundet
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Svenska UNICEF-kommittén
Åsa Johansson
96 05 17

Svenska UNICEF-kommitténs
till utiännlngslagetlttnlngen
svensk utlännlngerñtt

synpunkter om "barnets bästa" i förhållande
och
mellan barnkonventionen
och konflikter

Flyktingpoiltlken
Svenske UNICEF-kommittén anser att Sverige ska vara en stat som anser det självklart
att arbeta för en generös. solidarisk och human flyktingpolitik. Det är särskilt viktigt att
uppmärksamma fiyktingbarnens sårbara och utsatta situation. Svenska UNICEFkommittén anser att en mänsklig och liberal flyktingpolitik måste prioriteras framför
statens intresse att reglera invandringen av framförallt samhällsekonomiska skäl.
Under senare år har
kunnat iaktta en mer grundläggande förändring av praxis som
allvarligt försämrat situationen för många barn. Det är uppenbart att humanitära
skål,
såsom barnens psykiska tillstånd liksom deras vistelsetid i Sverige. inte tilimáts samma
tyngd som tidigare. Läkare och psykologer från olika enheter runt om i vårt land har
rapporterat att deras intyg om barnen numera praktiskt taget aldrig leder till att ett redan
fattat awisningsbeslut upphävs. Samma erfarenheter har från Rådgivningsbyrán för
asylsökande ooh flyktingar. som Rädda Barnen driver tillsammans med Svenska
Fiyktlngrádet. Svenska Kyrkan, Caritas och Amnesty.
Det är således inte i första hand lagen i sig som skapar upprörda känslor över hur
myndigheterna beslutar i enskilda ärenden. utan tillämpningen. l beslut från
Utiánningsnämnden
anförs att en korrekt
tillämpning
av den svenska
utiänningslagstiftnlngen står i överensstämmelse med innehållet i Barnkonventionen.
Detta då Sverige genom ratifioeringen av Barnkonventionen förklarat att den svenska
lagstiftningen är i överensstämmelse med Barnkonventionens innehåll. Svenska
UNICEF-kommittén ifrågasätter huruvida Utlanningsnâmnden i så fail tillämpar lagen
korrekt, da beslut fattas som strider mot principerna i Barnkonventionen.
Barnets

bäste

Vad ett barns basta är måste bedömas i varje enskilt fail. Principen om barnets basta i
Barnkonventionen är långtgående och ställer höga krav på konventionsstaterna. Att
barnets basta ska komma i främsta rummet utesluter dock inte att andra hänsyn får tas.
Men det som år bast lör barnet ska i första hand vara vägledande vid alla åtgärder som
rör barn. Vid máikonflikter och toikningskonilikter bör principen om barnets bästa
fungera som ett stöd och rättesnöre. Det är just vid intressekonflikter som principen om
barnets basta blir särskilt viktig och svär att tillämpa och leva upp till.
Det fordras en prövning hur det enskilda barnet kan komma att påverkas av ett visst
beslut. Samtliga fakta och omständigheter om barnets behov ska utredas i varje enskilt
fall och vägas
i totaibedömnlngen av frågan om uppehållstillstånd. Enligt FN:s
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kommitté for barnets rättigheter ska provningen om vad som är barnets bastavara
genuin, inte bara en formalitet. l varje enskilt fall ska det finnas utrymme för individuella
haneynstagande.
Det bör tydligt framgå av enskilda beslut att barnets basta noga övervagts och ingått l
beslutsunderlaget. FN-kommittén har markerat att ansvariga myndigheter bör kunna
visa varför de valt ett mindre barnvänligt alternativ, när så skett. Det innebär att
bevisbördan läggs
den som inte låter barnets bästa vara avgörande.
i myndighetens beslutsmotivering ska klan beskrivas på vad satt beslutet tillgodoser
barnets basta och l förekommande fall tydlig motivering ges. varför beslutet
kunnat
beakta barnets bästa. Har myndigheten fattat ett awisnlngsbeslut. bör principen om
barnets bästa vara vägledande även för hur själva verkställigheten av avvlsnlngen ska
genomföras.
Svenska UNICEF-kommittén anser att barnet sjalv måste tå komma till tals och beretts
om sina egna skäl och erfarenheter. Vid ett sådant samtal med barnet krävs att de som
talar med barnet innehar särskild sakkunskap om barn. Fior det sig om ett
ensamkommande flyktingbarn måste särskilda hänsyn och frågeställningar beaktas.
Hur ska barnets bästa då bedömas Den djupa klyfta som numera uppstår mellan
beslutande myndigheter och bamexperter mäste överbryggas. Frågan har väl belyste l
flera artiklar i media av såväl Barnombudsmannen som av barnläkare. Större hänsyn
måste tas till de bedömningar som görs av kunnigt fackfolk. l stället för att med hjälp av
förtroendelákare överpröve experternas utlåtande bör de senare l stallet beredas
möjlighet att höras inför dem som ska besluta, på samma sätt som nu sker l
förvaltnlngsdomstolar, exempelvis länsrätten.
i
Svensk

lagstiftning

och internationella

åtaganden

Det var l början av 1970-talet som den standpunkten rättsligt etablerades genom utslag
av våra högsta rattsinstanser. att en konvention som Sverige ratificerat saknade
betydelse för svensk rättstillämpning om den inte hade införlivats med svensk
lagstiftning. Denna ståndpunkt får numera anses ersatt av principen om fördragskonform
tolkning. Det ar numera en accepterad tolkningsprinclp i Sverige att rättstlllämpande
organ presumerar att svensk intern rätt står i överensstämmelse med internationell ratt
sådan den kommit till uttryck l av Sverige ratificerade internationella konventioner. Detta
innebar att om en bestämmelse i svensk rätt kan ges mer an en tolkning inom ramen för
normalt godtagna tolkningsprinciper, ska det rattstillampande organet välja den tolkning
som överensstämmer med våra Internationella förpliktelser. Vändpunkten i synen på
relationen mellan nationell lag och en ratificerad konvention kan Högsta domstolens
dom i det s.k Tsesis- målet sägas utgöra NJA 1983 s. 8. HD slog där fast att det är
naturligt att med utgångspunkt i konventionstexten ocn tillgängliga förarbeten till
konventionen samt vid användande av andra tillgängliga toikningsdata söka utröna
vilken innebörd den bestämmelse i konventionen har som motsvarar viss bestämmelse i
den svenska lagen". Denna uppfattning om betydelsen i sig av en ratiilcerad konvention
har därefter bekräftats i ett antal senare rättsfall. l rättsfallet NJA 1993 s. 666, som gällde
överflyttning av vårdnaden om ett barn 14 år, hänvisade HD sålunda i sina domskäl till
Barnkonventionen och dess artikel
l rättsfallet NJA 1992 s. 532, som gällde vilken vikt
en domstol får fästa vid uppgifter som en frånvarande målsägande lämnat vid
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polistbrhör. markerade HD att en tordragskontorm tolkning ska tillämpas också i
situationer, där förarbetsuttalanden och tidigare svensk praxis talar i annan riktning.
Det kan nu alltså konstateras att en ratitioerad konvention kan åberopas vid svenska
domstolar och även vid administrativa myndigheter och av dem beaktas l tolkningen av
svensk lag, även om konventionen inte har införlivats tili svensk lag. Barnkommlttén bör
undersöka i vad mån lnvandrarverket
och Utlänningsnámnden
tillämpar den
ovannämnda principen om fördragskontorm tolkning.
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Sveriges
Psykologförbund
1996 O5 10

Till
Barnkommittin

sveriges
Peykolo förbund vill
här uppmärksamma det som
vi ser som konflikterkter mellan svensk rätt,
i detta tall
utlinningelegetiftningen,
särskilt
ooh barnkonventionen.
Vi menar också att det finns konflikter
mellan olika
lagar sett ur barnkonventionens
perspektiv.
Sverige har en nationell
lagstiftning
som ska skydda
situationer;
barnen i utsatta
socialPöräldrabalken,
tjänstlagen
och Lagen om vård av unga. Står utlänningalagen över dessa lagar när det gäller
barns rättigheter
och skydd
Vi

vill

i det
där vi
go oses.

tiåner
1.

följande
situalyfta
fram några särskilda
inte tillbedömer ett barnets rättigheter

När barnet kommer till
Sverige och familjen
söker asyl
görs en utrednin
inte.
där barnet ibland hörs, ibland
Vi menar att vergebarn ska ha en egen utredning.
Varje
barn ska betra tas som en människa med egna rättigheter.
pâ sOU:95:75 har vi framfört
I samband med remissvar
detta.
Ranissvaret
bifogas.
varje
barn har rätt
ett komma till
vårt sätt ett se göres
ska enligt
att rättssäkerheten
sänks.

Asylutredningen
tals
skyndsamt,
men uten

I den nya socialtjänstlagen
talas
om att sooialutredning
inte ska ta längre tid än 3 månader för att barnen inte
ska utsättas
för den påfrestning
som det innebär att
å ett beslut.
vänta
Varför
tillgodoses
inte detta i
ngslegstiftningen
utlänn
v
utredningar
I samband med esylutredningen
gör vi ibland
och skriver
intyg,
precis
som i andra ärenden där vi
arbetar
med barn som är i behov av utredning.
Inom
hälso-och
socialtjänsten
och skolan beaktas
egukvården,
innehållet
utredningar
utgör
och
dessa
en stark grund
för olika
ställningstaganden.
Varför
beaktas inte bedömningar
i utlänningsärenden
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Flyktingbarnet
och familjen
kan uppleva stora påfrestAllvarliga
inningar under asylutredningen.
kriser
inom hälsoträffar
och sjuksom kräver behandling
vården. Varför
till
har inte barnen rätt
samma behandling som barn som har uppehållstillstånd
då beslutet
utvisning
inträffar
leder till
I de fall
en
familj
är ofta chockad. En vanlig
akut kris och familjen
får
råkar
i
liknande
chock
samhället
det
stöd
och
som
av
på många håll.
finns numera ett bra krismedvetande
får
inte
utvisningsdrabbade
det
barnet samma
Vaäför
st d
Ett barn som har omhändertagits
p q a
av socialtjänsten
omsorgsavikt
hos föräldrarna
kan utvisas
med förälrarhar barnets behov av omsorg lägre betydelse
na. Varför
än utlänningslagen
då en familjemedlem
saknas ooh återföreningen
I de fall
finns i dag stora hinder.
skulle
LVU talar
vara möjlig
med de biologiska
förom att man ska främja kontakten
när barnen är omhändertagna.
äldrarna
Varför
är hindren
så stora för flyktingbarnen
sveriges
Psykologförbund
vill
betona att det i Sverige i
dag finns djup kunskap om hur barn tänker och reagerar,
kan bli efter
traumatiska
och hur följderna
ugplevelser.
Barn har en rätt
att den kunskapen används oc kommer
till
uttryck
i lagstiftning
och praxis.
Gör Sverige sitt
yttersta
för att förverkliga
barnens
rättigheter
Långvariga
utredningar
och svåra uppbrott
svåra skador.
flyktprocessen
Gör Sverige sitt
yttersta
för att undvika

ger utöver
detta

Vi menar att de lagar som styr vårt dagliga
arbete
ska gälla barn som ännu aj har uppehållstillstånd.
för alla barn, även
ska främja goda livsvillkor
flyktingbarnen.
Om barnets rättigheter
tillgodoses
menar vi
att det inte uppfyller

enligt
inte
barnkonventionen
att barnets ställning
är så svag
konventionens
krav.

vi vill
att barnets rättsställning
barnparspektivet
ska bli starkare.

w’ ga
2 vice

ti..:I
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ordförande
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ROBNC/0977/96
10May 1996
Dear GabrielRomanus.
I would like to take this opportunityto thankyou for the invitationto participate the
Hearingontherelationshipbetweenthe Conventionon theRightsof theChild and Swedishlaw.
Our commentswill be limited to the parts of the Conventionwhich relateto childrenseeking
asylum either together with their parents or unaccompaniedand the possibility of family
reunification.
might be of interestfor you to know that UNHCR andUNICEF recentlysigneda
Memorandumof Understanding
aimed fiirtherstrengthening
thecoordinationbetweenthe two
agencies areasofjoint concern.TheMOU coversinteralia,advocacy,promotionand strategyformulationroles, particularlywith regardto the Conventionon theRightsof the Child, aswell
as operationalandreintegrationandrehabilitationactivities.
AlthoughUNHCR asanorganizationcannotratify the Conventionon the Rightsof the
ChildCRC theConventionformsa normativeframeof referencefor our action.
important
this context to point out the discrepancy the Englishtext of the CRC andthe Swedish
translation with regardto thebestinterestsof the child. In the authoritativeEnglishtext an. 3
reads,In all actionsconcerningchildren,whetherundertaken public or privatesocialwelfare
institutions,courtsof law, administrative
authoritiesor legislativebodies,the bestinterestsof the
child shall be g pnm§r;yconsideration".Our underlining. The Swedishtext apparently
formulated as to give the impressionthat tbe bestinterestsof the child shall be the primary
consideration.The differentwording may createconflictswhichcouldbe avoided amending
the Swedishtext.

GabrielRomanus
Chairman
Bamkommittén
Socialdepartementet
10333 Stockholm
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importantto treat theminorfirst andforemostasa child and
UNHCR believesthat
only secondhandasan asylumseeker/refugee.
The CRC very clearon this point article
2 which statesthe principleof non-discriminationimplyingthat every child within Swedish
jurisdiction shouldbe assuredtherights of the Conventionwhetherthey areSwedishnationals,
asylumseekers,refugeesor rejectedasylumseekers
remainingillegally the countryfor whatever
reason.
The secondprincipleof paramountimportance theindividualityof all decisionsaffecting
the child. This also an important consideration refugeelaw when assessingthe wellfoundednesof an asylumapplicationand evenmoreso when the applicationconcernsa child
eitheraccompanied
Thisimpliesthat whenweighingthe bestinterestsof the
or unaccompanied.
childagainstotherlegtimateinterestsof thesociety,thelatterconsiderations
cannotautomatically
overridethe bestinterestsof the specificchild.Eachsituationhasto becarefullyexamined a
fair procedure whichthebestinterestsof thechild a primaryconsideration.This meansthat
otherinterestsmaybeoverriding somecasesbur not othersdependingon how the decision
will affectthe child question.
UNI-ICR does not have an easy answeras to whether a special procedure for
unaccompanied
minorswouldbebetterthanthenormalprocedure.ln anycase, the specialneeds
of thechildshouldbesafeguarded thechosenprocedure.Time obviouslyof great importance
decidingcasesinvolvingchildren.
Wewouldlike to pointto a specialproblemwhichmaynegativelyaffectall asylumseekers
and even more so children.The practiceof returningasylumseekersto a so~cnlledsafethird
countryor countryoffirst asylumhasbeencommentedupon UNHCR otherconnections
suchreturn beingcontemplated
regardinganunaccompanied
minorthe following additional
safeguardsshouldbe compliedwith.
l Prior to return shouldbeascertained
that the childwill beadmittedto the country
question,
2 The conditions the country shouldbe thoroughlyconsideredto ensurethat the
childs life or liberty will not be dangerand
3
shouldalsobeascertained
thatthe necessarycare availablefor the child.
These considerationsmayvery well leadto the conclusionthat returnto the country of first
asylum not in the child’sbestinterests.
Consideringtheir specialsituation,refugeechildrenmeaning a personbelowthe ageof
18years shouldnot bedetained.This ofparticularimportance the contextof unaccompanied
refugeechildren.However, Statesdodetainchildren,this should, accordancewith article37
of the CRCbefor theshortestappropriateperiodof time andasa measureof last resort order:
i to verify identity;
2 to determinethe elementson whichthe claimfor refugeestatusor asylum based,
3 to dealwith caseswhererefugees
havedestroyedtheirtravel and/or
or asylum-seekers
identitydocumentsor haveusedfraudulentdocuments orderto misleadthe authorities
of the State, whichtheyintendto claimasylum;or
4 to protect nationalsecurityor publicorder.
For more informationon UNHCR‘spositionon detentionof asylum-seekers
including
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detention of children,I would like to refer to the attachedguidelineswhich were preparedby
UNHCR October1995.
Finally,we wouldlike to stressthe right to familyunity which a fundamentalprinciple
of internationalhumanrightslaw andalsoreflected articles9 and 10 of the CRC.This principle
shouldbe seen conjunctionwith the principleof non-discriminationart. 2 implyingthat the
of the statusof the persons
Statehasanobligationto protect the unity of the family
conoemed.

Yours sincerely,
a. g/xq 5:’
Thoolen
- Hans
RegionalRepresentative
for the
Baltic andNordic Countries

Ev

PS.

My RefugeeLaw TrainingOfiicer, Ms. Eva Singer,will participate the hearingon 23
May 1996.
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ON DETENTION
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OF ASYLUM

SEEKERS

The use of detentionagainstasylum seekers
the view of UNHCIL inherently
undesirable.This evenmoreso the caseof vulnerablegroupssuchassingle
women,children,
unaccompaniedminorsandthosewith specialmedicalor psychologicalneeds.
2. Of keysignificance
to theissueof detention Article 31 of the 1951Convention. Article
31 exempts refugeescomingdirectly from a country of persecutionfrom beingpunished
on
accountof theirillegalennyor presence,providedthey presentthemselves
without delayto the
authoritiesandshowgoodcausefor theirillegalentryor presence.TheArticlealsoprovidesthat
ContractingStatesshallnot applyto the movementsof suchrefugeesrestrictionsotherthanthose
which arenecessary
andthatanyrestrictionsshall only be applieduntil their status regularized
or they obtainadmissioninto anothercountry.
follows from thisArticle that detentionshouldonlybe resortedto
casesof necessity.
The detentionof asylumseekerswho come "directly" an irregularmannershould,therefore.
not beautomatic,norshould beundulyprolonged. The reasonfor this that oncetheir claims
havebeenexamined
theymayproveto berefugeesentitledto benefitfrom Article 3l Conclusion
.
No. 44 XXXVII of theExecutiveCommitteeon theDetentionof RefugeesandAsylum
Seekers
sets the standard moreconcreteterms of what meant the term "necessary"
also
provides guidelinesto Stateson the use of detention, and recommendations to certain
as
procedural guarantees
to whichdetaineesshould be entitled.
The term "coming directly" coversthe situationof a personwho entersthe
country
which asylum soughtdirectlyfrom the country of origin. or from another
countrywherehis
protectioncouldnot beassured. clearfrom the travauxpréparatolres,however,that the
term
alsocoversapersonwhotransitsanintermediatecountry for shorttime without havingapplied
a
for or receivedasylumthere. The drafters of the Conventionintroducedthe
term "coming
directly" not to excludethosewhohadtransitedanothercountry,but ratherto excludethosewho
"had settled temporarily" one country, from freely enteringanothertravaux préparatoires
A/CONF2/SR 14 10. No stricttimelimit canbeappliedto theconcept"comingdirectly", and
eachcasewill haveto bejudgedon its merits. The issueof "comingdirectly" alsorelated
to
the problemof identifyingthecountry responsiblefor examining asylum
an
requestandgranting
adequateandefiectiveprotection.

QB
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Giventhe specialsituationof a refugee, particularthell-equentfearof authorities,language
problems, lack of information and general insecurity, and the fact that these and‘other
circumstances
mayvaryenormouslyfrom onerefugeeto another,there no time limit which can
with the tenn "without delay" a conditionforeseen Article
appliedassociated
bemechanically
311. Alongwith theterm"good cause"mother conditionforeseen Article 311,
must
take into account of thecircumstances
underwhichthe asylumseekerflede.g. havingno time
for immigrationformalities.
The term "asylum seeker" throughout the survey and these guidelinesalso includes
individualswho havebeenrejectedfrom the refugeestatusdeterminationprocedureon purely
formal groundsfor examplepursuantto the applicationof the safethird countryconcept or on
substantivegroundswith which UNHCR would not concursuch as caseof persecution
of the meritsof the case a fair andefiicient
of anexamination
non-Stateagents. theabsence
asylum procedureor whenthe rejection afler substantiveexaminationof the claim not
confomtity with UNHCR doctrine,suchrejectedasylumseekerscontinueto be of concernto
UNI-ICR. Theseguidelines
do not, however.relateto "rejectedasylumseekers
stricto sensu",that
personswho, afterdueconsiderationof their claimsto asylum fair proceduressatisfactory
procedural safeguardsaswell asan interpretationof the refugeedefinition conformitywith
UN-ICR standards,are found not to qualifyfor refugeestatuson the basisof the criteria laid
down the 195l Convention,
nor to be needof internationalprotectionon other grounds,and
who are not authorizedto stay the country concernedfor other compellinghumanitarian
reasons.

@
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Guideline

Scopeof the Guidelines

These Guidelinesapplyto all asylumseekerswho are detentionor detention-like
situations.They applyto all personswho are confinedwithin a narrowlyboundedor restricted
location, includingprisons,closedcamps,detentionfacilitiesor airporttransitzones,where the
only opportunity to leavethislimited area to leavetheterritory l
Personswho aresubjectto limitationson domicileandresidencyarenot generallyconsidered
to be detention
When consideringwhetheran asylumseeker
detention,the cumulativeimpact of the
restrictions aswell asthedegreeandintensityof eachoneshouldalsobeassessed.
Guideline 2: GeneralRule
The right to liberty a fundamentalright, recognised all the major human rights
instruments,both at globalandregionallevels.The right to seekasylum equally,recognised
asa basichumanright. Theact of seekingasylumcanthereforenot be consideredan ofience or
a crime.considerationshouldbegivento the fact that asylumseekersmayalreadyhavesuffered
some form of persecutionor otherhardship their country of origin andshouldbe protected
againstany form of harshtreatment.
As a generalrule,asylumseekersshouldnot be detained.
The positionof asylumseekersdiffersfundamentallyfrom that of theordinaryalienandthis
element shouldbetakeninto account determininganymeasures
of punishmentor detention
based on illegal presenceor entry. Reference madeto the provisionsof Article 14 of the
UniversalDeclarationof HumanRights,which grantsall individualstheright to seekandenjoy
asylum,and Article31of the1951Conventionwhich exemptsrefugeesfrom penaltiesfor illegal
presence or entry when"comingdirectly" firom a territory wheretheir life or freedom was
threatened.There consensus
that Article 31 shouldnot beappliedrestrictively.i
l Thisdefinitionhosed
oftheWhole
of
Protection
ontheNoteoftheSub-Committee
onInternational
198637thSession
EC/SCP/44
Paragraph
25 whichdefined
detention
"confinement
prison,closed
tomean
thatthere aqualitative
diñtzence
campor otherrestricted
between
detention
andother
areaontheassumption
restrictions
ofmovement".
onfreedom
Although
theconcept"detention"notdefined EXCOMConclusion
No.44, lSstated thel988
NoteonInternational
Protection
39thSession
A/AC.96f7l3thattheConclusionofdirectrelevancesituations
to
otherthandetentionprisons.
z Article31ofth: 1951Convennon;
forftirtherreference
andinterpretation
introductory
notes
seeabove
to theUNHCRGuidelines
EXCOMConclusion
No.22XXXII Paragraph
l B 23
EXCOMConclusion
No.44XXXVII Paragraph
cl
NoteonInternational
Protection
1987Paragraph
16
Sub-Committee
of theWhole
Protection
EC/SCPand
4 EC/SCP
44i986Paragraph
31
onInternational
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Guideline 3: ExceptionalGrounds oi Detention
Detentionof asylumseekersmay exceptionallyberesortedto,
clearlyprescribed a
national law which
conformitywith generalnormsand principlesof internationalhuman
rights law. ’
The permissible
exceptions
to thegenus rulethat detentionshouldnonnsllybeavoidedmust
be prescribed law. In such cases,detentionof asylumseekersmay only be resortedto,
necessary, order:
i
ii
iii

iv

to verify identity;
to determinetheelementson whichthe claim for refugeestatusor asylum based;
to dealwith caseswhererefisgees
or asylumseekershavedestroyedtheirtraveland/or
identity documentsor have used fraudulent documents order to mislesd the
authoritiesof the State, which they intendto claimasylum;‘ or
to protectnationalsecurityor public order.

Wheredetentionof asylumseekers considerednecessary shouldonly beimposedwhere
reasonableto do so andwithout discrimination. shouldbeproportionalto the endsto be
achievedi.e. to ensureoneof the abovepurposes andfor a minimalperiod. ’
Where there are monitoringmechanismwhich esn be employedas viableeltemativesto
detentionsuch ns reportingobligationsor guarantorrequirements.theseshouldbeappliedEm
unlessthere evidenceto suggestthat suchan alternativewill not beefibctive.
Detentionof asylumseekerswhich appliedfor any otherpurpose,for example, part of
as
° Article91 International
Cuvautnt
Rights
"ICCPR"
onCivilandPolitical
Article370 UNConvention
ontheRightsoftheChildCRC"
ArticleSli European
Convattioo
fortheProtectionHuman
Rights
of
"B3-IR"
Article73 American
ConventionHuman
Rights1969AmericanConvuttion"
on
Article6AfiicnnCharter
endPeoples
RightsAfrican Chatta
onHmmm
EXCOMConclusion
No.44XXXVI
‘ EXCOMConclusion
No.44XXXVI
Detention
forthepurposes
of I prelirnintry
interview
theelements
oftherefugee
todetermine
status
or asylum
claim notthesame
of s person
fortheentireduration
oft prolonged
asdetention
asylum
whichthe
procedure,
Conclusion
does
endorse.
Asregards
asylum
seekers
usingfraudulent
not
documents
withno
orunveiling
documents
nil,theConclusion
recognizes
st
thatdetentiononlypermissible
whenthere
wasenintention
to
mislead
thesuthorities.
Thus,asylum
seekers
whoarrivewithoutdocumentation
because
theywereunable
toobtain
their
oforigin.
should
any
country
notbedetained
solelyforthatreason
seeNoteonInternational
Protection.
A/AC.96/7l3
l9,
I5
1988.
August
pers
‘ Article91 XCCPR
Article370: CRC
Article5lt EC}-IR
Article73 ArnaicsnConvention
Article6 An-lean
Charter
EXCOMConclusion
No.44XXXVII
@
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a policy to deterfixtureasylumseekers, contrary to the principlesof internationalprotection. ‘
Under no circumstances
shoulddetentionbeusedasa punitiveor disciplinarymeasurefor
failure to complywith administrativerequirementsor breachof receptioncentre,‘refugeecamp
or other institutionalrestrictions.
Escapefrom detentionshouldnot leadto automaticdiscontinuance
of theasylumprocedure,
nor tq.retum to the countryof origin, havingregard to the principleof ncn-refoulement.7
Guideline 4: ProceduralSafeguards
Upon detention.asylumseekersshould be entitled to the followingminimumprocedural
guarantees:
i
ii

iii

the right to beinformedof the reasonsfor detentionandof therights connection
thereto, a languageand termswhich theyunderstand;
the right to challengethe lawfulnessof the deprivationof libertypromptly before a
independent
andimpartialauthority, wherethe individualmaypresenthis
competent,
eitherpersonallyor through a representative.
Sucha right shouldextendto
arguments
all aspectsof the legality of the caseand not simplyto the lawful exercise the
executiveof the discretionto detain.To this end,heshouldreceivelegalassistance.
Moreover,thereshouldbe a possibilityof: periodicreview.
the right to comact the local UNHCR Office, availablenationalrefugeeor other
agenciesanda lawyer.The meansto makesuchcontactshouldbemadeavailable.

6 Sub-Committee
oftheWhole
Protection
NoteEC/ECP/44
Paragraph
51c
enInternational
7 Sub-Committee
oftheWhole
Protection
Noteac/scP/44
Paragraph
oninternational
41
Article92 and4 xccrn
Article37d CRC
Article52 and4 ECHR
Article71 AfricanCharter
Article74 andS American
Convention
EXCOMConclusion
No.44XXXVII
UNStandard
Minimum
Rules
fortheTreatment
ofPrisoners
1955
UNBodyofPrinciples
fortheProtection
ofAll Persons
underAnyFormo Detention
1990
orImprisonment
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Detention of Personsunder the Age or 18 ’

In accordancewith the GeneralRule statedat Guideline2 andthe UNHCR Guidelineson
RefugeeChildren,minorswho are asylumseekersshouldnot be detained.
However Statesdo detain children, this should, accordancewith Article 37 of the
Conventionon theRightsof theChild,beasa measureof lastresort,for the shortestappropriate
penod.of time and accordancewith the exceptionsstatedat Guideline
Particularreference madeto:
"

Article 3 of the Conventionon the Rightsof the Child, which providesthat any action
taken StatesPartiesconcerningminors,the bestinterestsof the child shallbea primary
consideration;
.
Article 9 whichgrantschildrenthe right not to be separatedñ-omtheir parentsagainsttheir
will; and

‘

Article 22 accordingto which StatesParties are obliged to provide specialmeasuresof
protectionto refugeechildrenandasylumseekerswho are minors,whetheraccompaniedor
not.
‘

Ifchildren who areasylumseekersare detained airports,immigration-holdingcentresor
prisons,theymustnot beheldunderprison-likeconditions.All efibrts mustbe madeto havethem
releasedfiom detentionandplaced other accommodationIfthis provesimpossible,special
arrangements
mustbemadefor living quarterswhich are suitablefor childrenandtheir families.
During detention,childrenhavethe right to educationwhich shouldoptimallytake place
outside the detentionpremisesin order to facilitate the continuanceof their educationupon
release.Under the UN Rulesfor JuvenilesDeprived of their Liberty, Statesare requiredto
provide specialeducationprogrammesto childrenof foreign origin with particularcultural or
ethnicneeds.
Childrenwho aredetainedbenefitfrom the sameminimumproceduralguaranteeslisted at
Guideline4 asadults.In addition,unaccompanied
minorsshouldbe appointeda legalguardian.

9 CRCArticles 20,22and37
UNRulesforJuveniles
oftheirliberty
Deprived
UNHCR.
Guidelines
Children
1994
onRefugee
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Guideline 6: Conditions of Detention ’°
Conditionsof detentionfor asylumseekersshouldbe humanewith respectfor the inherent
dignity ofthe person.Theyshouldbe prescribedby law.
Refierence madeto the applicablenorms and principlesoi‘ internationallaw and standards
on the treatmentof suchpersons.Of particularrelevancearetheUN StandardMinimumRules
for the Treatmentof Prisonersof 1955,the UN Body of Principlesfor the Protectionof All
Personsunderanyformof Detentionor Imprisonmentof 1990,the UN Rulesfor the Protection
of JuvenilesDeprivedof theirLiberty andthe EuropeanPrisonRules.
The following points particularshouldbe emphasized:
i

ii
iii
iv

within facilitiesof;
the segregation
menandwomen,and
childrenfrom adults;
andasylumseekersfiom convictedcriminals;
the possibilityregularlyto contact and receivevisitsfrom friends,relativesandlegal
counsel;
v
the possibilityto receiveappropriatemedicaltreatmentandto conductsomeform of
physicalexercise;and
the possibilityto continuefirrther educationor vocationaltraining.

that certainvulnerablecategoriessuchaspregnantwomen,nursing
alsorecommended
shouldbenefitfiom specialmeasureswhich
mothers,childrentheaged,the sickandhandicapped
take into accounttheir particularneedswhilst detention

‘° Articlemm ICCPR
UNStandard
Rules
fortheTreatment
ofPrisoners
Minimum
1955
UNBodyofPrinciples
fortheProtection
ofAll Persons
underAnyFormofDetention
1990
orImprisonment
UNRulesforJuveniles
of
LibertyI990
Depnvedtheir
European
PrisonRula1987

GUIDELZNES
ONDETENYYONOF/1.SYLbM
UM-ICR
SEEKERS

PAGE7

Bilaga

Unga Örnars synpunkter

angående barns ställning i utlänningsrätten

Från Unga Örnars sidaser det som synnerligenangelägetatt Sverigeför en invandrings-och
flyktingpolitik där människovärdetsättsi centrum. Vi har bådeen moralisk plikt att ställa
upp för människor somav olika orsakertvingaslämna sina hemlandet,och har genomatt
skriva under internationella konventioner gjort åtagandensom måsteleva upp till.
Vi delar Flyktingpolitiska kommitténs idéer om att invandrings-och flyktingpolitik måste
sättasin i ett globalt sammanhang,och kräverglobal samverkan.Likasådelar åsiktenart
invandrings- och flyktingpolitiken måsteintegrerasmed utrikes-, handelsoch,
biståndspolitik.
Vi delar ocksåFlykringpolitiska kommitténs åsikt att definitionen av barn skafölja den 18årsgränssom finns i barnkonventionen.
50m barnorganisationser det som vår uppgift att nogaövervakahur invandrings-och
flyktingpolitiken står i överensstämmelse
med FN-konvention om barnetsrätt. Det finns flera
artiklar som berör denna problematik. Vi kommer här korr att beröraföljandeartiklar: Artikel
som sägernej till varje form av diskriminering. Artikel om barnetsbästa.Artikel 12, om
barnets rätt att sägasin mening. Artikel 24, som talar om rätt till sjukvårdoch rehabilitering,
och främjandet av internationellt samarbeteför att förverkliga artikeln.
Vi anseratt ändringar bör görasi utlänningsrättensåatt den fullt ut överensstämmermed
barnkonventionen. Principen om barnetsbästamåsteskrivasin i lagstiftningenoch gällasom
övergripandeprincip vid handläggning av alla ärenden.Vi är dock medvetnaom att
målkonflikter kan uppstånär barnkonventionenskatillämpas konkreta situationer.Att
barnets bästaalltid skakomma i främsta rummet kan exempelvisinte tolkas i absurdumså
att varje barn som man kan anta skulle ha det bättre i Sverigeän i sitt hemlandskulle ha
automatisk rätt att komma hit och stannahär.
Att ta flyktingbarn i förvar är ett slagsdiskriminering. Svenskabarn kan inte hållasi fängsligt
förvar liknande grunder. Därmed strider detta mot artikel 2 i barnkonventionen.
Barns behov av rehabilitering och sjukvård måstevägasin bland såkalladehumanitäraskälför
att stannai Sven Det borde inte vara tillåtet att utvisabarn om det inte finns några
garantier för att vården och rehabiliteringen kan fullföljas i hemlandet. Sådanaawisningar
strider mot andan i artikel 24 i barnkonventionen.
Vi föreslårocksåatt det i utlänningslagenskrivsin en direkt skyldighetför den utredande
myndigheten att göra en bedömning av varje barnsegnaskäl för att uppehållstillstånd.En
sådanprövning ska innefatta att barnet självt hörs i ärendet.Därmed skulle Sverigeuppfylla
sina åtagandetenligt artikel 12 i barnkonventionen.

960522/BL
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Carin Jahn
Barnkommittén
Referensgruppen
Socialdepartementet

VU/W
‘

Några principiella reflektioner kring det asylsökande barnets bästa i FN:s
barnkonvention.
‘ Om diskriminering
Alla människor under 18 år omfattas av de rättigheter som är beskrivna i barnkonventionen, om de befinner sig i en stat som har ratificerat konventionen.
Artikel 2.2 slår fast:
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att
barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund
av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning,
verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.
Enligt min mening måste denna artikel vara en av de viktigaste utgångspunkterna, när
beskriver och diskuterar de asylsökande barnens situation i vårt land. Som jag tolkar
artikeln får de asylsökande barnen inte särbehandlas negativt på något sätt, jämfört med
andra barn som bor i Sverige. Enligt konventionstexten straffas de asylsökande barnen
för sina föräldrars verksamhet, när deras rättigheter inte respekteras på
samma sätt som
de svenska barnens. Det är inte det enskilda barnet som tagit beslutet att komma till
Sverige och ansöka om asyl. Det är vuxna i barnets närhet som tagit det beslutet, för
att
man bedömt att det varit det bästa för barnet. För övrigt är möjligheten att ansöka om
asyl en rättighet för alla människor oavsett ålder. Det är ingen brottslig handling
" Om barnets bästa
Det finns inga "objektiva" svar på frågan vad som är bäst för det enskilda barnet. Varje
svar är kulturellt och subjektivt betingat. Risken är överhängande att förbiser detta, när
som del av majoritetsbefolkningen ska försöka fastställa vad som är det asylsökande
barnets bästa. Våra kunskaper och erfarenheter utgår från en västerländsk-svensk
syn
på vilka behov barn har och i vilken riktning de bör utvecklas. Utifrån de larmrapporter
som ständigt presenteras om barns utsatthet i Sverige bör
närma oss diskussionen
om det asylsökande barnets bästa med största ödmjukhet.
Barnkonventionen är en internationell text och ger utrymme för olika tolkningar
om vad
som kan vara barnets bästa. Men, i vissa avseenden är konventionen mycket bestämd
och auktoritativ. Det gäller t ex barnets rättighet att få leva tillsammans med sin familj.
Staten får inte skilja barnet från sin familj. Ett annat absolut krav är att barnets bästa
alltid måste ha prioritet i intressekonflikter. Dessa två exempel är särskilt viktiga vad det
gäller det asylsökande barnets rättigheter i Sverige.
Malmö 96 05 06

Cm.
Elisabet B Carlsson
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Till
Barnkommittén

Inför första mötet i den till Barnkommittén knutna referensgruppenhar blivit ombedda
att lämna våra synpunkterpå begreppetbarnetsbästaoch de dilemman ser i
förhållande till utlänningslagen.Underden mycket korta tid som hafl till vårt
förfogande har det varit möjligt för oss att göra en mera djupgåendeanalys.men
hoppas att dessatankar ska vara av värde för kommitténs arbete.
För att närmarekunna analyserabegreppetbarnets bästa också i förhållande till
utlänningslagen.menar att detta ska ta sin utgångspunkti ett barn och
ungdomsperspektiv.
Här ansluter oss till de synsätt som Nätverket för Barnkonventionenhar.Ett barn och
ungdomsperspcktivbör innehålla:
respektför barnet som individ
inkännandei barnetssituation
nyfikenhet och öppenhetför att barnet år en växandemänniska
fömråga att lyssna. se och möta barnet
villighet att ta konsekvenserav det barnet förmedelat
medvetenhetom begränsningarav det egnavuxna perspektivet
kunskap och erfarenhetav barnsbehov. förmågaoch utveckling.
En grundtankemed barnkonventionenoch artikel 3 är att man ska utgå från varje enskilt
barn och dessbehov och att detta ska vara en väl förankrad etisk grundregel i alla beslut
som rör barnet. Det kommer att vara problem i tolkningen om vad detta innebär och
olika intressekonflikter kommer alltid att finnas. Vi menar dock att det i viktningen
mellan olika intressenbehöverbli en tyngdförskjuming barnetshåll. För att ta exempel
från skolans värld som kännerväl till. Där fattasidag mångabeslut som vare sig har
det enskilda barnetseller kollektivt gruppen barnsbästasom grund. Det är inte alltför
ovanligt att olämpliga läraresanställningstrygghctär mera utslagsgivandeän barnesrätt
till bra undervisning.
föra fram samma
När det gäller barnetsbästaoch dilemman i utlänningslagenvill
princip Att låta barnetsbästaviktas tungt i förhållandetill andra intressen.Vi vill referera
till den bild som bamläkarenoch nyvald ordförandei Riksförbundet Hem och Skola.
Lars H Gustavssonger i boken Respektför barnet "Jag ser principen om barnetsbästa
som en mäktig fyr med lång räckvidd. Hur navigationenskall ske måstebli beroendeav
fartygets aktuella position och destinationliksom väderlekenoch sjökortet. Att bara peka

RIKSFÖRBUNDETHEM OCH SKOIA.
BESÖKSADRESSTELEFON TELEFAX POSTGlROBANKGIRO
POSTADRESS
TIDNINGEN
BARN
Box38400,
I0064Stockholm Rosenlundsgatan
03I5 08-668
7957 257202-2 640-9270 08-668
9086
54 08—84
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på fyren ger inte beskedom möjlig farled. Men fyren stårdär den står och utan den blir
navigationenalltid omöjlig

Enligt direktiven för kommittén skaden bygga redan föreliggande utredningsmaterial.
såsomFlyktingpolitiska kommitténs betänkande.Eftersom det i detta betänkandefinns
bedömningaroch förslag som stödjer, men ocksåsådanasom är kritiska till.
kommenterar dessa.

RHS tillstyrker förslaget om att kompletterautlänningslagenmed bestämmelseri enlighet
med artikel 3 i konventionen.Vi stödjer BO:s förslag att att bestämmelsernabör föras
i utlänningslagenskapitel l som en portalparagraf.för att vara tillämplig
alla beslut
som rör bam enligt nämndalag. Det är angelägetatt lagändringenkommer till ståndså
snart son1möjligt. Sammaangelägenhetsgradgäller ocksåbetämmelserför
förvarstagandeså att dessastämmeröverensmed bamkonventioncns 18 årsgräns.

Flyktingpolitiska kommitcn tolkar nuvarandelagstiftning och desstillämpning så att det
idag krävs något mindre allvar och tyngd beträffandehumanitäraskäl, när beslutetom
uppehållstillståndgäller ett barn.
Det må så varaom man gör enjämförelse mellan exakt sammasjukdom, handikappeller
annan svår livssituation for bam och vuxna. Men om heladet bamperspektivetsom
lyfte fram i vår inledning tas i beaktande.så ifrågasätter om det verkligen är som
flyktingpolitiska kommitcn beskriver.

Flyktingpolitiiska kommittensbetänkandeinnehållervidare följande resonemangäven
om familjens flyttning medför storapåfrestningarför barnetfår man i nte bortsefrån de
mer övergripandenationella intressensom gör sig gällandei sammanhanget.Sedan
nämnsprincipen om den regleradeinvandringenoch ocksåekonomiskakonsekvenser.
Även i KUzs offentliga utfrågning statsrådetLeif Blomberg ställsdessa
av
frågeställningarmot varandra
Om och när det enskilda barnetsbästaställs i relation till nationella intressen detta sätt
anser att flera nationella intressenbör övervägasi sammanhanget.l denna
samrnanvägningskall också finnas ett bam och ungdomsperspektiv.
För att ta Sinearifallet som exempel.så vet alla att bam och ungdomar Åsele har
blivit kraftigt upprörda över den brist
humanitet och förståelsesom avvisningsbeslutet
gav uttryck för. l grunden kan det också sägasvara ett nationellt intresseatt våra barn
och ungdomarbehåller en tilltro till ett tolerant och humat samhälle.
Meningen med Flyktingpolitiska kommitténzsoch stadsrådetsuttalande är svår att tolka.
Kanske ger de ingen vägledningalls om hur barnetsbästaskaviktas i förhållandentill
andra intressekonflikter eller skade möjligtvis tolkas så att andraviktiga
samhällsintrcssenbör före principen om barnetsbästai det enskilda fallet. Vi anserdet
viktigt att det finns klargörandeuttalandenom dessaviktiga principer. Skulle den senare
tolkningen gälla delar självfallet inte denna.
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Barnkonventionenbildar med sinaartiklar en helhetdär alla artiklar ska vägassamman.
En artikel som vi särskilt vill uppmärksammanär det gäller flyktingbamens situation är
artikel d v s alla barnslika rätt. Det finns inskränkningari den hälsooch sjukvård dom
erbjudsasylsökandebarnenjämfört med alla andrabarn i Sverige.
Beträffandede asylsökandebarnensskolgånghar det fram till dagenssammanträde
varit möjligt för oss att få en sammanställningav de uppgifter som är aktuella, men
tidigare undersökningarhar visat att kostnadernaförde asylsökandebarnens
undervisning är ca 60 % av genomsnittskostnademaför andraelever i grundskolan.Vi
vill gärna återkommatill dessafrågor eller uppmanarkommitten att titta närmarepå om
den undervisning asylsökandebarn får är likvärdig med annanundervisningi den svenska
skolan.

RIKSFÖRBUNDET HEM OCH SKOLA

árwø/
Ulla Graneli
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Barnkommittén
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Umeå 96 05 12

SvenskaFöreningenför Bam- och Ungdomspsykiatri tackarfor inbjudan till hearing
den 23 maj 1996.Vi kan tyvärr inte delta, då vi sammadag och tid har föreningsmöte
i Göteborg. I detta brev tar vi upp våra viktigaste erfarenheteroch åsikter. Denna
skriftliga framställning blir med nödvändighetsummarisk,varför vi gärnakommer till
Barnkommittén vid ett senaretillfälle.
Jag är ordförande i föreningen och har varit dessrepresentanti frågor som rör flyktingbarn. Mina åsikter grundar sig på erfarenheterfrån "flyktingprojektet" vid BUPkliniken i Umeå därjag är överläkare.Detta projekt är ett samarbetsprojektmellan
Umeåkliniken och lnvandrarbyrån i Umeå med syfte dels att arbetadirekt med flyktingbarn som behöverpsykiatrisk hjälp, dels ge utbildning, handledningoch konsultation till andrainstanser samhället som i sin vardag möter flyktingbarn.
Vid en speciell Barnflyktingmottagning, ett samarbetsprojektmellan BUP, Bamkliniken och Invandrarbyrånmöter vi också,sedan1991,alla nyanländaflyktingfamiljer
som har kommunplaceratsi Umeå. Detta for att såtidigt som möjligt upptäcka
"riskbamen", som får behandlingvid BUP. En omfattandeprospektiv studie,Risk
och friskfaktorer hos flyktingbarn, pågårocksåvid vår universitetsinstitution.
Flyktingverksamhetenvid kliniken har givit ossen omfattandeerfarenhetav olika
problem och svårigheterhos flyktingbarn på väg in i det svenskasamhället.Vi har
dessutomträffat mångabarn vars familjer befunnit sig mitt i processenatt söka uppehållstillstånd. Vi har ocksåträffat ett flertal familjer som gömmer sig för polisen i syfte
att undvika en beslutadavvisning.

Principen om barnets bästa, artikel 3
I senasteåretsdebatt, samt i betänkandet"Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv
SOU 1995:75,har det föns fram att "principen om barnetsbästa"inte är absolut utan
ibland måstestå tillbaka för andraintressensom landet kan ha. Det är självklart att
andraskäl än barnetsbästai bland måsteväga tyngre och kanske vara utslagsg-ivandei
ett enskilt beslut. Principen om barnetsbästaär dock såcentral i Barnkonventionen
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att om Sverige ska ansesuppfylla dennaartikel måstedet enskilda barnetsbästaha
varit föremål för övervägande.
l den praxis som råder när det gäller invandrarmyndighetersbeslutoch beslutsmotiveringar brukar inte barnetsintressekommenteras.I de fall där kommentar om barnet
ändå finns brukar dessavara av mycket svepandekaraktär som berättarföga om vilken vikt myndighetenlagt vid det aktuella barnetssituation Exempel det enda som
ofta angesi ett negativt beslut är: "Avvisning kan inte ansesstrida mot humanitetens
krav."
En rimligare ordning vore om praxis för beslutsmotiveringarändrades,så att det
framgår hur barnetsbästahar bedömtsi förhållande till andra faktorer.
Det är tveksamt om principen om "barnetsbästa" tillämpas av invandrarmyndigheteri
de fall när det i ansökanom uppehållstillståndfinns utlåtandeav s k experter. Det har
med årenvuxit fram en allvarlig förtoendeklyfta mellan bamprofessionellaoch invandrarmyndigheter. Misstroendetledde under hösten 1995till att SvenskaFöreningenför
Barn- och Ungdomspsykiatri tillsammansmed Barnläkarföreningen,SverigesPsyktr
logförbund samt Akademikerförbundet SSR uppvaktadeRegeringenför att framföra
kritik över den rådandesituationen.Kritiken från professionenhar riktats mot att det
förefaller mycket slumpmässigthur intyg från experterfår påverka beslut om uppehållstillstånd. I bland får intyg som beskriver relativt ringa grad av psykisk ohälsa
spelastor roll medani andrafall mycket starkaintyg om allvarliga situationerinte alls
spelarnågonroll. Dessutomriktades kritik mot att tjänstemäninom invandrarmyndigheter sätter sig över intygen, dvs inte att utredarenbetonadeandra viktiga faktorer
utan att utredarengör bedömningar som han/hon inte är kompetent att göra. En utredare som är lekrnan vad gäller barnspsykiska behoveller psykiska statuskan således
t ex bedöma att ett psykiskt status,bedömt av en läkare, inte gäller.
Inte mindre har kritiken varit av förtoendeläkarsystemet,vilket kan ifrågasättassåväl
ur lojalitets- som ur proffessionsaspekt.Det är inte ovanligt att även små barn, spädbam och förskolebarn har bedömts av förtroendeläkare som är specialister vuxenpsykiatri. Dessabedömningar görs i bland utan att bedömarenens har träffat den individ som skabedömas.Enligt SvenskaLäkaresällskapetsetiskaregler är det inte
förenligt med god etik att göra bedömningareller utlåtandenutan att läkarensjälv ha
undersöktden personensom bedömningengäller.
Ovanståendeföreningar har föreslagit att i ärendendär expertutlåtandeär viktiga ska
förtroendeläkarsystemetersättasmed muntlig förhandling. I en muntlig förhandling
blir det möjligt för myndigheten att värderatillförlitligheten i det intygade genomatt
ställafrågor till intygsutfärdaren.Myndigheten kan vid behovknyta till sig en oberoendeexpert, som hjälper till med att ställa relevantafrågor och att bedömasvaren.
Detta förfarande är det vanliga i landets förvaltningsdomstolar när dessaska värdera
bevisvärdetav utfärdadeintyg.

Hörande av barn, artikel 12
Flyktingpolitiska kommittén fastslog i sitt betänkandeatt det är viktigt att alla barn i
asylärendenfår komma till tals. Kommittén konstateradedock att det är upp till SIV
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att bedömaom det enskilda barnet skahöras.Som endaförslag till förändring ansåg
kommittén att SIV borde se över sina rutiner. Detta är i hög grad otillfredsställande.
SvenskaFöreningenför Barn- och ungdomspsykiatri anseratt den utredandemyndigheten ska göra en bedömning av varje barnsegna skäl för uppehållstillstånd.Praxis
borde vara att höra barnet självt. Det är väl känt från arbetemed flyktingbarn att dessa
har upplevelser som skiljer sig från vad föräldrarna tror eller vet om sina barn.Vidare
är det vanligt att barn undviker att berätta om sina upplevelser,påträngandeminnesbilder eller mardrömmar för sina i
syfte att inte ytterligare belastadem eller
för att skyddadem. En svårighet kan vara att föräldrarna inte vill att derasbarn ska
höras.Detta måstedå utredandemyndighet värderaoch ta ställning till utifrån varje
enskilt fall. Utredning av barn måstegöras av personersom är utbildade och kompetenta for dennauppgift. Det gäller dels att i själva intervjun kunna ta hänsyntill barnets reaktioner för att inte utsätta barnet for otillbörlig stress,dels att kunna värdera
barnetsupplevelserutifrån dessberättelseoch beteende.

Humanitära skäl
.
SvenskaFöreningenför Bam- och Ungdomspsykiatri hari likhet medövriga
ovan
nämndaspecialistföreningarställt sig mycket kritisk till vad invandrarmyndigheter
bedömt vara humanitära skäl. Vi har saknatdebatt om vad som bör betraktassom
humanitäraskäl.
Vi ñnner det ocksåanmärkningsvärt att SIV/UN endasti undantagsfallhar begärhjälp
av barnprofessionellaexperter for att bedömaett barnspsykiska hälsotillstånd.I stället
har det varit familjerna själva eller derasadvokater som begärt att läkare,psykologer
och kuratorer ska skriva intyg om hur det aktuella barnetspsykiska hälsa är påverkat
gångeruppav den situation som det befinner sig Detta har lett till att intyg
fattas som partsinlagor och inte som bedömningar av oberoende
Vad som av SlV/UN betraktassom humanitäraskäl kan variera mycket mellan olika
handläggare.I Umeå har vi utfärdat över 35 intyg sedan1991.Under årenlopp har vi
kunnat konstatera,att det som ena gångenräcker för humanitära skäl" inte alls är
tillräckligt andragånger.Vi har sett exempelpå barnfamiljer som fått uppehållstillståndenbart av humanitäraskäl där barnetsåvälpsykiskt som socialt fungerathelt
normalt, utan större symtom på psykisk ohälsa.Avgörande har i stället varit vår bedömning, att barnetpå grund av den långa vistelsetideni Sverigemed påföljande
"försvenskning", skulle ha stora svårighetervid en återanpassningtill ursprungslandet.
Andra barnfamiljer har däremot inte fått uppehållstillstånd av sammaskäl trots att
barnendessutomuppvisat hög grad av psykisk ohälsamed flera allvarliga psykiatriska
symtom.
När förtroendeläkareanvändsför att bedömabarnetshumanitära skäl anlitas ofta
specialisteri vuxenpsykiatri, trots att dessainte har kompetensatt bedömabarnspsykiska tillstånd Även då såinte är fallet tillämpas de övervägandensom är brukliga i
bedömning av vuxnas psykiska hälsa även på barnen.Ett vuxenpsykiatriskt betraktelsesätthar därmedi praktiken blivit normgivande for barn.Låt mig ge ett exempel:
För vuxna gäller att psykisk ohälsakan räknas som grund för uppehållstillståndom
den är av sådangrad och art att ovillkorlig tisk för självmord föreligger. Detta betyder

Bilaga

att individen är i sådanttillstånd, oftast av depressiv natur, att haneller hon har allvarliga planer på att begåsjälvmord Ovillkorligheten ligger i att tankarna självmord är
såtotalt dominerandeinom personenatt det inte spelarnågonroll för individen om
besluteti avvisnigsfråganblir positivt eller negativt.
För barn och ungdomar gäller nästanundantagslöstatt derasdepressionoch eventuella självmordsbenägenhetå ena sidankan ha sådanintensitet att de uppfyller de diagnostiskakriteriema för allvarlig depressionsom i psykiatrisk nomenklaturbenämns
"egentlig svår depression, å andrasidan nästanalltid är villkorade, dvs relateradetill
hotet om avvisning. Om hotet minskar genom att inhibition av verkställigheteller
uppehållstillstånd ges, avtar även depressionenoch självmordsbenägenheten
upphör.
När en förtroendeläkaremed vuxenpsykiatiisk kompetensbedömerett barnkonstaterar läkaren att barnetvisserligen är deprimerat, men att dennadepressionär Villkorlig,
varvid följer att barnetinte kan sägasuppfylla kraven för hinder mot avvisning på
medicinsk grund.
Det ñnns emellertid nästaninga bam eller ungdomarsom i sin depressionär annat än
villkorligt självmordsbenägna.Detta gäller såvälasylsökandebarn som de flesta
svenskabarn vilka är föremål for vård och behandlinginom bam- och
ungdomspsyldauin.
Vi anseratt graden av villkorlighet/ovillkorlighet i ett barnsdepressionoch självmordsbenägenhetinte kan utgöra enda grund för att psykisk ohälsaska ansesräcka
som humanitärt skäl till uppehållstillstånd.Viktigare är att ta ställning till varför barnet
uppvisar den grad av psykisk ohälsa som det gör. Vanligtvis finner man svaret
dennafråga inom två fält. Avvisningen kan upplevassom ett överväldigandehot på
grund av det tidigare trauma barnet varit utsatt för. Alternativt medför avvisningen att
barnet kommer att förlora den identitet som det byggt upp under tiden i Sverige.Både
trauma och hot om identitetsförlust kan naturligtvis gälla samtidigt.
Om tidigare trauma misstänksbör arten av dessaanalyseras.Har barnetvarit utsatt
för primär traumatisering,dvs psykiska skadorpå grund av våld, vittne till våld, förluster eller separationer Hur stor är i såfall denna Gäller det en enstakaeller upprepadehändelseri barnetsliv i hemlandetoch underflykt Eller har barnetskadatsgenom sekundärtraumatisering,dvs skada som resultat av en långdragenasylprocess
Exempel på detta är, upprepadeflyttningar mellan olika förläggningar, rasistiska trakasserierunder förläggningstiden, långdragnabeslutsprocessermed överklagningar
och däravpendlingari framtidsutsikter mellan hopp och förtvivlan och foräldrasvikt
på grund här av. För barn som hållits gömda av sinaföräldrar kan man även prata om
tertiär traumatisering dvs psykiska skadorpå grund av isolering från organiserade
aktiviteter som dagis, fritids och skola.
Barn som kommer till Sverige tar i de flesta fall for sig av det svenskasamhälletom
de ges chanstill detta.De lär sig svenskasnabbtoch om de får tillfälle att umgåsmed
svenskabarn anammarde snabbtsvenskabams normer och värderingar.Processenatt
bli svenski själen understödskanske av föräldrarnasrädslafor det gamlalandetoch
förstärks ytterligare om barnethar upplevt primära trauma Beroendeav situation så
som barnetsålder, integrationsmöjligheter m m, tar det olika lång tid för barnet att bli
försvenskat.Detta betyder att barnetinförlivar svenskanormer, värderingaroch
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framtidsvisioneri djupet av sin person.Barnet blir tvåspråkigt och frimodigt. Det
fostras i Barnkonventionensandaoch blir medvetet om sinamänskligarättigheter.
Äldre barn blir upptagnaav det
nya landetsmöjligheter och jämför dessamed situationen i det gamla landet.Detta gäller ffa för flickor, som ser den stora skillnaden i
könsroller i Sverigejämfört med hemma.Möjligheterna ter sig inte bara som positiva
utan tankenpå att återvändaskrämmer.Hemma skulle de nya värderingar som barnet
införlivat i sin person,vara helt oacceptablaoch hindra ett normalt socialt umgänge
med omvärlden.
Den annorlundatidsupplevelsensom gäller för ett barnjämfört med en vuxen är viktig
att beakta.Tre år i Sverigeför ett sex år gammalt barn betyderreellt och upplevelsemässigthalva livet mot att sammatid utgör en tiondel för den 30-årige pappan.
En annandimension av försvenskningenkan vara att föräldrarnainte alls genomgått
sammasnabbaoch intensiva processsom sina bam. Föräldrarnavar kanskemycket
aktiva och kompetentaunder själva flykten, men i den beroendeställningde hamnati
som invandrarei ett okänt land med osäkraframtidsutsikter har de i stället blivit både
osäkraoch otillräckliga genom att de förlorat bådesin identitet som vuxen och som
förälder. Såkallad omvänd hierarki" har uppstått.Det blir familjens barn som förstår
och vet hur man ska ta sig fram i det svenskasamhället.Dessutomgör barnenuppror
mot de gamlarollerna som förväntas av dem utifrån hemlandetsvärderingar.Föräldems eventuellaotillräcklighet och känsla av misslyckandeställer sekundärtytterligare krav på barnetvilket i sin tur kan öka barnetshis inför ett hotandeavvisningsbeslut
Sammanfattningsvisanservi att ovillkorligt självmordshotinte kan utgöra denenda
grundentill uppehållstillståndav humanitäraskäl för barn.Psykisk ohälsai form av
depressionoch självmordshot som resultat av barnetskoppling mellan utvisningshotet
och tidigare trauma eller som resultat av hot om identitesförlust är viktigare skäl till
uppehållstillstånd humanitär grund än ovillkorlig självmordsbenägenhet.Med detta
synsätt skulle bedömningarnamer än vad fallet är i dag ta hänsyntill tidigare traumas
inverkan på barnet,till hur länge barnet vistatsi landet,till hur långt försvenskningsprocessengått samt med vilken säkerhetman kan antaatt barnetkommer, eller inte
kommer lida framtida men i sin psykosocialautveckling om det återvändertill sitt
ursprtmgsland.
Vi ansluteross helt till Flyktingpolitiska kommittén när den i sitt betänkandei kapitlet
om humanitäraskäl konstateraratt humanitäraskäl kan gälla när: "ett barnspsykosociala utveckling äventyrasom barnetåtervändertill sitt hemlandefter en längrevistelse i Sverige oavsett varför barnetvistats länge i landet". Detta ställningstagande
måsteemellertid ytterligare förtydligas genomkonkretiseringar, till exempelenligt
ovan förda resonemang.

Gömda barn
Vid BUP i Umeå har vi under årenträffat mångagömdabam. Psykolog Lilian Levin
har gjort en genomgångav alla gömda barni Umeå under åren 1990till 1993.
Rapport om detta arbetebifogas som bilaga 2.
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Barn och förvar
SvenskaFöreningenför Barn- och Ungdomspsykiatri motsätter sig bestämtförvarstagande av barn. Det finns ingen anledning att flyktingbarn ska sättasi förvar för skäl,
som om det gällt svenska,barn aldrig skulle vara tillräckliga för dennaåtgärd.Barn
som sätts i förvar kan utveckla trauma pga förvarstagandet.Eventuellt samverkar
detta sekundäratrauma med sådantsom barnettidigare upplevt. Som alternativ till
förvarstagandebör möjligheten att ställa familjer underuppsikt utvecklas.

Utlänningslagen kontra Socialtjänstelagen och LVU
Under hösten 1995 belystemedia svårigheter som uppstårnär Utlänningslagenoch
Socialtjänstelagenhamnari konflikt med varandra.Beslutandemyndigheteransågatt
Utlänningslagen skulle före SocialtjänstelagenSOL samt lagen med särskilda
bestämmelserom vård av unga LVU, men att LVU kunde ansessom verkställighetshinderför avvisning. Om inte SOL och LVU skagälla fullt ut betyderdet att flyktingbarns behov behandlasmed mindre respekt än svenskabarns behov. Tanken att
LVU ska vara verkställighetshinder är orimlig sett ur svårighetensom uppstårför den
myndighet som ska avgöranär LVU-vård är obehövlig då dennamyndighet samtidigt
vet att avslutandetav LVU-vård omedelbartföljs av avvisning.
Det måste vara rimligare att avvakta med det slutgiltiga beslutetenligt
Utlänningslagentills LVU-vården upphört.

Förslag från flyktingpolitiska kommitténs betänkande, till vilka Svenska
Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri ställer sig mycket positiv.
Att konventionensåldersgräns18 bör följas även inom utlänningslagstifmingen.
Att om faderskapsutredningbehöver göras skatillfälliga uppehållstillståndmeddelas.
Att barnetoffentliga biträde får förstärkt ställning.
Att rutinerna sesöver vad gäller behandling av ansökanom familjeåterförening.

Tankar om en förändrad utrednings- och beslutsprocess för barnfamiljer
Under BUP:s i Umeå långvarigaoch intensiva kontakt med flyktingbarn har vi träffat
mångabarn som farit illa av asylprocessen.I bland har vi närmastupplevt det som att
barn utsattsför kvalificerad barnmisshandelsom ett resultat av den långdragnaasylprocessen.Vi anserdärför att invandrarmyndighetermåsteprioritera utredningar av
familjer med barn.Det borde inte få ta mer än tre månaderför myndigheten att
komma till beslut. Vid längre tid riskerar barnet att ta skadaav själva utredningsprocessen.Alla barn borde höras av kompetentabamutredare.Myndigheten bordedessutom ha tillgång till ett barnpsykiatriskt team som kunde hjälpa barn som behöver
psykiatrisk hjälp underutredningsperioden.Barn har, enligt artikel 24 i Barnkonventionen rätt till "bästa uppnåeligahälsa" oavsettom det avvisaseller ej. En viktig anledning till att beviljade ansökningarom uppehållstillståndföljs av nya ansökningar
är att de asyslsökandeinte känner sig hördaeller seddai dagenssystem.Vi tror att
om besluti asylärendengenomfördesi domstol med muntlig förhandling skulle acceptansenför negativa beslut vara mycket störreän den äri dag.Om expertutlåtandei
form av undersökningaroch intyg behövsskulle det vara möjligt för domstolen att
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kalla expertentill muntlig förhandling och genom utfrågning av intygsskrivarenpröva
tillförlitlighetsgraden av det intygade.
Vi beklagar att föreningen inte kunde delta i den planeradehearingenden 23 maj,
men
vi är mycket intresseradeav att träffa Kommittén för att ytterligare bidra med vår
erfarenhet av flyktingbams situation. Undertecknad utgör föreningenskontaktperson
om önskan om möte uppstår.
För SvenskaFöreningenfor Bam- och Ungdomspsykiatri
\

Olav Bengtsson
Ordförande

BUP-kliniken
Istidsgatan 906 51 Umeå
Tel 090 - 17 66 00
Fax 090 - 13 67 41

Bilagor
"Pyramiden som vände", artikel publicerad i Invandrareoch minoriteter 5-6 1993:
Beskriver flyktinprojektet vid BUP-kliniken i Umeå
"Gömd", intervju med psykolog Lilian Levin om gömdaflyktingbarn publicerad
av
Socialstyrelsenoch Invandrarverket, 1994.
"Kontidsterapi med traumatiseradeflyktingbarn en offensiv strategi, artikel
publicerad i Socialmedicinsk tidskrift nr 9 1995, som beskriver BUP och PBU:s
behandlingserfarenheterav flyktingbarn.
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Yttrande till barnkommittén ang. "Barnets bästa" i förhållande till utärmingvlagstt/irtirtgen etc.

Spridning av resultatet av kommitténsarbete
Först vill FN-forbundet framföra ett par allmännasynpunkter.I kommitténs mandat sägsingenting om hur
resultatet av kommitténs arbete skall spridas.Vi vill därför påpekaatt det är av största vikt att detta
sammanställsoch görs allmänt känt. l första handtill oss folkrörelser som ständigt arbetarmed att sprida
kunskap om barnkonventioneninom hela skolväsendet,till allmänhetenoch institutioner av olika slag Vi
har hafi stora svårigheteratt förklara hur barnkonventionengäller i Sverige,varfor det är oerhört viktigt att
får en sådanhandledning Det gälier också att dennahandledningfår ett pedagogisktgenomtänkt språk
som helst skall kunnaläsasdirekt av personer,som inte ärjuridiskt kunniga Dessutombör upplaganvara
gratis och så stor att den räcker i flera år".Under de 6 år FN-Förbundet arbetat med att sprida
bamkonventionenhar märkt att det fortfarande finns stora luckor hos en viktig målgrupp som lärare.
även högskolor. SvenskaFN-Förbundets omfattandekontaktnät lämpar sig väl for spridning av
publikationen Vi når ca 150 riksorganisationer.lika mångaFN-föreningar samt kan spridaden till en stor
mängdskolor via vån kontaktlärarnät.
Barns bästa och ulldrmingslagstmningen
Det faktum att - till skillnad från mångaandra länder - internationellakonventioner inte är direkt gällande
lag i Sverige och att domstolar och myndigheterdärför inte är direkt bundna av konventionernasregler som
om det var svensklag, skaparmångaproblem i tillämpningen av barnkonventionen.l stället skall
barnkonventionentillämpas i svenskarättssammanhangså, att man söker tolka de svenska
bestämmelsernautifrån vad åtagit oss internationellt".
Dessamotsägelsefullabeskedmåste en klar och entydig tolkning och bästa sättet för detta är att
inkorporera relevantaartiklar i barnkonventioneni svenskalagar eller att helt enkelt förklara konventionen
såsomgällande lag i Sverige. Eftersom Sverigeinte reserveratsig mot någondel i konventionen, borde
skett t.ex med den europeiskakonventionenom
detta inte vara något större problem. Detta har
mänskligarättigheter, som antagits som svensklag. Det har visat sig att regeringenstidigare antaganden
att detta inte skulle vara nödvändigt, nu visat sig vara en felaktig bedömning.Med en lagstiftning får man
tillgång till förarbeten, som kan förklara hur lagstiñarnatänkt sig tillämpningen av respektive paragrafer
Nu verkar det somom det i vissafall brustit mer i tillämpningen än i lagstiftning, vilket säkerligenberor
brister i utbildningen för olika yrkesgrupper.T.ex är domstolsjuristeroch nämndemänsamt poliser och
socialtjänstemänsådanayrkesgrupper, som absolut måste ordentliga kunskaperom barnkonventionen
för de a
maa-terapeuter
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Om man väljer att inte göra barnkonventionentill svensklag, bör så gott som varje artikel försesmed en
förklaring, typ detta innefatta respektivedetta innebärinte", i stil med vad försäkringsbolagenskriver i
hur olika försäkringar gäller. Genom sådanaexempelblir artiklarna begripliga och blir mer intressantaatt
sätta sig
När det gäller barnkonventionenstillämpning i förhållande till utlänningslagstiñningeni övrigt. ber
hänvisatill de uppfattningar som presenteradesvid Hearingenom barnkonventionenden 10 maj hos Rädda
Barnen.
Avslutningsvis vill tacka för dennamöjlighet att delta i det viktiga arbetetmed att genomföra
barnkonventioneni Sverigeoch vi hoppasatt sammamöjlighet beuäñande kommitténs fortsatta arbete
med övriga delar av barnkonventionen
.
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