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Klingvallstatsrådet Maj-IngerTill

februari bemyndigade regeringenbeslut den 1996Genom l
parlamentariskstatsrådet Hedborg tillkalladåvarande Anna att en

bred hur svenskkommitté med uppdraget göra översynatt en av
lagstiftning och praxis förhåller sig till bestämmelserna i FN:s

förtur behandla fråganbarnkonvention. Kommittén skulle med om
ställning utlänningslagen, bland detbarns i ärenden enligt närannat

gäller avvisning eller utvisning där barn berörs. delrapportEn om
juni Kommitténfrågor skulle redovisas den 30 1996.dessa senast

Bamkommittén. kortfattad redogörelse förEnnamnetantog
utredningsuppdraget och direktiven lämnas i kapitel Kommittén

sittpåbörjade arbete den 28 mars.
Bamkommittén har under koncentrerat sitt arbete till devåren

frågor utlänningslagen.hänger med Kommittén harsom samman
inte behandlat den övergripande frågan inkorporeringännu om av
barnkonventionen i svensk kommer behandlas iDenrätt. att
huvudbetänkandet. Kommittén får härmed överlämna delrapporten
Barnkonventionen och utlänningslagen. innehållerRapporten en
genomgång utlänningslagstiftningen och dess tillämpning motav
bakgrund analys barnkonventionen. grund förSom dennaavav en
har kommittén utgått från de fyra huvudprinciper i barnkonventio-

angivits särskilda övervakningskommittéhar FN:s förnen, som av
barnkonventionen: Principen barnets bästa, vikten lyssna tillattom
barnet, livbarnets till och utveckling varje barnsrätt rättsamt att

diskriminering få del sina rättigheter.utan av
Bamkommittén har funnit utlänningslagen bör förändras påatt

vissa punkter. Med dessa förändringar kommittén attanser
utlänningslagen såvitt kan överblickas förenlig med FN:särnu- —
barnkonvention. Lagstiftningen tillämpasmåste också i barnkonven-
tionens anda. framförKommittén antal praktiska förslag i dettaett
syfte. På grund den begränsade tid har stått till förfogandeav som



förslag till lagtextställning i detalj till detkommittén inte tagithar
dock bilaga tillsekretariatet. fogasutarbetats Dethar somavsom

diskussionen.den fortsattaför underlättaattrapporten
uppfattningkommittén söka bilda sigdirektiven skallEnligt en

tillämpning i andra länder,ställning ochbamkonventionensom
har bett Sveriges ambassa-Norden. Kommitténfrämst inom EU och

barnkonventionens ställningfrågorantal länder besvarader i ett om
materialmedgivit sådantTiden har inteoch tillämpning. ettatt

till dekommittén får återkommavarförredovisas i delrapporten,
dockKommitténs sekretariat harjämförelsema.internationella

och med dessflyktingkommissariat i UNHCRbesökt GeneveFN:s
delrapporten.de frågor berörs idiskuteratexperter som

särskildatillfällen samrått med denKommittén har vid två
och enskildaföreträdare for folkrörelserreferensgrupp med

direktiven. Vidareenligtorganisationer området, har utsettssom
frivillig-utfrågning med antalkommittén anordnathar ett storten

flyktingområdet. Införengagerade inomorganisationer ärsom
inbjudits sända in sinahade organisationernaUtfrågningen att

organisa-skriftligt. bilaga till delrapporten återgessynpunkter I en
utfrågning-sammanfattninginsända synpunkter ochtionernas en av

en.
kapitlenenig de principiellt analytiska 1.-4.Kommittén är om

förslag, kapitel hargäller avsnittet med konkretadetNär reserva-
ledamöterna Geer, Siw ochtioner avgivits Sten De Perssonav
Särskilda avgivits ledamotenRagnhild Pohanka. yttranden har av

och LouiseRagnhild Pohanka och de sakkunniga Tor Sveme
Sylwander.

arbetet med delrapporten har deltagit ordförande direktörenI som
Gabriel och ledamöter advokaten Geer v,Romanus, Sten Desom
kommunalrådet Ek c, konsulenten Aldo Iskra kds,Lena samt

Marianne Olanderriksdagsledamöterna s, s,Jönsson Ronny
fp, Ragnhild och Gustaf m.Siw Pohanka mp EssenPersson von

sakkunniga har deltagit ambassadören Thomas Hammarberg,Som
expeditionschefen Håkansson, departe-mentssekreterarenGöran
Christina Sandqvist, redaktören Stenius, fd justitierådet TorYrsa



departementssekre-Sylwander,Barnombudsmannen LouiseSveme,
Anita Wickström.Wickman och hovrättsassessomCharlottateraren
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Sammanfattning

uppdragBarnkommitténs

generalför-rättigheter FN:skonvention barnetsFN:s antogs avom
barnkonventionen formule-november 1989. Genomsamling den 20

irättigheter samlatbarnetsför första gångenrades sätt ettett
konventionengodkändebindande avtal. Riksdageninternationellt
kom gällavilket efter ratifikationförbehåll juni 1990,den 21 attutan

september år.från den 2 samma
regeringen vidSveriges åtagande beslutadebakgrundMot av
parlamentarisktillkallafebruarisammanträde den 1996l att en

innebördhur barnkonventionens anda ochför klarläggakommitté att
Kommittén skullelagstiftning och praxis.till uttryck ikommer i

utlärmings-behandla frågan barnets ställning imed förturdärvid om
bakgrund barnkonven-uppdrag gäller alltsåDettarätten. att mot av

vilket denutlänningslagstiftningen och det påanalyserationen sätt
tillämpas.

barnkonventio-analysen har Bamkommitténbas förSom använt
viktenhuvudprinciper; principen barnets bästa,fyra attavomnens

och varje barnstill liv och utvecklinglyssna till barnet, barnets rätt
frågasina rättigheter.diskriminering få del Denrätt att utan somav

har varitde olika delområdenakommittén därvid har ställt i om
praxis eller deti lagstiftning ochdessa principer avspeglas om

och ändringar.behöver kompletteringargöras

utgångspunkterprincipiellaBarnkommitténs

ställningstagande ytterligare någraför liggerTill grund kommitténs
enskilda barnet enligt barn-utgångspunkter. skall,principiella Det

Barnkonventioneni främstakonventionens artikel sättas rummet.
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tydliga anvisningar i vilka frågor barnets bästa skallger om vara
adoption.utslagsgivande, såsom vid beslut vårdnad och I andraom

beslut i första hand föräldrama, också påverkarrörsom men som
främstabarnet, skall principen barnets bästa skall isättasattom

vägledande "the best interests of the child shall berummet vara a-
primary consideration". innebär intresse skallDetta barnets vägaatt
mycket i de situationer där det skall övergripandevägastungt mot
samhällsintressen.

Bamkommitténs principiella utgångspunkt utlänningslagenär att
och därtill hörande författningar område där barnets bästaär ett
måste med samhällets intresse reglera invand-vägas attsamman av
ringen därför inte utslagsgi-och barnets bästa kanatt ensamt vara
vande i alla situationer. Kommittén vill samtidigt betona detatt
också starkt samhällsintresse utlänningslagen tillämpas påär ett att

humant sätt.ett
vistelsetidergjortKommittén har vidare bedömningen långaatt

för barnfamiljerbarn och avvisas allvarligt hotär ett motsom
barnets Ytterligare principiellbästa. utgångspunkt för kommitténsen

huvudansvaretställningstagande det föräldrarna har förär äratt som
barnet föräldrarna ocksåoch de i första hand bäst kanäratt som
bedöma barnets bästa. fritar dock inte myndigheterna frånDetta
deras i olika beslut barnets bästa.vägaattansvar

Barnkonventionen avtal mellan läggerär staterett ettsom ansvar
på de enskilda förverkliga konventionens innebörd ochstaterna att
intentioner, konventionen också skallatt staterna tamen anger
hänsyn till föräldrarna och familjens roll för barnets liv och
utveckling.

Ändringsförslag

Bamkommitténs genomgång visar den svenska utlänningslag-att
stiftningen i huvudsak förenlig med barnkonventionen. Däremotär

framförhar tillämpningen kritiserats. Kommittén därför antalett
förslag tillämpningenoch synpunkter det gäller lagen.när av

principiellt viktigaKommittén föreslår också vissa ändringar av
lagen, delvis Flyktingpolitiska kommitténs förslag.i linje med Med
dessa den utlänningslag-förslag Bamkommittén svenskaattanser
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barnkonventio-såvitt överblickas förverkligarstiftningen kannu --
syfte och anda.nens

Portalparagraf
ellerfaktum andel de människor, söker asylDet att storen av som

Sverige återspeglas iuppehållstillstånd andra skäl i barn,ärav
ellermycket liten omfattning i utlänningslagen. Ordet begreppet

i endast i kapitel"bam" förekommer i den nuvarande lagen settstort
uppsikt bamkon-där reglerna förvar och finns. krav6 Det somom

situation, har ingen motsvarighetventionen ställer, beakta barnetsatt
i utlänningslagen.

övergripan-Barnkommittén föreslår därför barnkonventionensatt
princip barnets bästa skall komma i främsta vid allade att rummet

portalparagrafåtgärder barn skall införas i dennaIrörsom en en .
bestämmelse, bör införas i lagens kap. skall föreskrivasl 1 § attsom
det vid alla beslut enligt denna lag, särskilt skall beaktas vad
hänsynen till barnets hälsa, utveckling och allmänna bästa kräver. I

paragraf syfte uppfylla artikelbör, i i barnkonventionen,1attsamma
införas med barn varje under år.att artonavses person

Förstärkning asylprocessens första ledav
Kommittén har föreslagit och kompetens koncentrerasatt resurser

den inledande fasentill asylprocessen. Såväl utredningarav som
beslutsmotiveringar måste förbättras situation tydligtså barnetsatt
framgår utredningarna. beslutsmotiveringama skall det vidareIav
redovisas hur till barnetshänsynen bästa har beaktats.

Kommittén föreslår Invandrarverket skall i uppdragatt attges
utveckla rutiner för utredning bam i familjer sökerom som
uppehållstillstånd. mall för utredningar minder-Den om ensamma
åriga bam utarbetats flyktingkommissariatFN:s UNHCRsom av -

bör i det sammanhanget användas utgångspunkt. Kommitténsom-
föreslår vidare invandraxverket i ökad utsträckning skall komplet-att

utredningarna där barn inblandade med sakkunnigutlåtandeärtera
hälsotillstånd.barnets Kommittén understryker i dettaom samman-

hang vikten i utredningarna barn använda personal medatt omav
kunskap bam.och erfarenhetom av
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ska höras utredningarnaBarn i
kvalitativa förbättringen de grundläggandeSom led i denett av

anpassning till barnkon-asylutredningama barn ochrörsom som en
Bamkommittén utlänningslagenventionens artikel föreslår12 att

bestämmelse det i utredning barnkompletteras med attom omen
ålder, mognad och det inteskall, med hänsyn till barnets ärom

olämpligt, hänsyn till vad barnet har anföra.atttas

örtroendeskapande åtgärderF
allvarligt den förtroendeklyfta harBamkommittén påser som

intyg tillståndsgivandeuppstått mellan dem utfärdar ochsom
myndigheter. Kommittén föreslår därför invandrarverket får iatt
uppdrag i samarbete med frivilliga organisationer, skapaatt,

erfarenhets- informationsutbyte mellanmötesplatser där ochett
intygsgivare och myndigheter kan ske.

Kommittén föreslår vidare regeringen initiativ till bredatt tar en
förtroendeläkatsystemet i bl.a.utlänningsärendenöversyn ärav som

ifrågasatt och kontroversiellt. Idagsläget vill Bamkommittén
understryka vikten i den mån förtroendeläkare används föratt, attav
bedöma intygs kvalitet, förtroendeläkaren har minstett samma
kompetens den läkare utfärdade intyget.som som

bästa och uppehållstillståndBarnets
Bedömningen uppehållstillstånd skall beviljas humanitäraav om av
skäl skall med beaktande bamkonventionens artikelgöras av
Faktorer enligt kommitténs börmening, med i bedömning-tassom,

barnets bästa barnets behov omvårdnad och hälsa,är samten av av
barnets behov och relation till sina föräldrar. Vidare bör barnetsav
behov utveckling och anknytningen till Sverige in ivägasav
bedömningen barnets bästa. avgjort viktigaste aspekternaDe påav
barnets bästa barnet vistas tillsammans med sina föräldrar ochär om

barnet har tillgång till åtminstone någorlunda stabil förälder.om en
Bedömningen barnets bästa måste sedangörs vägassom av

med övergripande samhällsintressen. iKravet artikel bör3samman
tillgodosett barnets beaktas ibästa avgörandena ochanses om

tillmäts vikt.stor
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barnenDe ensamma
Bamkommittén vill, det gäller de ensamkommande barnen,när

i första barn asylsökande.de hand och i andra handpoängtera äratt
Diskrimineringsförbudet i artikel gäller därför så bam har2 snart ett
anlänt till får, kommitténsSverige. ensamkommande barn enligtEtt
mening, princip förstai aldrig direktawisas till asylland eller tillett

s.k. safe third-country. Kommittén vidare barnetsett attanser
asylskäl skall utredas med förtur och eftersökning för-att en av
äldrarna skall få påbörjas först efter det det helt klartståratt att

inte har skyddsbehovbarnet sådant skäl för asyl föreligger.att
Kommittén också ensamkommande barn, ålder,att oavsettanser
alltid skall placeras i familj eller familjeliknande miljö. Kommittén

framvill också lyfta det internationella utvecklingsarbete för de
ensamkommande barnen, UNHCR har initierat.som

gömda barnensDe situation
Bamkommittén vill först betona faktumdet det finns bam iatt att
Sverige lever gömda och utanför samhället utomordentligtär ettsom
allvarligt dilemma. Samhällets åtgärder måste inriktas på att
minimera antalet sig och begränsa skadeverkningamagömmersom
för barnen. förslagDe har lagts fram kommittén attsom av om
förbättra utredningarna och beslutsmotiveringama handlar också om

skapa förståelsebättre för de beslut fattas. kanDetta på sikt,att som
kommittén, medföra färre sig. Kommitténtror att gömmerpersoner

det också viktigt på mottagandet i hemlandet.satsaattanser resurser
Invandrarverket bör här utveckla samarbete frivilligorga-med deett
nisationer också arbetar internationellt.som

Bamkommittén den obegränsade möjligheten fåatt attanser nya
ansökningar uppehållstillstånd prövade i sig skapar problem.om nya
Kommittén vill dock de omständigheter,poängtera att nya som
anförs i ansökan uppehållstillstånd, skall medprövasen ny om

utgångspunkt de omständigheter anfördes i densamma som som
ursprungliga ansökan. Hänsynen till barnets bästa skall häräven

Utlänningsnämnden har föreslagitväga ansökantungt. att en ny om
uppehållstillstånd skall få endast under förutsättningprövas att
sökande finns tillgänglig för verkställighet. Enligt kommitténs
mening skall detta förslag i förebyggande perspektiv. Enettses
sådan begränsning kan bidra till antalet gömda barn minskar ochatt
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verkställighetförei Sverigevistelsetidemalånganedbringa de ettav
awisningsbeslut.

Sjukvård för gömda barn
lagstiftning tillförsäk-nuvarandekan konstateraBamkommittén att

bestämmelsernasjukvård. Omtill akutSverigealla barn i rättenrar
uppfyllas, börbarnkonventionen skaiartiklarna och 24i 2
sjukvårdhälso- ochtillasylsökande barn, rätt somsammages

sjukvårdslagendärför hälso- ochKommitténsvenska bam. attanser
till hälso- ochreglerarförordningarochoch andra lagar rättensom

tillgodoses.barnkonventionenikravenskall ändras såsjukvård att

Ãterkallande uppehållstillståndav
det sällansammanhang betonavill i dettaBamkommittén äratt

barnet drabbasuppgifter,lämnat felaktigaharbarnet utan avsom
Kommittén vill dockför.bärföräldrarnanågot ansvaretsom

fråga har uppkommitsituation, däri sådanframhålla det ävenatt en
intressen måsteåterkallas, barnetsuppehållstillstånd skallatt ettom

skall i beslutet.barnets bästahänsynen tillbeaktas och väga tungtatt
föreslå någrafunnit anledningBamkommittén intehar att

detofrånkomligtutlänningslagen i denna del. Detändringar i är att
uppehållstillståndåterkallaföri lagen permanentettutrymme attges

från den sökande.oriktiga uppgifterbaserats påharsom

föräldrartillBarns sinarätt
uttaladebarnkonventionensutgångspunktBamkommitténs är att

övergripande.sina föräldrarskall ha tillprincip bam ärrättettattom
tillhänsyneni avseenden måsteVid alla åtgärder vidtas dessasom

avvägning såvälvägledande. Vid denbästabarnets görs,somvara
eller barn föruppehållstillstånd från föräldraransökanvid en om

splittras,familj riskeraråterförening, i situationer när attsom en
Ofta uppkommerprincipen barnets bästaskall väga tungt.om

släktskapet vid ansökningarmed korrekt utredaproblem att om
börinvandrarverketfamiljeåtertörening. Bamkommittén attanser
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flexibelt denoch påarbetssättokonventionellafinna semer
sökande åberopar.dokumentation densom

och/eller denoch barnetfaderskapsutredningar,det gällerNär
kommittén det skallSverige, föreslårutpekade fadern finns i att

uppehållstillstånd, för kunnamöjlighet till tillfälligtinföras atten
uppehållstillståndsådant tillfälligtutredning.slutföra sådan Etten

Kommittén föreslårvårdnadshavare.omfatta barnetsskall även
skallutreda faderskapetsocialnämndens skyldighetockså attatt

föds Sverige utländskgälla barn iutsträckas till ocksåatt som av en
uppehållstillstånd och där den utpekade fadernkvinna sökersom

Sverige.finns iockså

uppehållstillståndBrottslighet och
levnadssätt skall påverka hansbedömningen hurVid en personsav

i Sverige,uppehållstillstånd eller fåfårätt att stannaatt anser
berörs beslutet, det skalldet finns barnkommittén näratt, som av

narkotikabrott brott livallvarliga brott såsom ochfråga motomvara
skall få vika. de fallför barnets intresse Ioch hälsa att personen

förbud återvända, föreslåri Sverige har utvisats medmed barn att
skall initiativ till reglernakommittén regeringen översynatt ta en av

möjliggöra kontakt mellan förälder och bam.för att

mellan och utlänningslagenKollisionen LVU
Barnkommittén vill inledningsvis under detta avsnitt betona detatt

iskydd barn också gäller utländska barn vistasLVU somger
enligt mening,Sverige. Socialnämndens arbete måste, kommitténs

inriktas återförening mellan barnet dess föräldrar. Kommitténpå en
tillföreslår det i utlänningslagen skall införas möjlighetatt en

tidsbegränsat uppehållstillstånd för bam och dess vårdnadshavareett
omhändertaget enligt Socialnämndens arbete börbarnet LVU.ärom

fullföljasi första hand inriktas undersöka vården kanpå att om
inom begränsad tid i Sverige. Om vården enligt bedöms bliLVUen

socialnämndens arbete inriktas familjen skalllångvarig, måste att
detta syfte skall, enligt kommitténsåtervända till hemlandet. I

etablera samarbete Invandrarverket,mening, socialnämnden medett
ide sociala i hemlandet och frivilligorganisationermyndigheterna

denSverige plan föroch hemlandet i syfte upprättaatt gemensamen
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till hemlandet. omhänderta-fortsatta vården och återvändandet Ett
automatiskt innebära verkställighets-gande enligt bör inteLVU ett

hinder individuell prövning måste Vid dennagöras.utan en
ochprövning skall socialnämnden höras, dess yttrande tillmätas stor

vikt. Barnkommittén har för avsikt återkomma till hur detta skallatt
regleras i samband med kommitténs vidare behandling social-av
tjänstlagen och LVU.

förvarBarn i
Barnkommittén huvudinriktningen, i frågan barnävenattanser om
i förvar, bör förebyggande. Enligt barnkonventionen får förvarvara
endast användas sista och för möjliga"en kortast tid".utvägsom

ansträngningarAlla måste för förhindra sådanagöras att att
situationer där det kan bli nödvändigt barn i förvar överatt ta

uppstår. bam skall i princip förekom-huvudtaget Förvar endast fåav
i situationer förvarstagandet oundgängligen nödvändigt förnär ärma

kunna säkerställa verkställighet lagakraftvunnetatt ettav
avvisnings- utvisningsbesluteller och sedan det övervägtsnoga om

syfte inte kan uppnås barnet ställs under uppsikt.attsamma genom
Kommittén föreslår reglerna i utlärmingslagen förvar ändrasatt om
för bättre med artilkel i barnkonventionen.37 bstämma överensatt

Barnkommittén betonar vikten de lokaleräven attav som
för förvarstagandeanvänds barn anpassade för detta ändamålärav

och finns tillgång tilldet personal med kunskap kompe-ochatt om
för arbeta med bam. Förvarslokaler bör utformasatttens som

vanliga bostäder inom för vanligt förläggningsboende.ettramen
Unifonnerad personal skall inte få förekomma. Vidare anser
kommittén möjligheterna utveckla stödinsatser till deatt att
förvarstagna bamfamiljema i samarbete frivilligorganisationermed
bör undersökas.

och verkställighetBarn
Huvudinriktningen vad gäller verkställigheten avvisnings-ettav
beslut måste så långt förhindramöjligt verkställandetatt attvara
genomförs på dramatiskt föräldrar drabbas panik ochAttsätt.ett av

motstånd kan katastrof för barn. Avgörande för hurgör ettvara en
verkställigheten förlöper bland den familjentid harär annat som
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slutgiltiga beslutetinnan dettid gårSverige. längrevistats i Ju som
tanken påblir vanligensvårarefattas, destoavvisning attom

människoruppfattning dekommitténsvidareåtervända. Det attär
sig förförbereda återvän-och tidstödskall avvisas behöver attsom

invandrarver-sådantorganiserasbör närdandet. sättDetta attett
samhälletsskall inriktningenfattatavvisningbeslutkets är avom

beslutet.till detstöd anpassas





Barnkommitténs uppdrag

Bakgrund1 1
.

generalför-konvention barnets rättigheterFN:s FN:santogsom av
samling november barnkonventionen fonnule-den 20 1989. Genom

för första rättigheter samlat irades gången barnets på sättett ett
internationellt bindande avtal. Barnkonventionen utgår från fyra
grundprinciper; förbud diskriminering, principen barnetsmot om

till och utveckling framförabästa, liv sinarätten rättensamt att
åsikter och få dem respekterade. Sverige hade framträdande rollen

konventionen förstavid arbetet med och de ländernaett attvar av
ratificera den. propositionen föregick riksdagensI godkännan-som

anförde föredragandede, statsrådet bl.a.
"Tillkomsten konventionen barnets rättigheter måsteav om
hälsas med tillfredsställelse. första finnsFör ängenstor ett
dokument dessa rättigheter, vilket blir igt bindande förrättom

ansluterde Men konventionen får betydelsestater som sig.
detta. konventionen världssamfundetGenom uttryckutöver ger

världensför sin barn och fastslår på antal områ-ett stortsyn
den standard det gäller barns rättigheter.nären gemensam
Genom konventionen klargörs tydligare tidigaresätt änett att
barn har rättigheter det skyldi hetär staternas attegna som
respektera och förverkliga. glömmerOftast vuxenvärl borten
både barn har rättigheter och dessa rättigheter måsteatt attegna
beaktas lömmer ocksåoch respekteras. ofta bort barnsMan att
och ungdomars rättigheter erörda i de allra flestaär samman-
hang." prop. 1989/90:107 19s.

juni godkände riksdagenDen 21 1990 konventionen utan
förbehåll 1989/902107,prop. bet. 1989/90:SoU28, rskr.
1989/902350, och konventionen kom efter ratifikation gälla frånatt
d§nZ§eL@§n_1b§an1maår. Enligt artikel i konventionen4 or in er

konventionssftaternasig vidta alla lagstiftnings-,lämpligaatt
administrativa och andra åtgärder för genomföra de rättigheteratt

erkänns i konventionen. lagstiftningsåtgärdersärskildaIngasom
med anledning eftersomratifrceringen behövligaansågsav man
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stämde väl med konventionen.svensk lagansåg överensatt
statsrådet anförde i den delen följande:Föredragande

granskning konventionsbestämmelsema leder till"En av
syñningsvensk och raxis till sin allmänna stårslutsatsen, rättatt medi god överensstämmelse dessa bestämmelser attmen man

huruvida svensk eller praxis i allakan tveksam rättvara om
med konventionens krav. bedöm-detaljer Denöverensstämmer

ning, i sådana fall måste blir i viss utsträckninggöras,som
principer vill lägga till förberoende vilka allmänna grundmanav

tolkningen konventionens bestämmelser. måste därvidManav
i minnet konventionen avsedd tillämpas påhålla äratt att ett

världsomfattande och således och andraplan rättssystem
skiftande På häravförhållanden mycket grund måsteart.av

får rimlig mening inomkonventionen tolkas så, denatt en ramen
nationellt Artiklarna också i många fallför varje ärstem.sfinns för lämplighetsbedömningutformade så detatt utrymme

beträffande de åtgärder skall vidta."s.28staternasom

binder konventionen Sverige1.2 Hur

har olika metoder kommit till användning förSverige tvåI att
införliva konventioner med svensk transfonnering och inkorpo-rätt,

transforrnering omarbetas den internationellarering. Vid överens-
de delar den saknar motsvarighet i svenskkommelsen, eller av som

Inkorporering innebärtill svensk författningstext. det i lagrätt, att
föreskrivs konventionenseller författning bestämmelserattannan

direkt gäller i Sverige. Konstitutionsutskottet har uttalat bådaatt
godtagbara från konstitutionellmetoderna kan synpunkt.anses

fallskall f°ar från fall tillVilken metod användas avgörassom
1995/96:SoU4 och 1995/96:KU2y

barnkonventionen,Frågan inkorporering dvs. konven-attavom
tionen lyder i originalversion skall till svensk lag, harden görassom

flertalvarit till diskussion i riksdagen vid tillfällen,ett senastuppe
inkorporering avvisades,under hösten Förslaget1995. om men

fortlöpande kontroll anpassningriksdagen uttalade och allatt en av
tillämpningsvensk lagstiftning och nödvändig. Riksdagenär

regeringen borde besluta breduttalade vidare översynatt om en av
praxislagstiftning och med bamkon-svensk stämmer överensom

och den föreliggande svenskaventionens bestämmelser över-av
1995/96:SoU4, rskr 1995/96:62.sättningen konventionstextenav
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följaförbinder sigratificera konventionGenom attstatenatt en
därmedKonventionen fârbestämmelser.konventionens stor

vidförfattningar ochlagar ochvid tillkomstenbetydelse ävenav nya
Domstolenförfattningar.gällande lagar och Högstatillämpningen av

tillkommit försvensk lagvid tolkningenfallhar i något somav en
konvention sig böraibestämmelsernauppfylla ansett taatt en

förarbetenkonventionen och dessitill vadhänsyn även sagtssom
vårdnad frånrörande överflyttningfall8.NJA 1983 I annatett avs

domstolenfamiljehemsföräldrar harföräldrar till Högstabiologiska
bestämmel-uttryckligen åberopatsvenska lagenockså förutom den

skall komma ibarnets bästabarnkonventioni FN:s attomserna
iskall tillmätas betydelseåsikteroch barnetsfrämsta rummet att

kanmognad 666. Detålder och NJA 1993förhållande till barnets s
inkorporeringpropositionen Europa-det iockså tilläggas att avom

börförklarats princip "atti svenskkonventionen rätt att varaen
denmöjligt bör tolkas såsvensk lag så långt överensstämmeratt

praxis åtagande-åtaganden och deninternationellamed Sveriges om
konventionsorga-kan ha utvecklatsinnebördnärmare avsomnas

1993/94: 117nen" prop.
Även möjligt bör tolkas iden svenska lagen så långt överens-om

konventio-detta dock intemed konvention innebärstämmelse atten
svensk lag.svensk lag eller likställd medinkorporering blirutannen

konventionen ochbestämmelse ieventuell konflikt mellanVid enen
företräde. Skulleskall lagenuttrycklig lagbestämmelse, mangesen

i uttrycklig strid medlagbestämmelse ståremellertid finna att enen
barnkonventionen, ålägger konventionenbestämmelse i staten en

skyldighet ändra lagen.att
inkorporerademed andra ickeBarnkonventionen i likhetär,

karaktären lag.och har heller inte Detkonventioner, ingen lag av
kaneller domstolsliknandefinns domstol någotingen organ som

inte lever till konventio-densanktionerutdöma mot stat uppsom
skall vidta allaKonventionsstatemaanda och intentioner.nens

förlagstiftnings-, administrativa och andra åtgärderlämpliga att
i konventionen. Enligt artikelgenomföra de rättigheter erkännssom

övervakningskommitté granska de framstegsärskildskall43 somen
i fråga förverkligandetgjorts konventionsstatemahar om avav

medkonventionensyftenaenligt konventionen.skyldigheter Ett av
instrument för förbättringigångsätta ettär attatt envaraen process,

världen. viktigasituationen för i Detbam är staternasrunt omav
genomföra konventionen. godkännan-och ärliga vilja Ettgenuina att

följa konventionens intentio-konventionen binderde attstaternaav
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Övervakningskommitténoch målsättningar. använder i sinaner
aldrig 0rd eller uttryck antyder brott. De uttryckrapporter som som

används "concems" och "suggestions and recommendations".är
Under rubriken "Concems" kommittén de problemområdenanger

regeringen bör granska och under rubriken "Sugges-närmaresom
tions and recommendations" föreslår kommittén ofta utredningar för

ifråga själv skall finna lösningar för bättre leva tillatt staten att upp
konventionen.

Som led i uppfyllandet barnkonventionen inrättades iett av
Sverige myndighet från och med den juli1 1993, Barnom-en ny
budsmarmen. Denna myndighet har till uppgifi bevaka barns ochatt
ungdomars rättigheter intressenoch och särskilt följa Sverigeatt
lever till barnkonventionen.upp

Sverige lämnade sin första till FN-kommittén 1992. sittIrapport
yttrande med anledning denna framförde kommittén delav en
synpunkter. Kommittén uttryckte utlärmingslagen tillåteröver attoro

utländska barn i förvar, vilket ansågs inte förenligt medatt tas vara
diskrimineringsförbudet i artikel Kommittén föreslog Sverigeatt
skulle alternativ till "spärra in" barnöverväga med stödatt av
utlänningslagen. Beträffande FN-kommitténs övriga synpunkter
den svenska har Bamkommittén för avsikt återkommarapporten, att
i huvudbetänkandet.

den svenskaI debatten har på tid ifrågasätts Sverigesenare om
lever till vad krävs enligt barnkonventionen. Det harupp som
framför allt sig huruvida utlänningslagstiftningen ochrört dessom
tillämpning i överensstämmelse med andan och intentionernaär i
barnkonventionen. baraInte enskilda och humanitära organisationer,

politiker från olika partier ochäven arbetarutan personer som
professionellt med bam söker asyl har ifrågasatt Sverigesom om
verkligen följer barnkonventionen och principen bamets bästaattom
skall komma i främsta vid alla åtgärder bam.rörrummet som
Barnombudsmannen har i avlämnats,de två årsrapporter hittillssom
påtalat brister i utlänningslagen och myndigheternas handläggning

utlänningsärenden berör barn och lämnat förslag tillav som
regeringen förbättringar för lagen och dess tillämpning bättreattom
skall bamkonventionens krav.motsvara

Syftet med Bamkommitténs arbete i behandlingen deär att av
olika dilemman och konflikter uppmärksammats, söka finnasom
åtgärder för Sverige på bästa skall leva till konventio-att sätt upp

anda och intentioner.nens
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Kommittédirektiven1.3
.

riksdagensåtagande, tillkännagivandebakgrund SverigesMot av
innebörden barnkonventio-faktum olika tolkningaroch det att av av

regeringen vidi den allmänna debatten, beslutadeåberopatsnen
tillkalla parlamentarisksammanträde den februari 19961 att en

bamkonventionens anda och innebördkommitté för klarlägga huratt
uttryck i lagstiftning och praxis.kommer till

Kommittén skall dir. 1996:15
bamkonventionens anda och innebörd kommerklarlägga hur-

uttryck i lagstiftning och praxis,till
uppkomma mellan bamkonventio-påvisa konflikter kansom-

andra övergripande mål,bestämmelser ochnens
det grundläggande begreppet "barnets bästa"särskilt överväga-

tolkningskonflikter i förhållande till andra mål kanoch de som
bli aktuella,

uppfattning bamkonventionens ställningbilda sigsöka omen-
i främst inom och Norden,och tillämpning andra länder, EU

principiell och analytisk inriktning,-i första hand arbetetge en
befinnes påkallade,påvisa de behov lagändringar somav-

förtur behandla frågan barns ställning i utlänningsrätmed om-
ten.

skall sitt bl.a. redan föreliggandeKommittén i arbete bygga på
utredningsmaterial, Flyktingpolitiska kommitténs betänkandesåsom

Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv.SOU 1995:75
skall sitt betänkande den januariKommittén 1 1997.senastavge

delrapport förhållandet mellan barnkonventionen ochEn avseende
skall lämnastutlänningslagen och tillämpning dendess 30senast

juni 1996.
Kommittén, påbörjade sitt i har antagitarbete 1996,som mars

Bamkommittén.namnet
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barnkonvention ochFN:s

bästabarnets

barnetskonvention2.1 FN:s om

rättigheter

i parallellabamkonvention har sina folkrättsliga tvåFN:s rötter
för förbättrafrivilligorganisationemas arbeterörelser. Den är attena

fick sittbarns villkor, rörelseskyddet för barn och som genom-en
världskriget. kampanj för regler, skulleefter första Denbrott som

småning-rättigheter, inleddes efter kriget såskydda barns gavsom
Förbund deklarationresultat. Nationemas 1924antog enom

fem huvudprinciper för barns skydd ochGenevedeklarationen där
fast. något dokument 1959,välfärd slogs Ett Förentaantogstyngre

innehåller tiodeklaration barnets rättigheter,Nationemas om som
deklarationema innehåller viktiga principuttalanden.punkter. tvåDe

fick dock begränsat genomslag eftersom de inte juridisktDe är
innehåller kontrollmekanism.bindande och inte någon

har rörelse för mänskligaBarnkonventionen också i denrötter
rättigheter formerades efter andra världskriget. tvåFN:ssom

konventionen medborgerliga och politiskakonventioner, deom
rättigheterna och konventionen ekonomiska, sociala ochom

fast förkulturella rättigheter, båda slår rättigheter1966,antogssom
gäller alltså olika kommittéer,såväl bam.De Deenvar. vuxna som

har inrättats för respekterar de mänskli-granska hur staternaattsom
rättighetema, till uppgift studera också barns mänskli-har hurattga

rättigheterna i dessarättigheter respekteras. Några tvåga av
sikte konventionenkonventioner särskilt på barn. Artikel 24 itar om

medborgerliga och politiska rättigheter barnet till ochrättger namn
sådant skydd minderårignationalitet och till dess ställningsom som

innehåller också förbud dödsstraff förkräver. Konventionen ett mot
och kulturellaminderåriga. konventionen ekonomiska, socialaI om

pekas skyddrättigheter särskilt på bestämmelsernakan motom
artikelutnyttjande 10:3, främjande barnets utveck-bam om avav

artikelling och till utbildning 13.artikel 12:2 rättenom



28 barnkonvention och barnets bästaFN.s

Själva idén barnets rättigheter, barn har få sinarättatt attom
grundläggande behov tillgodosedda och samhället haratt en
skyldighet skapa förutsättningar för dessa behov tillgodoses,att att

förhållandevis tanke. och avgörandeEttär närnytt steg togsen ny
generalförsamling i november konventionenFN:s 1989 antog om

barnets rättigheter.
Barnkonventionen inriktad på individen, det enskilda barnet,är

och sakartiklama handlar barnets få sina grundlägganderätt attom
tillgodosedda.rättigheter och behov Konventionen inkluderar alla

mänskliga rättigheter, den innehåller alltså såväl medbor-typer av
gerliga och politiska ekonomiska, sociala och kulturellasom
rättigheter. barnkonventionen förenas därmed för förstaI gången de
olika mänskliga rättigheterna i och dokument.ett samma

granska lever till de skyldigheterFör att att staterna upp som
i barnkonventionen finns särskild FN-kommitté artikelanges en

FN-kommitténs första uppgifter43. En utarbeta riktlinjerattav var
för hur regeringama skulle skriva sina hur konventio-rapporter om

med lagar och praxis olika ipå områdenöverensstämmernen
respektive land. Under arbetet riktlinjernamed gjorde kommittén en
analys konventionen. Avsikten inte gradera artiklarna ochattav var
peka några dem särskilt viktiga. olika sakartiklamaDeut av som
skall del helhet där alla artiklarna lika viktiga.ärses som en av en
Arbetet handlade i stället tolka artiklamas karaktär ochattom
inbördes relationer, för underlag för arbetet medatt staterna ettge

genomföra konventionen.att

Konventionens2.2 "budskap"

Bamkonventionens inledning preamble speglar de principer om
mänskliga rättigheter forrnulerats i konventionerFN:s ochsom
deklarationer. inledningenI slås fast barn, sin sårbarhetatt p.g.a
behöver vård och skydd. betonas också det familjenDet äratt som
har det primära för den vård och det skydd barnet behöver,ansvaret
samtidigt barnet i behov samhälleligt skydd. Vidareärsom av
betonas vikten respekt för de kulturella värden finns iav som

miljöbarnets och förvikten internationellt samarbete säkraattav
rättigheter.barnets
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FN-kommitténs analys barnkonventionen utkristalliseradesI av
fyra grundläggande, principer återfinns i artiklarnaallmänna som

Principema6 och 12. i dessa speglas och konkretiseras i kon-
ventionens övriga sakartiklar. fyra principernaDe är:

Förbud diskriminering artikel Grundtanken2. barnär attmot-
jämställda och har lika värde. Rättigheterna i konventionen skallär

gälla enskilda och ungdomar befinnersåledes barn sig inom ettsom
territorium åtskillnadlands något slag". skall"av Barnetutan

skyddas alla former diskriminering eller bestraffning påmot av
grund barnets eller dess föräldrars hudfárg, kön, språk,av ras,

etniskanationella, eller sociala egendom, handikapp, bördursprung,
eller ställning i övrigt.

barnets bästa konventionensPrincipen ärom en annan av—
grundpelare artikel Vid alla åtgärder3. bam "skall barnetsrörsom
bästa främstakomma i rummet". Principen barnets bästa kanom
härledas två fundamentala tankar båda spår i konventio-sattur som

utgår ifrån barn sårbaraDen och behöver stöd ochärattenanen.
andraskydd och den betonar bamperspektivet i beslutsfattandet.

till Iiv artikel 6 grundläggande rättighet. ArtikelnRätten är en-
bam skydd bli dödade och den skall läsas tillsammansett mot attger

med artikel stadgar direkt förbud37 dödsstraff. Artikelett motsom
6 går emellertid längre till liv, i andra punktenän rätten attgenom
betona barns till överlevnad och till utveckling i vidrätt rätten
mening.

uttrycka åsikter artikelRätten 12 i alla frågorsina som-röratt-—
barnet självt budskap bams åsikter skall respekteras.är ett attom

finns i artikelnDet också utvecklingsaspekt, "barnets åsikter skallen
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad". I
artikel finns12 således betoning barns och ungdomarsen av
deltagande i frågor dem själva.rörsom

FN-kommitténs tanke dessa grundprinciper kan användasär att
underlag i diskussioner bamkonventionens genomförande.som om

Kommittén betonar vikten konventionen verkligen blirattav
föremål för politiska diskussioner och politiska beslut. Barnkonven-
tionen, uttryck för attityd till barn, ibör dessa diskussio-som ger en

användas instrument för förändring.ettner som
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rättigheterBarnkonventionens2.3

formulerade i de olikai barnkonventionenrättigheterBarnets är
innehåller, tidigare tvåsakartiklarna. Konventionen nämnts,som

politiska rättigheter,dels medborgerliga ochrättigheter,typer av
rättigheter.sociala och kulturelladels ekonomiska,

kan hänföras till kategorinrättigheter i konventionenDe som
till registre-medborgerliga och politiska rättigheter rättenär t.ex.

nationalitet artikel ochvid födelsen, och 7 8,ring rätten attnamn
informationsfrihet artikel 13,hörd artikel yttrande- ochbli 12,

förenings- och församlingsfrihet artikelreligionsfrihet artikel 14,
familjelivet artikel Till medbor-skydd för privat- och 16.15 och

också förbudet barnet förgerliga rättigheter räknas utsättamot att
omänsklig eller förnedrande behandlingellertortyr grym,annan

ochLikaså skyddet alla former fysisktbestraffning.eller mot av
reglerna frihetsberövandepsykiskt våld artikel 19 och som avser

kriminal-rörande barnet i straffprocessen ochartikel 37, reglerna
de olika skyddar barnetvården artikel bestämmelser40 samt som

Till medborgerliga rättigheternautnyttjande olika slag. demot av
asyl. artikel stadgas skall "vidtahör också till 22Irätten att staterna

säkerställa sökerlämpliga åtgärder för barn flykting-ettatt som
flykting i enlighet med tillämplig intematio-ellerstatus anses som

eller nationell rätt...erhåller lämpligt skydd och humanitärtnell
bistånd..."

Till de ekonomiska, sociala kulturella rättigheternaoch hör
till goda utvecklingsbetingelser i vid mening, bl.a. tillrätten rätten

hälso- och sjukvård artikel social trygghet socialförsäkring24, och
artikel 26, skälig levnadsstandard artikel barnomsorg artikel27,

och utbildning artikel Likaså hör barnets till kultur,18.3 28. rätt
fritid, lektill vila och och rekreation fritt delta i deträttsamt att

kulturella och konstnärliga livet artikel till dessa rättigheter.31
tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteterBarn ellersom en

urbefolkning ska ha tillsammans med andra sinrätt utövaatt egen
sittkultur och religion språk artikel åläggs30. Staternasamt eget

vidtaskyldighet åtgärder "med utnyttjande till detatt ytterstaen av
sina tillgängliga förresurser" tillgodose dessa grundläggandeatt

hosbehov bam.ett
olika rättigheterna lika viktiga barnkonventionen skallDe ochär

Rättigheterna dockhelhet. olika till sin Medanär natur.ses som en
politiska absolutade medborgerliga och rättigheterna till sinär

karaktär respekteras alla utvecklingsnivåoch måste stater oavsettav
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de kulturella rättigheternaekonomiska, sociala ochär mera av
målsättningskaraktär. de förverkligas beroende landsHur är ettav

fattiga försökaländer ska dessaMen även garanteraresurser.
rättigheter utnyttja sina tillgängliga maximalt.attgenom resurser
Man kan också uttrycka skillnaden mellan de olika typerna av
rättigheter konventionen vilkaså uppväxtvillkor inteatt anger som

acceptabla de medborgerliga rättigheterna får inte åsidosättasär
vilka önskvärda för alla barn i världenoch de sociala,ärsom

ekonomiska och kulturella rättigheterna.
rättighetstypemastvå olika karaktär kan illustreras artikelDe av

i första punkten slår fast varje6 barn har inneboende rättattsom en
till liv. medborgerlig rättighet.Detta Rätten till liv vidär en ges en
tolkning och i huvudsak barnet har till skyddrättatt motavser
avrättningar och till säkerhetsgarantier dödsstraff. Artikel 6mot

innehållerpunkt 2 däremot ekonomisk och social rättighet,en
barnets till överlevnad utveckling.och skallDennarätt rätt staten
säkerställa "till det sin förmåga". land låterEttyttersta av som

bam bryter alltså konventionen medan det inteavrätta ärett mot
fråga direkt konventionsbrott faktiskt saknarett statenom om

möjlighetekonomisk säkerställa barns överlevnad ochatt ett
utveckling i vid mening. inteförmårDen säkerställa barnetsstat som

skall, artikelutveckling enligt vidta åtgärder inom förramen
internationellt samarbete.

2.4 till sina föräldrarBarnets rätt

konventionens inledandeI utgångspunkter preamble sägs att
familjen den grundläggande enheten i samhället och denär naturliga
miljön för alla dess medlemmar och särskilt viktig för barnens
utveckling välfärd.och behov sinaBarnets tilloch bådarättav
föräldrar och föräldrarnas för barnet också röd tråd iäransvar en
bamkonventionens sakartiklar.

få vetskapBarnets vilka dess föräldrar ochrätt att är attom som
vårdas dem slås fast i artikel Föräldrarna eller den harav som
vårdnaden barnet har, enligt artikel "huvudansvaret18, förom
barnets uppfostran och utveckling" och föräldrarna skall ges
lämpligt bistånd då de fullgör detta sitt artikel betonasI 5ansvar.
vidare skall "respektera det de rättigheteroch ochatt staterna ansvar
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lämplig ledningföräldrar" barnettillkommerskyldigheter att gesom
i konventionen.rättigheter erkännsdedå barnet utövar som

artikeli punkt 3sina föräldrar markeras 9behovBarnets t.ex.av
eller bådaskilt från denbarndär det stadgas äratt ett enasom

och "personligtupprätthålla regelbundetföräldrarna har rätt ettatt
föräldrarna, dåkontakt med bådatill och direktförhållande utom

lyktingbarn skilts från sinabarnets bästa".strider Fdetta mot som
till ochartikel punkt skyddvidare, enligt 22 2föräldrar har rätt

sådant barn förskall "skydda och bistå spårabistånd. Staterna attett
till flyktingbarn i syfteandra familjemedlemmarföräldrarna eller ett

för barnet skallnödvändigerhålla den information är attatt som
återförenas med sin familj".kunna

framför föräldrarnas.barnets behov StaternaKonventionen sätter
sin skiljssäkerställa bam inte, vilja,artikelskall, enligt att ett mot

nödvändigt för barnetsåtskiljande intefrån sina föräldrar, ärettom
föräldrar kanskilja barn och dessbeslutbästa. Ett att ett varaom

vanvård barnet från"vid ellernödvändigt övergrepp mott.ex. av
föräldrarna lever åtskilda och beslutsida eller dåföräldrarnas ett

angående barnets vistelseort".måste fattas

bästa2.5 Barnets

grundprincipema principen "barnets bästa".de bärandeEn är omav
formulerad i konventionens artikel där det heter barnets3Den är att

bästa ska komma i främsta "vid alla åtgärder barnrörrummet som
välfárdsinstitu-sig de vidtas offentliga eller privata socialavare av

tioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande
praktiska tolkningen principen barnets bästaorgan". Den ärav om

för land uppfyller barnkonventionen ochavgörande i vilken mån ett
FN-kommittén lägger vikt vid och försöker särskilt stimulera till
diskussion kring begreppet barnets bästa.

Artikel karaktären portalparagraf, begreppet3 har av en men
"barnets bästa" återfinns i andra, specifika sammanhang,även mer

i frågor separation från föräldrarna artikel 9, för-rört.ex. som
för barnets fostranäldrars och utveckling artikel 18,ansvar

adoption placering i fosterhem artiklarnaoch och 2120 samt
frihetsberövande gäller barn artiklarna 40.37 ochsom
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under långhardetinget begreppbästa använtsBarnets är utannytt
internationellailagstiftningnationellaolika länderstid såväl i som

nämnda deklarationenden tidigareoch konventioner. Ideklarationer
allkonventionenoch i1959rättigheterbarnets motantogssomom

bametsprincipenåtergesdiskriminering kvinnor 1979slags omav
återgivet i FN:sordagrantvisserligen intebästa. Begreppet är

politiska rättigheter,ochmedborgerligakonvention menom
sina allmännahar, i tvåmänskliga rättigheternaför dekommittén av

children",of theinterestshänvisat till "thekommentarer, paramount
Flyktingkommisarieat UNHCRskilsmässor. FN:si fall rörtsom

flyktingbarn allamedriktlinjer för arbetetockså i sinabetonar att
of thebest interests"the principle of thevägledasåtgärder måste av

child".
i de svenskautgångspunktenbarnets bästaSedan länge är

förankradPrincipenoch ungdomar.berör barnlagregler ärnärasom
regeringsformen kap. §i l 2bestämmelseri grundlagen omgenom

verksamheten skalloffentligamålet för dengrundläggandedetatt
Föräldra-barns ochvälfärd, således bådeenskildesden vuxnas.vara

kap. föreskriver6vårdnad ochreglerbalkens umgängeom
medskallumgängesfråganvårdnads- ochuttryckligen avgörasatt

ibörvad bäst för barnet. Nämnasutgångspunkt i även attärsom
socialtjänstlag SOUförslag tillsocialtjänstkommitténs ny

barnetspottalparagraf med innebördenföreslås1994:139 atten
i främstabästa ska sättas rummet.

allmäntbamets bästa har varitbegreppetMen accepteratäven om
sammanhanglagstiftning i internationellai såväl nationell som

barnkonventionen viktigtitid, innebär formuleringenunder lång ett
regler för barnetsutveckla universellai arbetet med attsteg

ibarnets bästaandra internationella dokumenträttigheter. I ses
i konventionentill någonting eller någonrelation t.ex.annat annan,

framställs idiskriminering dessaall slags kvinnor. Barnetmot av
barnkonventionen,objekt idokument också än,ettmera som som

internationelltingetsubjekt med rättigheter. I annatettsom
denbreddfinns heller någondokument motsvarar somsom

bamkonventionens artikel har.3
"vid alla åtgärderbästa komma i främstaskallBarnets rummet

vad gäller ländernasunik ocksåBarnkonventionenbarn". ärrörsom
hade antagits general-konventionenuppslutning. Två efterår att av

ratificerat den.världensmajoritetförsamlingen hade stateren av
i FN ratificeratmedlemmarHittills har 187 189 ärstater stater

konventionen.



barnkonvention och barnets bästa34 FNzs

Formuleringen i artikel allmänt hâllen,3 det ingenär ges
definition vad skall bästa.barnets Under arbetetav som anses vara
med konventionen framfördes förslag begreppet skulleattom
preciseras. bl.a. diskuterades formulering barnets bästaatten om
skulle omfatta "fysiska, psykiska, intellektuella,barnets moraliska
och sociala utveckling". bestämde sig emellertid förMan låtaatt
begreppet stå vidare precisering den i konventio-än görsutan som

övriga artiklar. inteansågs möjligt fastställaDet någraattnens vara
definitiva, tid hållbara, kriterier vad barnets bästa påöver ärsom
olika områden och i olika givna situationer. Vad som anses vara
barnets bästa varierar sannolikt från samhälle med dess specifikaett
kultur, sociala och ekonomiska struktur, till mångaIett annat.
industrialiserade länder åtgärder befrämjar barnst.ex.ses som
oberoende och självständighet något obetingat medangottsom
andra länder kopplar till familjenbarnets bästa och det lokalamera
samhället. bästa varierar också olikaBarnets mellan barn och olika
situationer.

Barnkonventionen fortfarande dokument, i"nytt"är ett sett
perspektivet internationella konventioners praktiska genomföran-av
de. FN-kommitténs granskningsarbete har inte detännu gett
underlag krävs för utforma generella principer för hurattsom
barnets bästa bör tolkas. Kommitténs granskning, inkluderarsom
ländernas hur barnkonventionen eñerlevs, diskussionerrapporter om
med regeringama på grundval de länderna harrapporterav som
skickat till FN-kommittén kommitténs bedömning ochsamt
allmänna kommentarer har hitintills resulterat i bamperspektivetatt
diskuteras formulerasoch i de har ratificerat konventio-stater som

Processen, begreppet barnets bästa konkretatt ettnen. ge mer
innehåll förhållandei till nationernas olika kulturer och sociala
utvecklingsnivåer, har därmed just börjat. olika ländernasDe arbete
med genomföra barnkonventionen. del denatt är en av process som
i framtiden kan kriterier vad bästabarnets i olikaärge oss som
situationer. till dessFram FN-kommittén har tillräckligt medatt
underlag för formulera sådana principer får barnkonventionenatt
själv vägledning innebörden begreppet barnets bästa.ge om av
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rummet"i främstakomma"...skal12.6

barnets bästadetartikel heter3översättningensvenskaI den attav
barn. Ialla åtgärdervidfrämsta rummet" röri"skall komma som

shall beof the childinterests"the beststår detengelskaden texten
föremål förformulering blevconsideration". Dennaprimary etta
utarbetades.konventionenunder detförhandlingsarbetelångt att

"the bestformuleringenbl.a.diskuteradesgångUnder arbetets att
consideration",shall be theof the childinterests paramount men en

bl.a."Paramount" kanlångtgående.förformulering ansågssådan
överskuggande.alltellerövergripande,med ytterstaöversättas

skulleconsideration"primaryförslag "aYtterligare attannatett var
skulle,formuleringsådanconsideration". Enprimary"theersättas av

intematio-med andrabättreförslagsställama,enligt överensstämma
Även motiveringenförkastades meddetta förslagnella dokument.

frågor,till vissabegränsadedokumentandradessa t.ex.att somvar
artikelbamkonventionensfrånvårdnad, till skillnadochadoption tre
också,framhöllsbeslut barn. Detomfatta allaskulle rör attsomsom

kunde likakonkurrerande intressenfinnaskundedet varasom
Vissabarnets intresse.enskildaviktigare detviktiga, eller kanske än

be of leastshouldsociety large,"justice andintressen atatsom
child"interests of the UNimportance than theequal, not greater,

Ytterligare förslag gickE/CH.4/ 1989/48, 121-2.doc utettparas
artikeln tillconsideration", begränsabehålla "the primary attatt men

Även förslagdettabarnets välfärd.frågorenbart gälla rörsom
onödigskulle innebäramotiveringen detmedförkastades att en

rättigheter.barnetsbegränsning av
mänskliga rättighe-FN-kommissionen förunderArbetsgruppen
stannade alltså vidtill konvention,utarbetade förslagetter, som

child shall be primaryinterests of the"the bestformuleringen a
således bred och någotföredrogconsideration". Man vagareen

Artikel fonnulera-och formulering. 3tydligareframför snävareen
syfte principen barnetsportalparagraf idärfördes att omsom en

kommer barnetsområden. Därigenomappliceras på allabästa skall
nödvändiga intressenflera ochbli relevantabästa att taettatt av

bästa inte kaninnebär således barnetstill. Artikel 3hänsyn att vara
utslagsgivandemålet inte hellerövergripande ochdet enda ensamt

artikel,obestämd ioch med valde "a",situationer.i alla I att man
flexibilitet,ville säkerställabestämd, "the",stället för somman en

intressebarnetsi vissa situationermöjligtskulle det vägagöra att
intressen.andramot
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Konventionen anvisningar i vilka situationer barnetsger om som
bästa skall avgörande för besluten. tydligareBegreppet ärvara
definierat i vissa sakartiklar i den iövergripande formuleringenän
artikel starkaste versionen principen hittarDen i artikel 21av man

tillåterstadgar adoption "skall säkerställastateratt attsom som
bästa främstbarnets beaktas". den engelska heter detI texten att

"shall that the best interests of the child shall be thestaten ensure
consideration". På motsvarande finns i artikel 18sättparamount en

formulering jämfört artikelstarkare med Artikeln handlartre. attom
skall erkänna principen båda föräldrarna harstaterna att ett gemen-

för barnets uppfostran och utveckling och barnetssamt attansvar
bästa "skall för dem komma i främsta the ofrummet" best interests
the child will their basicbe concern. På andra ställen i konventio-

där barnets bästa berörs formuleringen neutral, iär t.ex.nen mer
artikel handlar de fall9 då barn skiljs från sina föräldrarettsom om

grund det vanvårdats. Enligt artikelns punkt skall barnets3attav
upprätthålla kontakt med föräldrarna säkerställas då"utomrätt att

detta strider barnets bästa" except child’sthemot contrary to
interests.best

denTrots något formuleringen i artikel 3 läggs ett stortvaga
alltidpå beakta barnets bästa. situation,Barnetsattstaternaansvar

behov och intressen skall beaktas i beslutsfattandet. de fall, dåI man
väljer alternativ där barnets bästa inte blir utslagsgivandeett utan
låter andra intressen bör beslutande myndigheter kunnaväga tyngre
visa de gjort sammanvägning relevanta intressen i detatt en av
enskilda fallet. Staterna måste, med andra ord, så långt möjligtsom
försäkra sig barnets bästa har kommit med och redovisats iattom
beslutsprocessen.
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genomförandeBamkonventionens3.1

olika faserbarnkonventionen kaninternationella arbetet medI det
mellan åren 1979 och 1989,forsta arbetet,urskiljas. Den etappen av

konventionstexten. Under denutarbetaarbetet inriktat på attvar
kampanj föroch drevsmellan åren 1990 1995,andra attetappen, en

Samtidigt utvecklade FN-till konventionen.anslutningvinna
skullerapporteringsprocessenstrategi för hurkommittén en

politiska besluten. dettaverkligen påverka de Iorganiseras för att
borderegeringamasutvecklades riktlinjer för hurarbete rapporter

urskiljde konven-det instrumentskrivas. riktlinjer blevDessa som
"budskap".tionens

internationella arbetet handlartredje i detDen attetappen nu om
konventionens rättigheter.verklighet Detta ärgöra process avenav

ställningstaganden i världendiskussioner ochpolitiska runt somom
barnets bästa ochnationella tolkningar begreppetbl.a. innefattar av

andra intressen.bästa skall med Dethur barnets ärsammanvägas
kommittés arbetebakgrunden, i den dennadenmot processen, som

skall ses.

Bamperspektiv3.2

förbarnkonvention milstolpe i det internationella arbetetFN:s är en
första gången barnetsoch ungdomars villkor.barn Det är egna

internationellt bindanderättigheter formuleras avtalbehov och i ett
Konventionenalla målsättning. slårländer gemensamsom ger en

barnet harfulla människovärde, ocksåfast barnets att egnamen
rättighetergrundläggande skallrättigheter och behov och dessaatt

universella.vara
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Barnkonventionen kan vår tids samhälleligasägas utgöra
bamperspektiv eftersom den uttrycker världssamfundets kollektiva

bam och ungdomar. Konventionens grundsyn; varje barns rättsyn
diskriminering få sina rättigheter respekterade, principenatt utan om

barnets bästa, vikten lyssna till barnet och dess till livatt rättom om
och utveckling, formar hållning till barn på det internationellaen
planet. kravDet barnkonventionen ställer på världens ärstater att
detta förhållningssätt, detta bamperspektiv, skall allagenomsyra
beslut bam.rörsom

Utgångspunkten i bamperspektivet respekten för barnets fullaär
människovärde och integritet. Alla människor små harstora som- -
lika värde. Visserligen barn med mycket olika ekonomis-växer upp
ka, politiska och religiösa förutsättningar varje barn har ändåmen

bli bemött med respekt och få skydd förrätt sin integritet.att samma
Ytterligare utgångspunkt i bamperspektivet barndomensären
egenvärde. inteBarn bihang till föräldrarna eller passivases som

föräldrapåverkan. inte hellerDe miniatyrupp-mottagare av ses som
lagor unika individer med behov. Bam-utanav vuxna som egna
domen således inte enbart förberedelsetid för vuxenlivetses som en

del livet med värde i sig.utan ettsom en av
Barnkonventionen bekräftar därmed den och densyn nya

förståelse för barns behov har vuxit fram under 1900-talet; attsom
barn individer med behov och uppfattningarär verklighe-egna om

i rad avseenden skiljer sig från barnYngre leverten, som en vuxnas.
till exempel i högre utsträckning i och har tidsupp-nuet en annan
levelse barnSmå kan inte i grunden förstå begreppän vuxna. som

månader eller år. liggerDet utanför deras uppfattningsför-tre tre
måga. Vuxna har vidare eller mindre givet tolkaett mönster attmer
sin omvärld med och de flesta kan bedöma och utifrånvuxna agerar
sitt bästa. inteBarn fárdigutvecklade,är ännu sig fysiskteget vare
eller psykiskt. förändrasBarn i fråga mognad, erfarenheter ochom
förmåga tolka omvärlden. Barns behov med andra ord inteatt är
statiska, vilket innebär händelser och upplevelser kan tjänaatt som
utvecklingen kortpå sikt kan till skada på lång sikt, ochvara
tvärtom.
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lagstiftningsvenskbästa i3.3 Barnets

efterlagstiftningen inte uppbyggdsvenskaTidigare denvar
ochutifrån föräldrarsbarnet har rättigheter,principen rättutanatt

Frånoch skyldigheter barnet.förpliktelsermyndigheters gentemot
emellertid perspektivet.1980-talet förändrades Numerabörjan ärav

i i de lagreglerbarnets bästa stårdet självklart näraatt centrum som
socialrätten.inom familjerätten och inombam. gäller bådeberör Det

flera ställen i de lagarbästa förekommer påbarnetsBegreppet som
ochföräldrabalken, socialtjänstlagenområden, bl.a. ifinns dessapå

namnlagen.
rättigheter.vissa grundläggandeenligt föräldrabalkenharBarn

skallgod fostran.omvårdnad, trygghet och Barnhar tillDe rätt en
och får inteför sin ochmed aktningbehandlas egenartperson

kränkande behandling.kroppslig bestraffning ellerförutsättas annan
stabiltitrygghet barn harMed växarätt ettatt att uppmenas

vård barnetlita på. Till god hörförhållande och ha någon attattatt
möjlighet utvecklas.behövs och det fårdetfår känna attattatt

med utgångspunkt iumgängesfrågor skallVårdnads- och avgöras
grundläggandeUppräkningen barnetsbäst för barnet.vad är avsom

vårdnad ochavgörande frågorkan få betydelse vidrättigheter av om
lösningdomstolen välja den kanså börsättumgänge att som

rättigheterbarnet får sina grundläggandebäst främja attantas
föråldrabalkens bestämmelsertillgodosedda 1981/82: 168.prop. I

får endastdet tillstånd till adoptionadoption heter att ett ges omom
för kap. §.adoptionen till fördel barnet 4 6är

Även barnets bästa.namnlagen begreppeti 1982:670 nämns
vissa fallskall få byta efternamn krävs ibarn under år18För attatt

med barnets bästaförklarat namnbytet förenligtdomstol har äratt
Principen i socialtjänstlagensnamnlagen. finns45 § även

socialnämnden bedömadär det stadgas måste1980:620 27 § att
kräver det kanfamiljehem utifrån barnets bästa. barnets bästaOm

neka familj barn i familjehem.socialnämnden Ita emotatten
samhälletssocialtjänstlagen finns också särskilda bestämmelser om

Socialnämndema skall,bam och ungdomar 12 18 §§.omsorg om -
med föräldrarna verka förenligt dessa bestämmelser, tillsammans

och goda levnads-barn och ungdomar får uppväxtatt tryggen
skyldighet barn det stöd ochbetingelser. Socialnämnden har att ge

hjälpden de behöver.som
lagen 1990:52 med särskildaSamhället enligthar även,

skyldighet bam ochLVU,bestämmelser vård att geunga enom av
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ungdomar den vård de behöver, då föräldrarna inteäven samtycker.
Vård enligt skallLVU beslutas det finns påtaglig risk barnetsattom
hälsa eller utveckling Hela LVU präglasäventyras. hänsyn tillav
barnets bästa.

Barnets bästa också grundläggandeär betydelse i deav
bestämmelser barn och ungdomar misstänksrör ha begåttsom som
brott eller döms för brott. lagenI 1964:167 med särskildasom
bestämmelser lagöverträdare finns bestämmelser förom unga
handläggningen mål och ärenden brott där den misstänkte inteav om
har fyllt 21 år. Som exempel kan nämnas under år18att en person
får häktas endast det finns synnerliga skäl 23 §. Vidare finnsom
det bestämmelse i brottsbalken stadgar påföljd inte fåratten som
ådömas någon för brott denne begått före femton års åldersom
1 kap. 6 brottsbalken.§ För någon skall kunna dömas tillatt
fängelse för brott han eller hon begått före fyllda 18 år krävssom att
det föreligger synnerliga skäl kap.30 brottsbalken.5 § Har någon
begått brott innan han eller hon fyllt 21 år, skall hans eller hennes
ungdom beaktas vid straffmätningen. Härvid får dömas till lindri-

straff vad föreskrivet förän brottet.är fårIngen dömas tillgare som
livstids straff för brott har begåtts före 21 års ålder 29 kap.som

§ brottsbalken.7 Det finns särskilda regler påföljder i brottsbal-om
ken anpassade förär ungdomar, nämligen överlämnande tillsom
vård inom socialtjänsten.

3.4 Barnets behov

En allmän utgångspunkt i definitionen barnets bästa deär senasteav
decenniemas framväxande kunskaper och forskning barnsom
behov. I utredningen barnets "Bametsrätt Om föräldra-rättom

m.m." SOU 1979:63 i den efterföljande propositionensamtansvar
prop. 1981/82:168 utgångspunkten barnsär behov, vilka också
hänvisades till i bl.a. förarbetena till LVU och i Vårdnadstvistutred-
ningen SOU 1995:79.

Man brukar skilja sådana behov har grundläggandesom en
betydelse för barns utveckling och andra behov också ärsom
viktiga, inte på djupa och avgörande desättmen samma som
grundläggande behoven. viktigEn aspekt i sammanhanget barnetsär
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behovbarnetsutvecklingsnivå. Konsekvensernaochålder av om
i livet det inträffar.tillfredställt beroende påinte blir närär

existensielltsådanagrundläggande behovenDe ärär som
tillfredstäl-utveckling. barnets sviks iför normal Omnödvändiga en

grundläggandedjup skada.behov, det Delelsen dessa mesttar avav
barns behov följande:är

elementäraomvårdnad och skydd.behöver DetBarn mest-
detomvårdnad och det skyddfår denlivsbehovet barnetär att som

skyddbehöveröverleva och utvecklas. Barnbehöver för ävenatt
kläder ochbarn näringsriktig kost,Vidare behöverfaror.mot yttre

vid sjukdomar.vård och omvårdnadLikaså behöver barnbostad.
föräldrar deöverlevnad utlämnade till sinaför sinBarn ärär som

skydd och omvårdnadhand tillhandahåller det deni första somsom
behöver.barnet

till bådaoch varaktigt förhållandebehöver stabilt sinaBarn ett—
ilivsavgörande ocksåRelationen till föräldrarnaföräldrar. är

tillgodoser barnets behovhänseende. Föräldrarnapsykologiskt av
barnetbehövas. Vidare behövertrygghet och känslakärlek, attaven

omvärlden. barnetgränssättning och tolkning Juhjälp med yngreav
det föräldrarnas psykiska stöd. Barnberoendedesto ärär avmer

föräldernsdel det de uppfattarverkligheten tilltolkar stor avgenom
för framtiden.vidare barnetsupplevelse. Föräldrarna är garanter

barnets bilddet via föräldrarnabehöver framtid ochBarn är somen
Forskningsmässigt finns enighetformas.framtiden atten omav

verketrelation till föräldrarna i självakontinuiteten i barnets är ett
hela singrundläggande behov. underallra Barnbams ärmestav

föräldrarna och samspelet med föräldrarna.beroendeuppväxt av
mellanden anknytning byggssamspel ochDetta som upp en

personlighets- ochbasen för barnetsförälder och barn utgörett
tilli utsträckning liggeridentitetsutveckling. forskningDen storsom

sina föräldrarför forskning bams behovgrund avsenare om
Burlingham:slut Freud andgenomfördes efter andra världskrigets

the Hampsted Nurseries.Infants Without Families: Reports on
psykiska hälsan hos barn under krigetjämförde denForskarna som

kvartill engelska landsbygden med barnevakuerats den stannatsom
visadetillsammans med sina föräldrar i London under krigsâren. Det

föräldrarvarit tillsammans med sinasig de barn hadeatt som
hadepsykisk hälsa de barngenerellt hade bättre änsett som

cvakuerats. -
få kännamåstebehöver respekt för BarnBarn sin integritet. att-

de får Dede behövs, uppgift fylla ochde har taatt att att ansvar.en
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behöver få möjlighet påverka sin situation och i takt medatt egen
stigande ålder och mognad få för sina personliga förhållan-ta ansvar
den och sitt handlande. Till respekten för integriteten hör barns
behov bli behandlat med aktning för sin ochatt egenart,av person
vilket innebär barnet skall visas hänsyn i fråga de individuellaatt om
egenskaper och särdrag det har.som

3.5 söker uppehållstillståndBarn som

och ungdomarBarn eller tillsammans med sinasom ensamma
föräldrar har lämnat sitt hemland har grundläggande behovsamma

alla andra bam. faktumMen det de har lämnat eller flytt frånattsom
sitt hemland, och inte fårde möjlighet sig här,ännu vet att rotaom
innebär dessa barn i många avseenden befinner sig i svårareatt en
situation andra.än

barnMånga och har lämnat eller flytt från sittvuxna som
hemland upplever rad förluster vilket skäl de haroavsetten av-
lämnat sitt land. De har skilts från sina släktingar och värmer utan att

de någonsin kommer igen. har lämnatDe denmötasveta attom
de kärmer sin och det samhälle de kan orientera sig i ochnatur som

kanske har försökt förändra. De har lämnat det språk de delade med
sin omgivning, det språk de lärde sig förstå och förklara omvärl-att
den med. del dessaEn barn har också upplevt våld olika slag.av av

ochBarn har lämnat sitt hemland kan uppleva händel-vuxna som
olika. För kommer ofia känslan och förlust inteserna vuxna av sorg

omedelbart efter ankomsten till det landet. Till börjannya en
upplever del i stället lättnad framme vidwnålet,över atten en vara
de känner ibland stolthet ha klarat deöver att strapatseren av som

i sig har inneburit. efterMen tid hinner minnena ikapp ochresan en
förlusterna blir allt svårare bära.att

barnFör kan det sig annorlunda. I många fall har föräldrarnate
skyddat sina barn och så långt möjligt hållit dem utanför skrämman-
de upplevelser i hemlandet. förstårBarnen inte alltid varför familjen
lämnar sitt hemland och de intekanske heller medvetnaär om
vidden det beslut föräldrarna har fattat, lämna landet föratt attav
eventuellt aldrig återvända. barnenFör kan främman-med denmötet
de kulturen och de främmande människorna bli till början.svårt en

kanskeDe inte känner någon lättnad ochframme allaöver att vara
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de inte kanhelt omgivningtillsammans medförluster somen ny
inte alls begriper,inte kan och desig deorientera styra somsom

till början. flesta barn harför del barn Deskapar svårigheter enen
och efterdet språketsig. lär sigdock lättare Deatt snart nyaanpassa

föräldrarnakan sammanfalla medmånga bättre.tid mår Detta atten
familjer kommasaknad. kan dessaoch På såbörjar känna sättsorg
i familjen.påverkas starkt obalansen"otakt", och barneti av

uppehållstillstånd har,sökerBam nämnts, sammasomsom
kontinuitet iomvårdnad och skydd,grundläggande behov avav

integritet andraoch respekt för sintill sina föräldrarrelation som
dockgrundläggande behoven måstetillägg till debam. Ett göras.

med respekt för sitthar behovfrån andra kulturerBarn mötasattav
uppehålls-sökeroch sin kultur. med bamMötet ett somursprung

bästa måsteoch bedömningen barnetstillstånd kulturmöteär ett av
såväl mottagarlandetsmedvetande och kunskapbygga på somom

vilket vi tolkar ochdet filterkultur. Kulturenbarnets är genom
ochbeteenden och upplevelserverkligheten. Händelser,värderar ses

och i denfinns inbyggt iutifrån det kulturmönstertolkas osssom
nödvändigmänniskor etnocentriska, vilketmeningen alla ärär en

bli kaotisk.verkligheten skulle Manstrukturering annarsav som
sina grundläggandedärmed sitt leva,betraktar sätteget att egna

livsmönster, andravärderingar det det riktiga. Andrarätta,som
Familjestruktur,avvikelser från det normala.kulturer upplevs som

centrala delarna i allasamlevnad och barnuppfostran deär mest
kulturen förs vidare ochbarnuppfostrankulturer. Det genomär som

därför upplevaskulturen kanfår möjlighet överleva. Denatt egna
förbäst alla bam.som

artikel stadgar barnets bästa skallBamkonventionens 3 att
sig defrämsta vid alla åtgärder barn,komma i rörrummet varesom

välfärdsinstitutioner,offentliga eller privata socialavidtas av
administrativa lagstiftandemyndigheter eller Detdomstolar, organ.

ochi konkreta situationer, i bedömningen barnetsinnebär att t.ex. av
återkallasskäl för uppehållstillstånd, tillstånd skallfamiljens om

awisningsbeslut, skall barnets bästaeller vid verkställighet ettav
bedömning och i beslutet.in. måste EnEn vägasvägas göras

talarbedömning individuell. Barnkonventionensådan måste omvara
barnets bästa, vilket innebär rad faktorerdet enskilda röratt en som

in i bedömningen. dedet enskilda barnet skall Någravägas av
Bamkommitténs mening, ingå i sådanfaktorer enligt bör ensom,

bedömning är:
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ÄvenBarnets behov skydd. barnets eventuella asylskäl skallav-
utredas och bedömas. barn i behov skydd till asyl,Ett har rättav
vilket också slås fast i bamkonventionens artikel där det stadgas22

barn flyktingstatus eller flykting isökeratt ett som anses som
enlighet med tillämplig internationell eller nationell skallrätt
säkerställas skydd humanitärt bistånd oberoendeoch detav om
kommer eller åtföljt sina föräldrar eller någonärensamt av annan
person.

behov hälsaBarnets omvårdnad och innefattar både fysiskaav-
och psykiska aspekter delvis inflätade i Till barnetsvarandra.ärsom
behov omvårdnad och hälsa hör medicinsk vård, rehabiliteringav

habilitering sigoch barnet befinner i omgivande miljösamt att en
där det inte för allvarliga hälsorisker.utsätts

behov föräldrar. avgjort viktigasteBarnets Densinaav-
aspekten barnets barnet tillsammansbästa med sinaär ärav om
föräldrar. förBarn sin överlevnad och sin utveckling beroendeär av
sina föräldrar eller andra närstående. Beslut innebär barnattsom

från föräldrarsina i regel inte till barnets bästa. Iärsepareras
bamkonventionens artikel punkt heter det skall3 2 att staterna
tillförsäkra barnet det skydd och den omvårdnad behövs försom
dess välfärd, med hänsyn till de rättigheter och skyldighetertagen

tillkommer dess föräldrar. skall förStaterna detta ändamål vidtasom
lämpliga lagstifmings- och administrativa åtgärder. Bamkonventio-

betonar också i artikel punkt skyldighet22 2 spårastaternas attnen
föräldrarna eller andra familjemedlemmar till flyktingbarnett som
kommer artikel heter det skall säkerställaI 9ensamt. att staterna att

barn inte skiljs från sina föräldrar deras vilja, det inteett ärmot om
nödvändigt för bästa.barnets

relation till föräldrar.Barnets Föräldrarnas förmågasina att-
emotionellt stödja sina barn avgörande betydelse för barnet,är av
särskilt i stressituationer. föräldrar,Ett barn till på grundsom av
fysisk eller psykisk sjukdom har förlorat sin förmåga fungeraatt

föräldrar, i praktiken övergivet barn, föräldernär ett trots attsom
finns fysiskt närvarande. föräldrarnaOm inte kan barnet denge

det behöver innebär förlustdet den trygghet utgöromsorg en av som
själva grundbulten i barnets eller tonåringens tillvaro. Bedömningen

barnets bästa måste därför hänsyn till barn beroendeta äratt ettav
ha åtminstone någorlunda stabil förälder i sin närhet.attav en

Åtgärder syftar till stärka föräldrarna i deras föräldraroll,att attsom
förhindra psykisk kollaps och abdikation från föräldrarollen är
åtgärder för barnets bästa.
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framtid förbehovharutveckling. BambehovBarnets av enav-
fram-föravseendei dettaFöräldrarnautveckling.sin är garanter

bild hursigbarnen skaparföräldrarnatiden. Det är en avsomgenom
Sverigeuppehållstillstånd isökerFamiljerframtiden ut. somser

myndig-frånbeslutde påden tidvakuum underi väntarlever ett
föräldrar-för sigmöjlighetingentiden finnsUnder denheterna. vare

framtid,sig till någonförhållaför ellerplanerabarneteller attna
Åtgärderbarnet.framför allttill skada försiktpåvilket är som

tydlighet istruktur ochoch skaparväntetidenförkortar som
till barnets bästa.asylprocessen är

erfarenheterbarnetstill Haranlmytning Sverige. attBarnets av-
dominerande delochgrundläggandehunnit bliSverigeleva i aven

avlägsnas fråndet skallbeslutkanpersonlighetbarnets attett om
separatio-svåragå igenomåterigen måsteinnebära barnetlandet att

anknyt-betydelse förSverige, harvistats itid, barnetDen somner.
underkanavgörande. Vissa barndock inteTidenningen. är ensamt

svenskamed detnormal kontaktlevt gömda,flera år ha utan
anknytningstarkareinte någonfall har kanskesamhället. sådanaI

kultur, tillAnknytning tillvistelsetidlång här.uppkommit, trots en
varierar frånindividuelldessutomland ärannatett somprocessen

djupt plan,snabbt påknyterdel bamtill Enbam ettannat.ettett an
och enbartunder lång tidi landetha vistatsandra kanmedan

också barnetsbetydelsepersonlighet.sin Avpå äranpassats ytan av
anknytningsker oftastbarn i skolåldemtill exempelålder. För ett en

kulturöverföring ochskolansblandtidpå kort annat genomgenom
barnoch kamrater.med lärare Förkontakter ärett som merayngre

ske ikulturanknytningenföräldrar kantill-sinabundet ett senare
skede. .

situation då barnet sökerbästa i denbedömning barnetsEn av
bedömning såväl på kortinnefattauppehållstillstånd måste somen

in, ocksånu-situation måstehär ochlång sikt.på Barnets vägas men
beslutframöver.komma påverka barnet Ettolika beslut kanhur att

bästa för barnet,kort sikt detuppehållstillstånd kan på menvaraom
och skapa sigskada barnet då harlång siktkan på växaatt uppsom

fall kan bedömningenfrämmande land. vissaframtid i Iett varaen
återvända till sittför omedelbartskulle bäst barnetdet attatt vara

bedömningen barnetlångsiktigt kanskehemland, är attmen
psykiska hälsa.riskerar sin fysiska ochallvarligt

åtgärder får intefiende. Alladock bli godasfår inte detbästaDet
försöker såintegoda" alternativet, såkopplas till "det göraatt man

tillgodoses.kanintesituationer då barnets bästadet går iävengott



bästa46 Barnets

fall där familj till sitt hemland,I skall sändas tillbaka ävent.ex. en
Sverige,det skulle ha varit till barnets bästa i måstestannaattom

situationenavvisningen ske sådant bamets bästa i denpå sättett att -
tillgodoses.—
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utgångspunkterPrincipiella

Orsaker till flykt och migration4.1

Världens befolkning ökar med miljoner varje år och100 95 procent
denna ökning sker i tredje världen. Med nuvarande tillväxttaktav

sannolikt Afrikas från miljonertillkommer befolkning öka 600att
miljoner Befolkningen i Asien medår 2025. kommer ökal 600 att

miljard. Samtidigt inkomstklyftan mellan den nordliga ochväxeren
fördubbatsden sydliga delen jorden. Inkomstgapet har på 30 år.av

Allt fler människor i världen flyr eller flyttar inom och mellan
ungefär miljoner flyktingar.länderna. 10 år sedan fanns det 10För

Enligt finns i dag miljoner människor flyktingarUNHCR, 23 ärsom
enligt Genevekonventionens definition, fördubbling på år.10en

finns lika många kallade internflyktingar, människorDärutöver så
flytt undan krig och förföljelse, fortfarande vistassom men som

inom sitt hemlands territorium. Antalet migranter 2,5utgör procent
världsbefolkningen. finns flera faktorer bidrar tillDet denav som

ökande flyktingströmmen och migrationen. pågående övergång-Den
från diktatur till demokrati i del utvecklingsländer, upplös-en en

paktsystemetningen med Sovjetunionen och USA domine-av som
rande och det därmed sammanhängande sönderfalletstater stats-av

kon-bildningar del dessa faktorer. Etniska och religiösaär en av
flikter, miljöförstörelse och allmänt bristande framtidstro i mångaen
länder i Afrika och Asien grund alltför långsam ekonomiskav en
utveckling bidrar till förstärka problemen.att

bråkdel världens flyktingarEn och migranter söker asyl ellerav
uppehållstillstånd på grund i Sverige. Under ochåren 1994annan

sökte respektive1995 18 600 asyl i land.9 000 vårt Avpersoner
cirkadessa tredjedel bam. dem får uppehållstillståndAvvar en som

Sverigei det fåtal ha skäl för asyl. Men deär ävenett som anses som
inte ha tillräckliga skäl för asyl i Sverige i fallhar mångaanses

landlämnat i kaos, etniskatill exempel med motsättningar ellerett
land i socialt och ekonomiskt sönderfall. många fall det justI ärett
hänsyn till barnen familjer väljer lämna sina hemländer.attav som
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hemländer andra skäleller lämnar sinaflyrBarn äravsom
har uppdämt behovvanligt sådana bamsärskilt Det är ettattutsatta.

ipsykiatrisk vård. Bidragande orsakermedicinsksåväl ärsomav
Socialstyrelsen, sådanautsträckning, enligt rapportstor somen av

handlar barnensflyktsituationen.sammanhänger med Det om egna
traumatisering ochi hemlandet, föräldrarstraumatiska upplevelser

separationer från sina föräldrar ellerlångvarigaeffekten barnsavom
denna bakgrund1991:22.andra närstående SoS-rapport Mot tar en

lägger fram fasta påförslag Bamkommitténrad de attsomav
vårdbarnfamiljer, i behov medicinsksärskilt ochmånga, barn är av

befinner ipsykologiskt under den tid de sigsocialt och stödsamt
land.vårt

barnSveriges4.2 gentemotansvar

för barn på två nivåer.Barnkonventionen ålägger staterna ett ansvar
vistas inomnivån gäller för de barnförstaDen somav ansvar

omfattar barn borlandets Barnkonventionen svenskagränser. som
söker uppehållstillstånd på andrahär, asylsökande bam, bam som

Bedömningenliksom barn vistas illegalt i landet.grunder som av
befmnersigsituation barnetbarnets bästa beroende i vilkenär av

bli aktuella.och vilka åtgärder kan Oavsetttyper av som om en
vistas i illegalt eller legalt myndigheternabarnfamilj landet är

skyldiga till bästa. bästa skahänsyn barnets Barnets vägasatt ta
i situationer.alla

Sistaandra nivån gäller alla barn i världen. delenDen ansvarav
internationelltartikel handlar samarbete, vilket bl.a.4 omav

inkluderar bistånd. artikel talar till hälsa,I 24 rättensom om
sjukvård och rehabilitering står det ska "främja ochatt staterna

internationellt samarbete syfte gradvisi uppnå detuppmuntra att
fulla förverkligandet den erkänns i denna artikel.rättav som

skall därvidSärskild hänsyn till utvecklingsländemas behov".tas
finns liknande formuleringDet i artikel 28 punkt 3 handlaren som

till utbildning.rättenom
FN-kommitténs främja intematio-I arbete ingår bland annat att

nellt samarbete. FN-kommittén för granskaNär möts att
andrakonventionsstatemas och FN-organhar UNICEFrapporter

Ävenmöjlighet inbjuds deltafrivilligorganisationernärvara. attatt
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främja detordningmed dennaSyftetdiskussionerna. äri att
mellankopplingområde.detta Dennasamarbetetinternationella

barnkonventio-förverkligamedproblemländernas attrapporter om
aspekter.nydanandekonventionensbiståndsinsatseroch är en avnen

rättighetermänskligafördraginternationellt görInget annat enom
och bistånd.problemmellankopplingså tydlig

gälleruniversella.rättigheter DeBamkonventionens oavsettär
Samtidigtvistasbo ellerråkarland barnetvilket accepterar

rättig-förverkliga dekan ha svårtvissakonventionen attstateratt
ekonomiskakräverheter stora resurser.som

Utgångspunkter4.3

behandla frågorförturmedBamkommittén ska, nämnts, omsom
utlänningslagen 1989:529.enligti ärendenställningbarnets

barnkonventionenbakgrundalltsågällerUppdraget att mot av
vilket denoch det påutlänningslagstiftningenanalysera sätt

barnkon-Bamkommitténför analysen harbastillämpas. Som använt
bästa,nämligen dem barnetsfyra huvudprinciper,ventionens omom

till liv och utveckling ochtill barnet, desslyssnavikten rättatt om
diskriminering få del sina rättigheter.varje barns rätt att utan avom

ställt i anslutning till varjekommittén därvid harfrågaDen som
principer avspeglas i lagstiftning ochvarit dessadelfråga har om

ändringar.kompletteringar ochdet behöverpraxis eller görasom
barnets bästa och hur barnetsexempel fråganDärvid har till om
applicerats på varje delfråga.i olika situationerskabästa vägas
granskningen utifrån de fyraförutomBamkommittén har -

från analys flertal andraprincipartiklama också utgått etten av av-
och dvs.artiklar, bl.a. artiklarna 10 37,bamkonventionens

inte får skiljas från sina föräldrar,bestämmelserna bamattom
berövaförbudet olagligt eller godtyckligtfamiljeåterförening och att

granskat barnets ställningfriheten. har kommitténbarn Därutöverett
Invandrarverket, de gömda barnensi utredningarde görssom av

Sverigeoch barn kommer tillsituation hur tas omsom ensamma
hand och bemöts.

fråga koppling bamkonventio-inte har någon direkt tillEn som
förtroende-ändå berör barnet i asylprocessen denärmen somnen

har expertis åklyfta psykiatriskuppstått mellan social och enasom

4-D3
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sidan och utlänningsmyndigheter den andra.å Kommittén har funnit
det angeläget också behandla denna fråga eftersom dessaatt
konflikter inte barnet, ofta vållar skada.tvärtomutangagnar

förTill grund kommitténs ställningstagande ligger ytterligare
några principiella utgångspunkter handlar awägningamasom om
mellan barnets bästa och vistelsetidema i Sverige och förhållan-om
det myndigheternasmellan och föräldrarnas för barnets bästa.ansvar

bästa och4.4 Barnets

utlänningslagstiftningen

enskildaDet barnet ska, enligt bamkonventionens artikel isättas
främsta allaI beslut barn skall således barnetsrörrummet. som
bästa beaktas. Barnkonventionen tydliga anvisningar i vilkager om
frågor barnets bästa skall utslagsgivande. Frågor rörvara som
adoption artikel och placering i familjehem21 artikel 9 är
exempel på avgöranden då barnets bästa skall framför andrasättas
intressen. Konventionen intar motsvarande hållning i situationer då
barnets bästa skall föräldrarnas. sådana situationerI skallvägas mot
också barnets bästa framför föräldrarnas intressen.sättas

Däremot ingen direkt vägledning för hur barnets bästatungtges
skall i beslut i första hand föräldrarna ocksåväga rörsom men som
drabbar barnet, eller i situationer där samhällsintressen skulle stå

det enskilda barnets bästa. Barnkonventionen överlämnar tillemot
i dessa situationer avvägningen.staterna göraatt

Enligt den engelska i artikel ska barnets bästa "betexten tre a
primary consideration". bästaBarnets ska alltid beaktas, måstemen
i vissa situationer med andra intressen. Begreppetvägas samman
"consideration" betyder övervägande, hänsynstagande,som
beaktande har inte fått någon egentlig motsvarighet i den svenska
översättning där primary"a consideration" har till "sättasöversatts
i främsta Medrummet". ordet "consideration" betonas barnetsatt
bästa i alla situationer berör bam skall Barnetsövervägas.som
situation, behov intressenoch skall således beaktas i beslutsfattandet
och i de fall väljer alternativ där barnets bästa inteett ärman

intressenutslagsgivande andraoch bör myndigheternaväger tyngre
kunna visa avvägning gjorts i det enskilda fallet.att en
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utlärmingslagenutgångspunktprincipiellaBamkommitténs är att
bästaområde där barnetsförfattningarhörandedärtilloch är ett

invand-reglerasamhällets intressemedmåste attvägas avsamman
utslags-kanintedärförbarnets bästaochringen ensamtatt vara

detbetonavill samtidigtKommitténområde.dettagivande på att
utlänningslagen tillämpassamhällsintressestarktockså attär ett

humani-har samhälletbarnkonventionenGenomhumant ettsätt.ett
beaktamöjligtlångt detsåintresseoch moraliskt äratttärt av

kan såbarnets bästainnebär vägabästa. Det tungt attbarnets att
måste ståtill Sverigeinvandringenregleraintressesamhällets attav

perspektiv ochindividuelltharBarnkonventionentillbaka. ett en
fall.varje enskilt Nämnasredovisas iochbedömning måste göras

migrationspolitikenflykting- ochsvenskaför denmålenkan att
perspektiv"globaltflyktingpolitik i"Svenskbetänkandetianges

1995:75.SOU

problemvistelsetiderLånga4.5 ett

de erhållerunder lång tid innanvistas i SverigebarnfamiljerMånga
långauppkommervissa falllagakraftvunnet beslut. I ävenett

avlägsnandebeslut verkställs. Kom-eventuelltväntetider innan ett
gjortanalys asylprocessenövergripandehar i sinmittén av

för barn och barn-vistelsetider i Sverigelångabedömningen att
bästa.uppehållstillstånd inte till barnetsfamiljer ansöker äromsom

hade fått någotintejanuari 9221996 17Den 31 personer somvar
Invandrarverketsuppehållstillstånd inskrivna ibesked mottag-om

barnfamilj. barn-i Avdessa ingickningssystem. Av 57,8 procent
eller längre,i Sverige år 37familjema hade vistats71 ettprocent

ioch hade vistatsi år 4i två år, 24 procentprocent treprocent
familjersiffror ingår inte defyra eller längre. dessaSverige år I som

ansökan uppehållstillståndlagakraftvunnet avslag sinfått ett om
statistikRikspolisstyrelsenslever gömda. Enligtoch varsom

efterlysta i förregistrerade 1996,barn under 16 år3481 marssom
för lagakraftvunnetpåträffats verkställighetde inteatt av

avlägsnandebeslut.
handläggnings-berodels på totalt långaTidsutdräkten kan sett

sökerperioder då antalettider särskilt under sompersoner
regelmässigasärskiltuppehållstillstånd stort, dels på nästanär
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överklaganden och ansökningar, i de flesta fall inte ledernya som
till ändring första beslutet.någon det 90Närmare procentav av

tillInvandrarverkets avslagsbeslut överklagas Utlänningsnämnden.
Utlänningsnämndens beslut har vunnit laga kraft kanNär ett

obegränsat antal ansökningar lämnas in. omständigheterDenya som
oftast åberopas i de ansökningar till Utlännings-lämnasnya som
nämnden fysisk eller psykisk ohälsa i i fallsin mångaär tursom
beror den långa tiden ovisshet. statistik frånoch Enligtväntanav
Invandrarverket ansökningarnaavslogs 83 deprocent av nya som
lämnades in under budgetåret 1993/94. Bakom dessa siffror döljer

ochsig bam barnfamiljer vistats i Sverige i åratal vilket till slutsom
i vissa fall leder till uppehållstillstånd humanitära skälatt av
beviljas. humanitära skälenDe har i många dessa fall uppståttav

vistelsen iunder Sverige.
Tidsutdräkten kan också bero Invandrarverket inte fattaratt

beslut, till grund förhållandenaexempel på i den sökandesav
hemland beslutsstoppade ärenden. kan också beroDet på att
besluten olika skäl inte kan verkställas verkställighetsstoppadeav
ärenden. Förutom de drygt 17 000 påväntar ettpersoner som
slutgiltigt beslut vistas ytterligare 6 000 människor i Sverigeöver

lagakraftvunnamed beslut avvisning, där besluten inte kanom men
verkställas.

Oavsett skälet till vistelsetiden i Sverige på beslut i sigär väntan
vilket beslut det handlar nedbrytande och skadlig förän om- -

framför allt barnen. i sådana situationerBarn berövas möjligheten
sig och de förlorar med tiden sin förmåga forma sinatt rota att

framtid. Om den verklighet leverbarn i präglas falskasom av
förhoppningar, förtvivlanoch skapas situationsvår för barnet.oro en

finnsDet också risk för barnets kontakt med sin kultur, sitt språkatt
och sitt hemland försvagas.successivt Barnet hamnar i vakuumett
och awisningen småningomså upplevs återvändandetnär äger rum

omöjlighet.som en
Kommitténs principiella utgångspunkt långa vistelsetiderär att

i Sverige inte till barnets bästa. Samtidigt vill kommittén starktär
betona självklart rättssäkerhetskrav möjligheten kunnaatt ett är att
överklaga beslut. Med hänsyn till asylärenden har speciellatt en
karaktär, felaktigt beslut kan leda till den sökandes livatt ett att sätts
i fara eller vederbörande riskerar eller omänskligatt tortyr annan
behandling bör det framledes finnas möjlighet till prövningäven en

omständigheter inte tidigare prövats.av som
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myndighetersFöräldrars och4.6 ansvar

för barn

entydigtläggersvenskBarnkonventionen och rätt ettäven --
enligtskallföräldrarna. Staternaförstahandsansvar för barnet på

skyldigheterrättigheter ochdet deartikel respektera5 somansvar,
formulering finns i artikel 14liknandeföräldrarna.tillkommer En

rättigheter ochföräldrarnasska respekteradär det sägs staternaatt
fortlöpandeförenligt med barnetsskyldigheter på ärsättettatt som

artikel stårsin 18ledning då det Iutveckling barnet rätt.utövarge
säkerställa erkännandetförskall sitt bästadet göra attatt staterna av

för barnetsföräldrarna harprincipen båda gemensamtatt ansvar
skyldig-inte fullgör sinaföräldrarnaoch utveckling. Omuppfostran

skallvanvårdas på någotbarnetbarnet,heter sätt,gentemot om
den svenskabarnkonventionen och enligtenligt rättenstaten --

således rättigheterför haringripa till skydd barnet. Barnet egna
oberoende föräldrarna.av

föräldrarna harprincipiella utgångspunktKommitténs är att
i förstaföräldrarna också deför barnet ochhuvudansvaret äratt som

myndig-fritar dock intekan bedöma barnets bästa.hand bäst Detta
bästa.olika beslut barnetsfrån deras iheterna vägaattansvar

rättigheterna i bamkonven-förverkligaSamhället har ett attansvar
bästaskulle strida barnetsföräldrarnas handlandetionen. Om mot

myndigheternas skyldighetdetta inte deras avsikt dettrots äräratt
Svenskabefinner sig till barnets bästa.den situation barnetiatt se

bästa i den rådandemyndigheter skyldiga till barnetsär att se -
situationen.
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ochBarnkonventionen

utlänningslagen

asylutredningamaiBarnet5.1

i asylprocessenFörstal steget

riksdagen.flertal gångerbehandlatsasylutredningar hariBarn ett av
betänkande SOUi sittframhöllkommitténlnvandrarpolitiska t.ex.

handläggasskallfamiljer med barnärenden1983:29 röratt som
uppmärksammassituation måstemed förtur. Barnensochskyndsamt

kommit-politiska skäl, skrevformkan ha någondeinte bara när av
asylutredningtillfyllest iinteoch fortsatte: "Detvidare är atttén en

barnensUppgifteroch ålder.till antalendastbarnen omnämns om
och skolgång måstehälsotillståndexempelvisgällerdetsituation när

hatill barnen kanskäl relateradeHumanitäramed.finnasalltid
måsteansökan.föräldrarnas Detför prövningenbetydelse av
tillmyndigheterhandläggandeochpå utredande att attankomma se

bedömningenmedverkar viderfordraskanexpertisden avsom
i kommunensocialtjänstenhandförsta börsituation.barnens I

ellerbampsykiaterbarnläkare,vid behov ocksåanlitas men
bampsykolog".

anförde1983/84:144propositionen prop.efterföljandedenI
barnfamiljutlänningsärendenstatsrådet iföredragande röratt ersom

humanitäromständigheter"självfallet beaktas sådanaskall naturav
hälsosynpunkt ochfrånsituationoch derashänför sig till barnensom

i övrigt".
Även 1988/89:86 deutlänningslag prop.i förarbetena till tasny

de asylsökande harBlandsituation särskiltasylsökande barnens upp.
föredragande statsrådet.anförposition,särskiltbarnen utsatten

individeruppmärksammasi asylärendenmåste därför"Bamen som
uppehållstillstånd och inteindividuella skäl förhakan egnasom

till föräldrarna".bihangsom
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Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 1995:4 bör alla asylsökan-
de/flyktingar erbjudas individuellt hälsosamtal. Hälsoundersök-ett
ningen bör endast omfatta provtagning och kroppsundersökning för

uppmärksamma behov omedelbart vård eller vård inteatt av som
kan anstå för barn övrig vård smittskyddsåtgärder.även samt

Intentionema beakta barnet i asylutredningar har baraattom
delvis uppfyllts. Visserligen har metoderna för asylutredningar som
berör barn utvecklats i riktning tydliggöra barn ochmot att mera
barnets asylskäl. fortfarandeMen hamnar barnets situation oftaegna
i skymundan i utredningarna, särskilt vad gäller barn kommersom
till Sverige tillsammans med sina föräldrar.

Enligt uppgifter från Invandrarverket går asylutredning tillen
följande sätt.

asylutredningarEn bam olika beroende på barnetutom ser om
har kommit till Sverige föräldrar eller barnet kommitutan om

Ärendentillsammans med eller båda sina föräldrar. rören som
ensamkommande bam handläggs skyndsamt och med förtur. De tas

hand polismyndighetema och förs till grupphem förnärmasteom av
bam. sedanDet social utredning barnetgörs påensamma en om

grupphemmet och asylutredning. asylutredningenI används ien
den utredningsmall utarbetats UNHCR för utredningarstort som av

underåriga bam. Mallen tänkt redskap iär ettom ensamma som
arbetet med skapa bild det asylsökandet barnet och dessatt en av
situation. Utredningen syftar dels till säkerställa barnets lagligaatt

till asyl, dels till få brett underlag förrätt spåra barnetsatt ett att
familjemedlemmar, dels till kunna bedöma vilka åtgärderatt som
barnet behovhar I utredningen de barnen görsav. om ensamma
sålunda kartläggning barnets bakgrund, livserfarenheter,en av
kulturella identitet och orsakerna till den nuvarande situationen -i
den detmån möjligt.är

asylutredningarI barnfamiljer det familjen och familjensärom
eventuella asylskäl i fokus. utredningen familjenIärsom ses som

enhet och finnsdet inga tydliga utredningsmetoder eller rutineren
för särskilt utreda barnen i barnfamilj. fall därDe barnetatt en
fokuseras i utredningarna då barnets situation lyfts framär av
föräldrarna, därför barnet sjukt ioch behov vård.t.ex. är Attatt av
barnet hamnar i skymundan beror i vissa fall föräldrarnapå självaatt
inte lyfter fram barnet och inte heller önskar barnet hörs iatt
utredningen.

handläggarnaOm upptäcker barn far illa kontakt medatt ett tas
stödresurserde finns förläggningen.på Handläggarna begärsom
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utlåtandeutredningar barn,själva särskildaaldrig ett t.ex.nästan om
bampsykiatrisk expertis.social ellerfrån medicinsk,

Sverige :22Flyktingbam i 1991SocialstyrelsensEnligt rapport
vanligtvård.uppdämda behov "Detflyktingbarnhar många är attav

tid dessförinnanSverige, under långanländer tillflyktingbarn som
ioch sjukdomarhjälp för skadorfå kvalificeradinte kunnat

från sökakrig har hindrat mångaFörföljelse ochhemlandet. att
spelatsjukvårdsresruser har ocksåoutveckladeFattigdom ochhjälp.

psykisk ohälsa kanvidareframgårsid 7-8.roll" Av attrapporten
flyktingbarnbland nyanländavanligaregånger2-3 änantas vara

orsaker ivästvärlden. "Bidragandei övrigt ibland barn är stor
flyktingskapet.sammanhänger med Detsådanautsträckning som

hemlandet,upplevelser itraumatiskabarnenshandlar egnaom
separationerlångvarigaoch effektentraumatiseringföräldrars avom

sid 8.föräldrar/andra närstående"ochmellan barn

Hörande barn5.1.2 av

uttrycks ibamkonventionens grundprinciper,Enligt somen av
ståndtillförsäkra barn iskall detartikel punkt12 ärstaterna som

i alla frågorfritt uttrycka dessaåsikterbilda rätten attatt somegna
tillbetydelse i förhållandeåsikter ska tillmätasbarnet. Barnetsrör

i artikel,skall, enligt punkt 2ålder och mognad.dess Barnet samma
företrä-antingen direkt,beredas möjlighet höras,särskilt att genom

förenligt med denlämpligt "pådare eller ärsättett ett somorgan,
domstols- ochprocedurregler, i allalagstiftningensnationella

administrativa förfaranden barnet".rörsom
från den januarioch namnlagen 1982:670 har 1Föräldrabalken

kommamed bestämmelser barnkompletterats1996 rätt attsom ger
i iärenden vårdnad, måltill tals i mål och umgänge samtomom

vadnamnärenden. domstol skaadoptions- och När avgöra ärsomen
vilja, medtill barnetsbästa ska domstolen hänsyntill barnets ta

denoch mognad. Vidare skabeaktande barnets ålder somav
det intemål och ärendenverkställer utredning i sådana ärom-

redovisa den förinställning ochsöka klarlägga barnetsolämpligt -
bestämmelse.utlänningslagen finns ingen motsvarandeIrätten.

inne-rådutarbetat vägledandehar InvandrarverketDäremot som
asylutredning-ihåller anvisningar barn 12 år skall hörasöverattom
undersökning,har, enligt Flyktingpolitiska kommitténsDettaama.
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fått genomslag. del asylenheter tillämpar principen baminte En att
år skall höras, inte alla.12över men

handläggningstiderInvandrarverkets5.1.3

iHandläggningen asylärenden inom Invandrarverket påverkasav
första antalet asylsökande. Under dethand 1992 84 000varav

sökte asyl i landet, vilket skamänniskor, 33 000 barnvarav som
jämföras med år då det 000, 600 bam. Handlägg-1995 9 2varavvar

förändringar i praxis ellerningstidema påverkas också eventuellaav
bampraxisförordning-kallade amnestibeslut, till exempel den s.k.så

utfärdades i april och innebar barn1994:189 1994 atten som som
före januarioch barnfamiljer hade sökt asyl i Sverige den 1som

beviljas uppehållstillstånd, det inte ansågs1993 kunde trots att
föreligga asylskäl.

Riksrevisionsverkets granskning asylprocessen RRVI av
redovisas ytterligare faktorer kan fördröja handlägg-1994:20 som

ningen ärende, krav från Invandrarverkets huvudkontorett t.ex.av
i form prioriteringar samtidigt regionerna och byråerna harav som

prioriteringar, brist styrning och uppföljning, svårigheter attegna
anordna muntliga förhör med den asylsökande, inte alltidsom
infinner eller kan flyttat från utredningsslussen.sig ha
Riksrevisionsverket konstaterade vidare i sin granskning det finnsatt
långa "passiva" väntetider i Invandrarverkets handläggning, dels
innan asylutredningen överhuvud till stånd, delskommertaget

färdigmellan utredning och beslut. Med passiv tid tid däravses
ingen registrerad aktivitet finns i ärendet.

Ytterligare orsak till de i vissa fall långa handläggningstidemaen
enligt både Riksrevisionsverket RRV och den s.k.är,

verkställighetsutredningen SOU den turordningsprincip1995:55
i ärendehanteringen tillämpas Invandrarverket. Turordnings-som av
principen innebär ärenden, oberoende svårighetsgrad, hanterasatt av
i kronologisk ordning efter den tidpunkt då den asylsökande inreste
i landet. helt enkelt ärendena i den de kommerMan ordning in.tar

kan bland enligt innebäraDetta RRV, okompliceradeannat, att
ärenden, färdigutredda och klara för beslut, läggs åt sidan iärsom
awaktan väntetiden riskerarpå sin Under komplexitetärendetstur.

öka på omständighetergrund hinner uppstå. RRVatt att nyaav
föreslår bland ärenden inte bör läggas sidan det ärannat att om
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slutförande.direkt efter utredningensmöjligt fatta beslutsakligt att
förväntadmed avseende påärendensorteringEn noggrann av

inlednings-redan isvårighetsgrad bör, enligt RRV, göras processens
skede.

antalet asylsökandeförsta hand det,I nämnts,är somsom
Invandrarverket. Under årenhandläggningstidema hospåverkar

dramatiskt, vilketasylsökandeminskade antaletoch 19961995
undersökninghandläggningstidema.återspeglas i Idelvis somen

genomsnitt-denunder perioden juli till december 1994gjordes var
asylärende hos Invandrarverkethandläggningstiden förliga ett

perioden januari tillhalvår. Underdagar, det vill drygt200 säga ett
handläggningstiden 176 dagar,den genomsnittligamaj 1996 envar

således. Vidare kan 30minskning med dagar24 nämnas procentatt
alla ärendeninom dagar. inteärenden avgjordes 60 Attsamtligaav

antalet asylsökandemånader,inom loppet tvâ trotsavgörs attav
rad ärenden kompliceradelågt, beror pårelativt så ärär attsett en

inte harrelativt vanligt asylsökandesvårutredda.och Det är attt.ex.
identitet, vilkethandlingar, styrker derasandraeller sompass

tidensvårigheter för Invandrarverket. det drarmedför Att utstora
vilket"beslutsstoppade",också bero på vissa ärendenkan äratt

imed beslut grund situationeninnebär verket avvaktar attatt av
andeleninstabil eller andra skäl. maj 1996hemlandet Iär varav

alla ärenden.beslutsstoppade ärenden 76 procent av

hälsotillståndbarns5.1.4 Intyg om

frivilligorganisationer Bamkommittén harsamtligaI stort sett som
uppstått förtroendeklyñakontakt med pekat det harhaft har att en

och vårdpersonal utfärdartillståndsgivande myndighetermellan som
framför alltbarns hälsotillstånd. Kritiken gårexpertutlåtanden om

inte intygen ochtillståndgivande myndigheter beaktarpå attattut
intygen fall inte finns Omnämnda i beslutsmotiveringarna.i vissa ens

undermåliga ochdel intygMyndigheterna å sin sida hävdar äratt en
partsinlagor expertintyg.betrakta subjektivaär änatt sommer som

uppkommittill den förtroendeklyña harEn tänkbar orsak ärsom
har olika uppdragtillståndsgivande myndigheter och vårdenheteratt

skäl""humanitära ochoch och därmed begreppensynsätt, ger
förtroende-tänkbar orsak tillasylskäl olika innebörd. Ytterligare en

begärs Invandrar-klyñan mycket sällanexpertutlåtandenär att av
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verket vid utredningens början. bampsykiatriska undersökning-Den
föräldrarnas eller offentliga biträdets begäranoftast på detgörsen

och sänds samtidigt biträdets yttrande utredningen.översom
blir humanitära dessutom inte aktuellaMånga gånger de skälen

förrän i överklagandestadiet eller i ansökan uppehålls-omen ny
tillstånd.

skiftande kvalitet. vissa fallintyg åberopas ocksåDe Iärsom av
innehåller intygen uppgifter i den sökandes hemland,situationenom

uppgiftvilket inte ingår i behandlande läkares bedöma. dettaIatten
sammanhang kan förtroendeläkarsystemet, vilket för intensivutsatts
kritik från läkare, Förtroendeläkarsystemet innebärmånga nämnas.

i de fall ingivna intyg anledning till tveksamhet kan Invand-att ger
rarverket eller Utlänningsnämnden anlita förtroendeläkare somen

förstabedömer den läkarens intyg. Regeringen har uppdragit åt
förtroendeläkamasInvandrarverket precisera uppdrag, vilket haratt

gjorts i särskilt beslut Invandrarverket SIV 1989-06-20. Detett av
bland föxtroendeläkaredär yttrande från inte skasägs annat att

inhämtas i alla fall där läkarintyg in, bara dålämnas de ingivnautan
intygen anledning till tveksamhet. slås fast förtroendelä-Det attger
kamas primära uppgift intyg.bedöma andra läkares Egnaär att
undersökningar utlänningar ska förtroendeläkama normalt inteav

bara vid behov i särskilda fall denoch på uppdrag beslutan-göra, av
de myndigheten.

Kommitténs överväganden och förslag5.1.5

slutliga beslutet iDet asylprövningen ofta livsavgörande för denär
beslutet gäller. Kvaliteten i beslutsunderlaget avgörande förär att

beslut fattas. Bamkommittén vill därför inledningsvis understry-rätt
ka vikten utredningarna långt möjligt riktig bildsåattav ger en av
den asylsökandes behov Varje oklarhet iskydd. underlagetav
innebär osäkerhet. På den punkten ställer också barnkonventionenen
höga krav på säkerställa flyktingbarn lämpligtstaterna att att ges
skydd humanitärtoch bistånd artikel 22.

de fall bametI inte har asylskäl ska utredningen underlagegna ge
för bedömning uppehållstillstånd beviljas humanitärabörom av
skäl. den delen BamkommitténsI utredningen enligtmåste,av
mening, bamkonventionens läggsartikel beaktas. Genom denna3 ett

på bästa. innebäralltid beakta barnets Detstort staterna att attansvar
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beslutsfattandet.beaktas iskasituation, behov och intressenbarnets
Detbeslutsprocessen.med i är motbästa måste kommaBarnets

utreds.bästabarnetsviktbakgrund noggrantdenna attytterstaav
utredningentillmyndighethandläggandeankommer att attDet se

situation.barnetsuppgifterkomplettainnehåller om
deutredningarnauppfattningkommitténsDet attär av
dejämfört medkravuppfyller dessaensamkommande barnen bättre

tillsam-kommergäller barnvadgrundläggande utredningarna som
familj böribarnUtredningamaföräldrar.sinamed avmans

gällervadpågårutvecklingsarbetei linje med detförbättras som
ensamkommande barnen.deutredningar av

blirsituation intebarnetstill detta. Omflera skälfinnsDet
eventuellarisk för barnetsfinnsgenomlystordentligt att egna

utredningarkvalificeradeuppmärksammas. Merasylskäl inte ettger
iasylskäl ocheventuellaför bedömabådeunderlagbättre att

skäl. Mångaandrabeviljastillstånd skallbedömningen avav om
tidigaste skedeti dethämtassituationbarnetsuppgifter somom

fortsattaför denbetydelseprövningen är stor processen.avav
fortskridandeidet förstaAsylutredningen är steget process, varsen

asylutredningen.kvaliteten iberoendeär av
viktigt dedetavvisningsbesluttillprövningen leder är attOm ett

haftuppgifter kan haoch allainformationallsökande vet att som
i beslutsfattan-och beaktatshar redovisatsavgörandetbetydelse för

underbyggdabättrebedömningen,Bamkommittén dendet. gör att
redovisas ochsituationmotiverade beslut där barnetsutförligtoch
hemlandsittlämnaför de motiv förredogörsdär det att som

inte skullemotivenuppgivitsjälva har utgörafamiljen även om
besluten.respekten förökaruppehållstillståndtillräckliga skäl till -

beslutderespektera ochhar lättareMänniskor accepteraatt som
utredda ochblivit ordentligtskäl harde derasfattas, attom ser

prövade.
utredning-kvaliteten iuppfattningkommitténssåledesDet attär

situationförbättras.bör Barnetsbeslutsmotiveringamaocharna
beslutsmotiveringamaoch iutredningarnatydligt framgåmåste av

bästa har bedömts. Kravettill barnetsredovisas hur hänsynenska det
det intetillgodosettartikel intei bamkonventionens 3 kan omanses
barnetsbeslutsmotiveringamaiframgår utredningarna och attav
gjorts.intresseawägning hareventuellbeaktatsbästa har och hur en

uppmärksamheten på utredning-också fästaBamkommittén vill
behov. Utredningamabetydelse barnetsför bedömningen avamas
uppehållstillstånd skainte enbart i bedömningenbör användas av om
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kan i asylutredningen komma frambeviljas eller inte. Det t.ex. att ett
kanskeskrämmande upplevelser i hemlandet.barn har haft Barnet

upplevelser, barnetstöd grund dessahar behov oavsett omav av
får i Sverige eller inte.stanna

bakgrund det Bamkommitténs uppfatt-det sagdaMot ärav ovan
familjerför utredning barn i sökerning rutineratt om som

utvecklas. mall för utredningaruppehållstillstånd behöver Den om
kan i detunderâriga barn har utarbetats UNHCRsom avensamma

användas utgångspunkt. Kommittén föreslårsammanhanget attsom
undersöka möjligheternaInvandrarverket får i uppdrag attatt

för i barnfamiljer utifrånutveckla rutinerna utredning barnom
bör vidare iutredningsmall. Invandrarverket ökadUNHCR:s

komplettera utredningarna med sakkunnigutlåtandenutsträckning
barnets hälsotillstånd.om

Kommittén ansluter sig vidare till Verkställighetsutredningens
kvalitativ förbättring de grundläggandebedömning att en av

utredningarna och koncentration i asylprocessensen av resurserna
inledningsskede bidra till handläggningstiden förkortas.kan Attatt
få snabbt besked, beslutet positivt eller negativt,är äroavsettett om
särskilt viktigt för bam. Utredningstiden påfrestande för barn,är

väntetidenhur organiseras och vilka aktiviteteroavsett som
för dem.arrangeras

Kommittén vill understryka vikten utredningenunderäven attav
använda personal med erfarenhet och kunskap barn, visst.ex.av om

bampsykologiskbampedagogisk eller utbildning. särskiltDetta är
angeläget i utredningarna ensamkommande barn och ärom en
förutsättning för Invandrarverkets arbete. Personalens kompetens
inom denna organisation bör till vidareutbild-t.ex.tas vara genom
ning erfarenhetsutbyteoch och det vikt personalen f°arär stor attav
stöd och handledning i sitt Personalenarbete. måste haäven
"kulturkompetens", det vill ha kännedom det speciellasäga om

kulturellabarnets bakgrund. bör möjligt gällaDetta deäven om
tolkar kontrakteras. Kommittén vill i detta sammanhang ävensom
peka betydelsen den kunskap och kompetens finnsattav som
inom de frivilliga organisationerna utnyttjas. Några organisationer
har förklarat sig beredda medverka i utbildningsammanhang ochatt
det ligger, enligt kommitténs mening, i både samhällets och barnets
intresse tillvara denna möjlighet.att ta

Kommittén medveten förekommer intygdet därär attom
intygsgivaren sak han eller honsig så i barnets inteattengagerat

Ävenlängre objektiv. undvikaheller alltid gårdet inteär att attom
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olika har olika åsikter, kommittén likväl allvarligt påexperter ser
förtroendeklyfta mellan demden uppstått utfärdar intygsom som

och tillståndsgivande myndigheter. generellt kan kon-Rent sägas att
flikter denna aldrig barnet, särskilt inte olikaartav gagnar om
bedömningar och olika .bedömare "drar olika håll". sådanaåt Igörs
"dragkamper" det oftast barnet drabbas hårdast. Bamkom-är som

därförmittén föreslår regeringen Invandrarverket i uppdragatt ger
i samarbete med frivilliga organisationer, därskapa mötesplatseratt,
erfarenhets- och infonnationsutbyte intygsgivaremellan ochett

myndigheter kan ske. Sådana mötesplatser kan bidra till överbrygga
förtroendetklyftor och öka i förlängningen bättreatt samt ett

samarbete och ökad kvalitet i utredningarna bam.om
Vad gäller frågan hur intygen bör utformas kan kommittén i

första hand hänvisa till föreskrifter förSocialstyrelsens hälso- och
sjukvårdspersonalen avfattande intyg SOSFS Mom av m.m.

framhålls bland intyget1981:25. Där ska innehållaannat att
uppgifter det material, ligger till förgrundnoggranna om som
intygsgivarenintyget, ska objektiv då han samlar detatt vara

material han ska grunda intyget på och intygsgivaren skaattsom
efter endast intyg, innebär opartisk bedöm-sträva att avge som en

ning. Vidare har Socialstyrelsen utfärdat riktlinjer SOSFS 1990:27
utfärdande bampsykiatriska intyg. Enligt dessa riktlinjerom av

måste bampsykiatriskt utlåtande skrivet så det underlättarett attvara
myndigheternas beslut och den barnpsykiater utfärdar sådantettsom
intyg bör specialistkompetent. vidare, enligt riktlinjerna,Det ärvara
viktigt läkaren sig tidatt att tager upp en noggrann anamnes, som

mindre koncentrerad politiskapå händelser familjensär än
situation i hemlandet och här i Sverige, familjemedlemmamaspå
relationer barnets fysiskapå och psykiska hälsa. själva intygetIsamt

bedömningamabör koncentreras till det myndigheterna intesom
redan utredning. barnetsFör utveckling specielltvet genom egen
viktiga händelser bör dock lyftas fram.

det oklarheterOm uppstår intygets innehåll och kvalitet villom
Bamkommittén peka på möjligheten utvidga användningenatt av
möjligheten till muntlig handläggning till också intygsgivarenatt
kan delta. Bestämmelser detta återfinns i 11 kap. utlännings-om
lagen.

Under sådan muntlig överläggning kan intygsgivaren förklaraen
innebörden i intyget samtidigt myndigheten fylligareettsom ges

bedömning.underlag för sin
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områden ochflera olikaanvänds påFörtroendeläkarsystemet
tillställningdärför avstått ifrånBamkommittén har systemetatt ta

förtroendeläkar-kan dock konstateragenerellt. Bamkommittén att
ifrågasatt och kontro-utlänningsärendenbland i ärannatsystemet

initiativ tillbördärför regeringenKommitténversiellt. taattanser
Bamkommit-villförtroendeläkarsystemet. dagslägetIöversyn aven

används förförtroendeläkareunderstryka i den måntén attatt
förtroendeläkaren ha minstkvalitet, måstebedöma intygsett samma

utfärdade intyget.den läkarekompetens somsom

barnHörande av
sinha uttryckaartikel ska barnEnligt barnkonventionens 12 rätt att

åsikter ska tillmätasfrågor berör det.i alla Barnetsmening som
Artikelnoch mognad.förhållande till dess ålderbetydelse i är

möjlighet höras.barnet ska beredasentydig i kravet på attatt
barnet ska hörasdet tillöverlämnasDäremot avgörastaterna att om

förälder.ställföreträdare,själv eller t.ex. engenom en
utlänningslagen eller isärskilda bestämmelser ifinns ingaDet

utsträckningi vilken ellerutlänningsförordningen 1989:547 om
och med detärenden uppehållstillstånd. Ihur barn ska höras i attom

varierande praxis utvecklats på dettadirekta regler harinte finns en
alltid, oftast vid två ellerEnsamkommande barn hörsområde. tre

Invandrarverket.kommittén erfarit fråntillfällen, enligt vad Barn
familj hörs inte alltid. Bamkom-tillsammans med sinkommersom

Flyktingpolitiska kommittén, deti likhet medmittén ärattanser,
möjlighet komma till tals förankras i lagangeläget, barns attatt -
barnkonventionen och utredningsmässigabåde hänsyn till avav

utlänningslagen bör därför bestämmelse denskäl. I tas atten om
förutredningen, det inte olämpligt barnet, skaverkställer ärsom om
Vilken hänsynklarlägga hur barnet själv på sin situation.söka ser

barnet får bedömas bakgrundska till det har anfört mottas somsom
iålder och Med sådan kompletteringbarnets mognad. enav

utlänningslagen tillförsäkras asylsökande barnetdet samma
lagstiftning.rättigheter andra barn har igetts annansom

Bamkommitténs uppfattning det inte lämpligt i lagenEnligt är att
bör meningsfullthur gammalt barn för det skaett attvara varaange

Även börhöra det. barn kan i vissa fall höras. ankom-Detatt yngre
bedömningen.utredaren varje särskilt fall denpå i göraattma
tillfälleHuvudregeln ska habör emellertid barnet attatt gevara
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bli hörd idet.och vill Attåsikt det kanför sinuttryck göraom
skyldighet. Barnetför interättighet barn,ärendet ska ensom enses

åsikt.uttryckauppgift ellerlämnatillfår aldrig att enenpressas
beredas möjlighetskalloffentliga biträde närvara närattBarnets

eller intenärvarandeskallföräldrarna närbarnet hörs. Om ettvara
kommit-viktigt, enligtfall.från fall till Dethörs börbarn äravgöras

förbarn finnshörandei frågamening, detténs utrymmeatt om av
flexibilitet.

ibästa hörastill barnetsdet alltidinte säkert är attDet är att
desituation därikan hamnaasylutredningen. Barnet utsatten

skiljer sig frånavseendeni väsentligalämnaruppgifter barnet
intesynnerlig vikt barnetdärförföräldrarnas. Det är att pressasav

eller bådadenlojalitetskonfliktidet kommerså gentemotatt ena
hördblibarnetsBamkommittén vill betonaföräldrarna. rättatt att
vadsituation. Självfallet kanförtydliga barnetssyfta tillskall att

vad gäller föräldrarna.asylutredningenpåverkaanförbarnet även
bestämmelserpeka på desammanhangetvill iKommittén om

sekretesslagen 1980: 100.och ifinns i kap14 4 5sekretess som
bedömautifrån barnetsibland svårtkanDet utsagaattvara

synnerlig vikt, enligtdärförsituation.verkliga Detbarnets är av
föruttryckdet barnetuppfattning,Bamkommitténs att som ger

omständigheter-tilloch med hänsynmed sakkunskapbedöms tagen
särskildbarn haPersonal hör måsteenskilda fallet.i det somna

bam.kunskap om

uppehållstillståndbästa och5.2 Barnets

och gällandeBarnkonventionen5.2.1

bestämmelser

har få sin ansökanasyl rättighet och alla haransökaAtt är rättom en
uppehållstillstånd beviljas, enligt denMed asylprövad. avses som

flykting,utlänningslagen, därför den sökandenuvarande äratt
vill grund deinte återvända till sitt hemland påkrigsvägrare eller av

vägandedär och kanförhållandena åberopapolitiska omstän-tungt
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digheter till stöd för kallade facto-flyktingar.detta så de Den som
uppfyller de kriterier i lagen och beviljas asyl har såledessom anges

till uppehållstillstånd i landet. gäller såväl bamDettarätt vuxna som
och den artikel i barnkonventionen utlänningslagensmotsvararsom
paragrafer asyl artikel stadgas,22. Därär nämnts, attom som

ska säkerställa barn söker flyktingsstatus ellerstaterna att ett som
flykting i enlighet tillämplig internationellmed elleranses som

nationell får lämpligt skydd och humanitärt bistånd.rätt
Barnkonventionen ställer inga uttryckliga krav på staternaatt

skall bevilja uppehållstillstånd humanitära skäl. svenskaDenav
utlänningslagen innehåller däremot bestämmelser möjlighetsom ger

bevilja uppehållstillstånd humanitära skäl enligt kap. §2 4att av
första stycket UtlL. bestämmelse måste tolkas med beaktandeDenna

artikel i barnkonventionen.3av
Bamkonventionens artikel 3 ålägger offentliga och privata

sociala välfärdsinstitutioner, administrativadomstolar, myndigheter
och lagstiftande i alla åtgärder barn låta barnetsrörattorgan som
bästa komma i främsta Artikeln ställer inte kravrummet. att
barnets bästa skall avgörande för beslutet i alla frågor rörvara som
bam. intresseBarnets skall däremot alltid tillmätas mycket vikt,stor

det utesluter inte andra legitima intressen vissai fall kanatt tamen
således vid tolkningenDet utlänningslagens bestämmel-över. är av

uppehållstillstånd humanitära skäl det enskildaser om av som
barnets bästa ska med andra intressen.sammanvägas

praxis generelltI restriktiv det gäller beviljaär närsett attman
uppehållstillstånd humanitära skäl. Förhållanden kanav som
medföra uppehållstillstånd beviljas på grund humanitära skälatt av

sjukdom och handikapp, sjukdomen eller handikappet påär t.ex. om
livsavgörande skulle påverka barnets utveckling vidett sätt ett

återsändande, eller sjukdomen har utvecklats efter inresan iom
Sverige. Ett barnsexempel psykiska problem då frågaärannat ett
uppkommer bryta lång vistelse i Sverige. Lång vistelsetidattom en
i Sverige i kombination med förhållandena i hemlandet ytterligareär

exempel. frånI beslut februari 1994, har regeringen vidareett ett
uttalat uppehållstillstånd också kan beviljas föreliggerdetatt om en
kombination anknytningsskäl och starka humanitära skälav som var
for sig inte tillräckliga.är

Den genomgång praxis, chefsrådmannen vid Göteborgsav som
tingsrätt Barbro Thorblad har uppdrag Flyktingpolitiskagjort av
kommittén, visar i de fall uppehållstillstånd har beviljats föratt
barnfamiljer har det i utsträckning varit hänsyn till barnetsstor
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detOftapositivt beslut.förtill grund ärsituation legat ettsom
upplevelser ihälsotillstånd,psykisktfaktorersammanvägda som

psykiskaföräldrarnasSverigevistelsetiden ihemlandet och samt
ochbarninte ovanligtavgörande.har varit Dettillstånd är attsom

fysiska ellergrunduppehållstillståndbeviljatsbarnfamiljer har av
hadetillståndha medförtinte skulleproblem,psykiska attsom
finnsinblandade.varit Detbara hadebeviljats det vuxnaom

förefaller ifall där barnemellertid också exempel på stortvarasom
intygtillstånd.Sverige har nekats Intefå ibehov att stanna avensav

vårdbehovutprägladebarnetsspecialistkompetensmedläkare om
framträdande i fallsärskilttillräckligt.alltid varit Dettahar är som

oriktigagrundåterkallatsuppehållstillstånd harrör avsom
deuppehållstillstånd, i syrmerhetansökningarochuppgifter, omnya

gömda barnendet gäller deHuvudregelngömda bam. närrörsom
avvisningsbesluten verkställs.är att

förslagöverväganden ochKommitténs5.2.2

vikten asylrätteninledningsvis betonaKommittén vill värnas.attav
omänskligförföljelse ellerskydd undanmed behovBarn annanav

söker asyl ii land. Varje bambehandling har till asyl vårträtt som
få grundligt utredd och prövad.vidare sin saklandet har rätt att

Bamkom-för uppehållstillstånd har inte behandlatsGrunderna av
tid till kommitténs förfogan-grund den korta ståttmittén. På somav

analysnågon djuparede det heller inte funnits möjlighethar göraatt
bevilja barnhandlarden praxis tillämpas detnär attomav som
därför utgåttskäl. Kommittén haruppehållstillstånd humanitäraav

praxis gjordes chefsrådmannenifrån den genomgång som avav
EnligtFlyktingpolitiska kommittén.Barbro Thorblad uppdragpå av

barnskäl något mindre tyngddenna krävs i dag humanitära närav
uppehållstillstånd skagäller förberörs, det enbartnärän attvuxna,

beviljas.
uppehållstillstånd skall beviljasBedömningen avav om

medBamkommitténs mening,humanitära skäl skall enligt göras
bör medbarnkonventionens artikel Faktorerbeaktande tassomav

kapitelbehandlades ibarnets bästa dei bedömningen ärav som
behovoch hälsa, barnetsnämligen barnets behov omvårdnad avav

utveck-behovrelation till sina föräldrar. Vidare barnetsoch bör av
bedömningenanknytningen till iling och Sverige vägas av
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viktigaste aspekterna barnets bästabästa. avgjort påbarnets De är
föräldrarmöjlighet bo tillsammans med sina ochbarnet har attom

åtminstone någorlunda stabil förälder.barnet har tillgång till enom
situationerförmåga stödja sitt barn i svåraFöräldrarnas äratt av

avgörande betydelse för barnet.
betydelsen till barnetsKommittén vill här också peka attav se

sikt. vilken mån kan barnets behovbästa både kort och lång l
vid återvändande till hemlandet och i vilken måntillgodoses ett

få möjlighet utvecklas i Sverige.kommer barnet attatt
Bedömningen barnets bästa måste sedan vägasgörs motsom av

Lagstiftningen reglerar invandringen tillandra omständigheter. som
sådant område. till dessa andra omständigheterSverige Hänsynär ett

leda till åtgärder i och för sig inte det allra bästa förkan äratt som
Sveriges intresse reglera invand-barnet ändå måste godtas. attav

förhållandena iringen innebär människor kan avvisas ävenatt om
i Sverige och detta kan också drabba bam.hemlandet är sämre än

i artikel bör tillgodosett barnets bästa beaktas iKravet 3 anses om
och tillmäts vikt.avgörandena stor

framförts frivilligorganisatio-kritik har blandDen annatsom av
har främst varit inriktad praxis och bedömningen enskildaner av

bestämmelsernaärenden, inte på de grundläggande uppehålls-om
tillstånd i utlänningslagen. har inhumantDet avvisat.ex ansetts att
sjuka bam och det har hänvisats till artiklarna och i bamkon-24 39
ventionen. Enligt dessa har barnet till sjukvård och rehabiliteringrätt
och ska vidta lämpliga åtgärder för främja fysisk ochstaterna att
psykisk rehabilitering social återanpassning barn harsamt ettav som

för någon form vanvård. Bamkommitténs uppfattning ärutsatts av
dessa artiklar inte tillämpliga i detta Artiklarnasammanhang.äratt

handlar den vård barnde befinner sig i land har rättett attom som
få under vistelsen. behandlar inte få uppehållstillståndDe rätten att

grund vårdbehov.av
enligt uppfattning,Det kommitténs omöjligt fastställaär, att

generella regler för hur allvarlig sjukdom måste för atten vara
uppehållstillstånd för barn beviljas.ska svårtDetett är göraatt
jämförelser mellan olika sjukdomar och handikapp. utgångspunktEn

vården eller behandlingenbör kan leda till förbättringattvara en av
tillståndet eller behandlingen livsnödvändig. måsteDet ocksåäratt

vilken mån det finnsbeaktas i möjlighet till vård i hemlandet. Enbart
omständigheten vården kvalitetden i Sverige har högre kanatt en

förgrund iinte uppehållstillstånd. kan dock vissa fallDetutgöra
skäl något kanfinnas bedömning. Det gällagöra generösatt en mer
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skulle påverkaeller handikappet påsjukdomen avsevärt sättettnär
återsändes tilldetutvecklingfysiska och psykiskabarnets om

mening, ienligt kommitténshemlandet. Avgörande måste, vara
skada, i sin fysiska ochbeståendegrad barnet kanvilken taantas

till hemlandet.flytta tillbaka Dettautvecklingpsykosociala attav
tillflyttningpåfrestningarfrån tillfälligaskiljas demåste nyasom en

för bam.ofta innebärmiljöer ett
sammanhang betona viktenBamkommittén vill i detta attav

vistelsetider inedbringas. Långatotalthandläggningstidema sett
förbeslut nedbrytandefår slutgiltigtfamiljenSverige innan ärett

Barnet verklighetvakuum ihamnar iframför allt bamet. ett somen
i vissa falloch förtvivlan, vilketförhoppningar,falskapräglas oroav

vistelsen i Sverige.underhumanitära skäl uppstårtillleder att
asyl ellerde märmiskor sökerandelfaktumDet att stor somaven

iSverige, barn återspeglasgrunder iuppehållstillstånd på andra är
utlänningslagen. Ordet eller begreppetomfattning imycket liten

endast i kapitelnuvarande lagen ii denförekommer"bam" stort sett
krav bamkon-uppsikt finns. Detförvar ochreglerna6 där somom

motsvarighetsituation, har ingenbarnetsställer, beaktaventionen att
utlänningslagen.i

med tankeBamkommittén, inte minstangeläget,Det är menar
befinner sig,asylsökande barn oftasituation, i vilkenden attutsatta

formuleras i artikelgrundsyn, sådan denbamkonventionens
den bakgrundenuttryck i utlänningslagen. Mottill klartkommer

utlänningslagen kompletteras medföreslår kommittén att en
vid alla beslut enligt utlän-föreskrivs detbestämmelse där det att

vad hänsynen till barnets hälsa,särskilt skall beaktasningslagen
bästa kräver.utveckling och allmänna

de ensamkommandeåterkommer till fråganKommittén om
ochgömda i avsnitten 5.3 5.4.barnen och de barnen
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5.3 kommerBarn som ensamma

5.3.1 ensamkommandeDe barnens situation

artikelEn i barnkonventionen behandlar specifikt frågan om
flyktingbam. artikelI 22 skyldigheterstaternas gentemotanges
flyktingbarn, det kommer eller åtföljt sinaoavsett ärensamtom av
föräldrar eller någon Konventionsstatema skall vidtaannan person.
lämpliga åtgärder för sådant bam skall erhålla lämpligt skyddatt ett
och humanitärt bistånd vid åtnjutandet alla de tillämpligaav
rättigheter i barnkonventionen och i andra internationellasom anges
instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär lrätt.
artikelns andra del de skyldigheter har samarbetastaterna attanges
i varje ansträngning FN och andra behöriga mellanstat-görssom av
liga eller ickestatliga organisationer, samarbetar med förFN attsom
skydda och bistå sådant barn och för spåra föräldrarna ellerett att
andra familjemedlemmar, i syfte erhålla den informationatt ärsom
nödvändig för barnet skall kunna återförenas med sin familj. deatt I
fall föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall
barnet skydd varje bam varaktigt ellerannatges samma som som
tillfälligt berövats sin familjemiljö något skäl. Andra artiklar iav
barnkonventionen för de barn finns i landetstatensanger ansvar som
och barnet ytterligare rättigheter. rättigheterDe iger som anges
dessa bestämmelser gäller enligt artikel för2 barn sökeräven som
asyl. Bl.a. kan artiklarna 9 ochnämnas 10 behandlar familjes-som
plittring familjeåterföreningoch artikel 24 hälso- ochsamt om
sjukvård.

.Invandrarverkets övergripande mål för utredning och mottagning
det barnet formuleratär personalen börattav ensamma som

Ärendeneftersträva familjeåterförening SIV 1992-09-16. rörsom
bam handläggs skyndsamt, med förtur och handläggareensamma av

med särskild kompetens och lämplighet i fråga utredningom av
bam.

När barnet har lämnat ansökan asyl hos polisen,en om
hänvisas det till grupphemmet på Carlslund regionennorra eller i
Alvesta södra regionen, där alla bam vårdnadshavare här iutan
landet- har släkt här eller inte skrivs in. de fall barnetoavsett I har-
släktingar i Sverige beredda tillsammanslåta barnet boär attsom
med dem, bor barnet endast tillfälligt tillspå grupphemmet social-
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tillfälligt familjehem. Desläkthemmethar godkäntnämnden som
hos släktingari familjehemtiden i Sverigebor underfletsta barn

etniska bakgrundkulturella ochhem medeller i annatett samma
släktanknytninghar någonbarn intedet gällerbamet. När somsom

godkännshem intefall där sådanteller i dei Sverige, ett som
grupphemmen.på någotbor del defamiljehem, avyngreen av

tillboende elleri sådana fallharde äldre barnen ärMånga egetav
Ambitionenfolkhögskola.inackorderade vid någonexempel är att

Invandran/er-enligtmöjligt, detboendehitta så bra ärett mensom
familjehem.finna lämpligasvårighetermedket förenat attstora
för barnet ochförordnas godförsorggmpphemmetsGenom man

mellan två ochomfattarAsylutredningenbiträdeoffentligt utses.ett
mallföljer i UNHCR:soch asylenhetemasamtal med bamet storttre

samtalenUnderensamkommande bam.utredning görsför enom
familj,till Sverige,före ankomstenlivkartläggning bl.a. barnetsav

ocksåskolutbildning. Detboende i hemlandet, görsuppväxt, en
harliv, där barneti barnetsviktigaförteckning orteröver personer

kartläggs ocksåUnder samtalensläktingar.vistats och eventuella
Vidare utredsrelationer idess socialaindivid ochbarnet stort.som

hit.med barnetharSverige ochtillbarnets resväg restvem som
släktingarmed eventuellaockså kontaktutredningstidenUnder tas

Räddamed bl.a. Röda korset,samarbetarHandläggarnai Sverige.
Missionen.SocialaochBarnen

förvirring, devisar oftakommer ärbarnDe ensamma ensom
självsig. har intede befinnerinte Barnetoroliga, och många vet var

harheller inte barnetföräldrar.skiljas från sina Detvalt äratt som
söka asyl iSkälen förtill Sverige.fattat beslutet attattom resa

ha tillräckligtmycket få barnvarierar. dagslägetISverige anses
de bamför mångaskäl för asyl.starka Gemensamt somensammaav

förälder ellerdet ofla finnskommer till Sverige idag är att en vuxen,
Sverige.bakom tillanhörig, ligger resansomannan

i vissa fall påföräldrarna,ofta mycket svårt hittaDet är att som
angränsandeillegalt i någotoroligheter i hemlandet vistasgrund av
alltid någonföräldrarna finns det inteland. de fall hittarI man

hjälpa till medställe, aktivt kanorganisation på och att taort som
till familjen.återföra detåtervändande barnet ochdetemot

vissa fall tankenskickas iväg olika orsaker. IBarn är attav
Sverige såuppehållstillstånd iskall försöka fåbarnet att resten av

grund anknytning.uppehållstillståndsökafamiljen kan avsenare
det vill fåuttryck förutredningenandra fall barnet själv iI attger

för på siktarbeteellermöjlighet skaffa sig utbildning attettatt en
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kunna sin familj ekonomiskt stöd. Många har således skickatsge
iväg för de själva skall få kunnaoch kanske på sikt denatt ge-
övriga familjen chans till bättre liv. det inteBarnet fårett attveten

identitetröja föräldrarnas och föräldrarna befinner sig, devar om
dessa uppehåller sig.känner till samtliga barnI stort settvar som

kommer vill återvända till sina föräldrar.ensamma
bamärenden ofta komplicerade.Dessa mycket Barnetär vet

vilkasällan handlingar det har och röjer aldrig deytterst rest vem
har tillsammans imed. har de allra flesta fallBarnetrest passerat

tillsammans med någon eller några släktingar ellergränsen vuxna,
andra närstående samtidigt söker asyl i Sverige eller medsom
någon hjälper barnet passkontrollen och sedansomannan genom
hänvisar till polismyndighetenbarnet där det ansöker asyl.om

i de flesta fall ingen har ställt några frågor till detBarnet attuppger
under själva det har endast varit medföljande harresan, vuxna som
utfrågats gränspolisen.av

har under de enligt uppgifter frånDet åren, Invandrarver-senaste
ket, skett omfattande metodutvecklingsarbete vad gäller utred-ett
ning och mottagande ensamkommande bam. Socialstyrelsensav
kartläggning bam, vistades i Sverige under årenav ensamma som

och visar dessa barn erbjöds1988 1989 då hjälp med finnaatt att
sina föräldrar först efter kommunplacering. dag påbörjas efter-I
forskningar bamets föräldrar relativt omgående efter ankomstenav
till Sverige. Invandrarverkets regioner håller också på utvecklaatt
samordningen och fördjupa kontakterna med frivilliga intematio-att
nella organisationer for förbättra arbetet efterforskning, familje-att
återförening och eventuellt återvändande.ett

Under perioden till och juli1991 med 1995 har drygt 3 000
underåriga registrerats inresta asylsökande i Sverige. Densom

fanns bam31mars 1996 249 vårdnadshavare inskrivna iutan
Invandrarverkets mottagningssystem. inte möjligtDet denär att ur
officiella statistiken få uppgifter hur många ensamkommandeom
barn har fått uppehållstillstånd under åren. Intepermanentsom
heller hur familjermånga har sökt uppehållstill-vet man som senare
stånd grund anknytning sedan barnet har beviljats uppehålls-av
tillstånd. mindreEn undersökning 59 somaliska ensamkommandeav
bam, visade dem fått55 uppehållstillstånd. För 31att permanentav

dessa hade familjen55 sökt uppehållstillstånd på grundav av
anknytning. Nio familjer hade beviljats sådant uppehållstillstånd.
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förslagöverväganden ochKommitténs5.3.2

bam kommerBamkommittén vill först närpoängtera ett ensamtatt
i bamkonven-diskrimineringsförbudet i artikel 2till Sverige gäller

främst skall betraktasinnebär barnet först ochtionen. Detta att som
ensamkommandeasylsökande.barn och i andra hand Ettett som

avvisas direktmening, i princip aldrigenligt kommitténsbarn får,
Undantag kaneller s.k. safe thirdtill första asylland country.ettett

andrabarnets föräldrar ellerdet säkerställtendast göras, när är att
barnet vid återkomsten.släktingar står beredda mötaatt

skyddsbehov ochharde ensamkommande barnenNågra ettav
utlänningslagen ochklarläggas. Bådederas skäl för asyl måste

deflertaletbarnkonventionen tydliga den punkten. Detär stora av
landet.inte skäl för asyl ihabam idag kommer ensamma ansessom

i vissa falli land bör dessa barn,befinner sig vårtSå länge de som
det sociala stödsociala förhållanden,har levt under svåra ges som
huvudinriktningen iKommittén vidare,de i behovär attanserav.

vidta alla de åtgärderensamkommande barnenmed dearbetet är att
möjligt skall kunnabam snabbtmöjliga för dessa såär att somsom

Kommittén vill dockföräldrar i hemlandet.återförenas med sina
påbörjas ieftersökning föräldrarnaunderstryka innanatt en av
skyddsbe-helt klart barnet inte har sådanthemlandet skall det stå att

inte barnetsskäl för asyl föreligger. förhov Detta äventyraattatt
uppehållstillstånd börföräldrarnas säkerhet. eventuellteller Ett

Ärtidsbegränsad period. det fråga bammeddelas för ettom somen
befinns i verklig mening övergivet,efter utredning varanoggrann

uppehållstill-beviljaskommittén barnet skall permanentattanser
stånd.

detgäller placeringen ensamkommande barn,detNär ärav
skall placeras ikommitténs bestämda uppfattning barn ettatt

familjehem miljö. vissa äldre barneller i familjelikande Atten
acceptabelt.folkhögskola, inteplaceras i boende eller äreget

bamkonventionens definition, såledesgäller alla barn enligtDetta
barnunder synnerhet ensamkommetvarje år. I ettartonperson som

synnerligen viktigtofta i dålig fysisk och psykisk kondition, detärär
möjligt.får vistas i miljö så familjelikdet äratt somen som

metodutvecklingsarbete både inompågår omfattandeDet ett
med frivilligaInvandrarverket och verkets samarbetegenom

grundat överläggningarKommitténs uppfattning, påorganisationer.
Invandrarverket,organisationer påmed frivilliga och handläggare

behövs.metodutvecklingsarbete stödbör detdettaär att somges
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Kommittén vill i detta sammanhang påpeka ensamkommandeatt
barn problem för i alla i västvärlden. Detär ett stort stort sett stater

därför viktigt arbeta internationellt med frågan. Inom UNHCRär att
pågår arbete utformamed regler för hurett att staternagemensamma
på bästa med hänsyn till deras åtaganden i olika internationellasätt
konventioner, däribland särskilt barnkonventionen, skall arbeta med
de ensamkommande barnen. metodutvecklingsarbeteDet som

kan bidra till vidaredet arbetet i enlighet med denämns ovan
internationella riktlinjer håller på utarbetas.attsom

diskussionen deI ensamkommande barn inte harom som
asylskäl vill kommittén anlägga förebyggande perspektiv. Barnett

skickas till Sverige sina föräldrar eller andra anhöriga farsom av
mycket illa. väsentligaDet därför vidta åtgärderärmest att som
förhindrar barn på detta tydlig förutsägbarEn ochutsätts sätt.att
flykting- invandringspolitikoch kombinerad insatsermed för att
sprida information denna politik, kommittén grunden förom ser som
sådana åtgärder.

Kommittén finner det anmärkningsvärt barn kanatt ett passera
gränskontrollen någon upptäcker det inte hör ihop medutan att att
den det med. ofta i utredningarnaBarnen attvuxne reser uppger
ingen har ställt några frågor till dem under själva harDetresan.
endast varit den medföljande har utfrågats gränspoli-vuxne som av

led iSom det förebyggande arbetet, stöder Bamkommitténettsen.
Verkställighetsutredningens förslagSOU 1995:55 den s.k.att
"gate-kontrollen" flygplatservid förstärkasbör led i detettsom
förebyggande arbetet. innebärDet det regelmässigt skall görasatt
kontroller resande omedelbart vid ankomsten till transithallen.av

ensamkommande barn har primärtEtt behov ha någonett attav
företrädakan det i kontakter med Invandrarverket och andrasom

myndigheter. syftedetta förordnas regelmässigtI därför goden man
enligt bestämmelser i föräldrabalken och lagen 1904:26 vissaom
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyn-
derskp. god harEn till uppgift då barnet något skäl saknarattman av
förmyndare i dennes ställe vårda den underâriges angelägenheter.

kanDet dock ibland viss tid innan god utsedd. Enta ären en man
god också normalt efter andra kvalifikationerutses än rentman
processjuridiska färdigheter. Flyktingpolitiska kommittén har i
beaktande detta, föreslagit utlärmingslagen skall kompletterasattav
med bestämmelse den, offentligtutseddäratten om som som
biträde enligt rättshjälpslagen, särskilt förordnande skallutan vara
den ställföreträdare i det mål eller ärende förordnandetunges som
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till dettaBamkommittén ansluter sigoffentligt biträde avser.som
godförordnandepåpekas reglernaVidare kanförslag. att av manom
föräldrarhar sinavistas i landet ochbarn,för utländska somsom
föremålför närvarandei hemlandet,fönnyndare kvareller andra är

har för avsiktKommitténjustitiedepartementet.inomför attöversyn
följa dennafortsatta arbeteti sitt översyn.

5.4 Barn gömssom

situationgömda barnensDe5.4.1

ochskall respekterabarnkonventionenEnligt artikel i2 staten
jurisdiktion de rättighetervarje barn inom desstillförsäkra som

slag.åtskillnad något Eni konventionen storutan gruppavanges
tillförsäk-de rättigheter,i åtnjutandeinte kommerbam somavsom

Situationen för dessagömda barnen.samhället, deandra barn i ärras
utgångspunkt frånbamkonventionenssåväl frånbarn är som

handlar familjerotillfredsställande.synnerligen Detsamhällets om
avvisning ellerefter beslutinte vill lämna landet ett omsom

utvisning familjer, uppehållersig.och därför Dessagömmer som
harsläktingar eller landsmäni landet, bor ofta hossig illegalt som

välvilliga svenskahanduppehållstillstånd i Sverige eller tas om av
sin tillflykt tillfamiljerförekommer ocksåfamiljer. Det att tar

fredade från myndigheternasdär de kärmer sigkyrkor och liknande,
vid sidanfar ofta illa. leveri dessa familjer Deingripande. Barnen

familjen förinte röjahar tryck på sigsamhället och attettav
ekonomiskadetomfattas inte på någotmyndigheterna. De sätt av

utländska familjersamhället har förskyddsnätoch sociala somsom
bosatta här. 1.2 §uppehållstillstånd och för familjer Isöker ärsom

m.fl. finnsasylsökandemottagandelagen 1994:137 enavom
sig undan, såden hålleruttrycklig bestämmelse att ettattom som

intekan verkställas, haravvisning eller utvisning intebeslut rättom
till bistånd.

kommerhafl medkontakter kommittén harDe sompersonersom
inom barn-arbetarmed gömda bam, såväl med demkontakti som

frivilligorgani-frånungdomspsykiatrin medoch representantersom
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sationer, kyrkor entydig bild det liv dessa barn leveretc. ger en av
och hur de mår. Socialstyrelsen utarbetade på regeringens1994av
uppdrag tillsammans med Invandrarverket de gömdarapporten om
barnens situation SoS 1994:8 Gömd barn hållsrapport om som-
gömda for slippa avvisning. dennaI framkommer bildatt rapport en

bam oftagömda har svåra psykiska problem, vilketäratt tarav som
sig uttryck i rädsla, irritation, aggresivitet, depressioner.oro,

undersökningarFöretagna visar också de psykiskt far mycket illaatt
just hållas gömda. bidragandeEn orsak till barnen faratt attgenom
illa också föräldrar inte orkar upprätthålla sitt föräldraskapär att
efter flera års uppehållstillstånd. tvingas iBarnen ställetväntan

foräldrarollen sina syskon. Barnen saknaröverta gentemot yngre
också ofta organiserade aktiviteter, får intede i skolagå eller
förskola och de kan heller inte vistas och leka med jämnåriga.ute

flesta människor sigDe det rädsla. Attgömmer görsom av
sig med sina barn måste uttryck för desperationgömma ettses som

föräldrarna. familjerhos Många upplever det omöjligt attsom
återvända till hemlandet, de helt enkelt rädda for återvända tillär att
det de lämnat. många fallI har de heller inget återvända till. Deatt
kan ha sålt allt de för finansiera och betala smugglareäger att resan
och andra Ett vägande skäl kanresearrangörer. tungtannat vara
frågan barnens framtid. Föräldrarna vill skapa livssituation,om en

bättre framtid den de sig i det hemland de harän väntarsom ger en
lämnat. hoppasDe naturligtvis deras ansökannästaatt om uppe-
hållstillstånd skall leda till positivt beslut. betydelseAv förett
mångas handlande också de olika s.k. amnesti-beslutär harsom
fattats under åren, vilka inneburit barnfamiljer vistats iatt som
landet under längre tid kunnat få uppehållstillstånd detrots atten
varken haft asylskäl eller tillräckliga humanitära skäl. Bara kanman
hålla sig kvar tillräckligt länge, så kanske de humanitära skälen för

få stärks eller också kanske regeringen fattar beslutatt stanna ett nytt
låta barnfamiljer har vistats i landet under viss längreattom som en

tid får stanna.
svårt, forDet inte nästintill omöjligt,är få framatt säga att

uppgifter hur många barn hålls gömda. endaDe uppgifterom som
kan tjäna till ledning Rikspolisstyrelsens statistikär översom

efterlysta uppehållstillstånd, dvs. inteutanpersoner personer som
har kunnat påträffas för verkställighet lagakraftvunnet avlägs-av
nandebeslut. De siffrorna gäller månad 1996 och dåsenaste mars
fanns 348 barnl under 16 år registrerade efterlysta. Totalasom
antalet efterlysta 6 878 finns också mörkertal,Det ettvar personer.
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efter fyraverkställighetpåträffats förharinteeftersom sompersoner
barnavskrivs.därför Attlandet och ärha lämnatår, ettpresumeras

Blandhållsbetyda detdock intebehöver gömt.efterlyst att gruppen
landetharfinnsefterlysta utan attrest utäven ursompersoner

bekräftelse det..harmyndigheterna

uppehållstillståndansökanNy5.4.2 om

elleravvisninglagakrafmmnet beslutefterMöjligheterna att ett om
regleras iuppehållstillstånd prövadansökanfåutvisning omen ny

utlänningslagen.5bkap. §2
enligt beslututvisasskall avvisas ellerutlänning"Om ett somen

uppehållstillstånd frånfår ansökanvunnit laga kraft,har omen
bifallas,stycketföreskrivs i förstavad 5 §honom, trots omsom

förutharomständigheter intesiggrundar påansökan prövatssom
utvisning ochellerhans avvisningi ärendet omom

ellerhar till asyl här,utlänningen rätt
verkställahumanitetens kravstridaskulledet attmotannars

utvisning.avvisning ellerbeslutet om
beviljad såledesfå ansökanförutsättning förförsta ärEn att nyen

tidigare iinte haromständighetergrundas påden prövatsatt som
blienligt motiven aldrigutvisningsärendet. fåreller Detawisnings-

tidigareomständigheteromprövning defråga somavom en
ansökan krävs dessutombifall till deni ärendet.åberopats För nya

berättigar till asylantingenomständigheter åberopasdeatt somnya
verkställakravhumanitetensdet skulle stridaeller attmotatt

fick sin nuvarandeutvisningen. Bestämmelsenelleravvisningen
tidigarejuli Enligt denlagändring den 1995.lydelse 1genom en

synnerligabeviljas det fannsuppehållstillståndlydelsen kunde om
bestämmelsenmotiven till prop.humanitärskäl Avart.av

starkavad "mycketf kan utläsasl988/89:86 149 äratt som avsess
föreligger risk för självmord ellerhumanitär detskäl att, t.ex. omav

fara för utlän-skulle medföra allvarligavlägsnandeett annarsom
också i andrahälsa. Humanitära skäl kan finnasningens liv och

första beslutet harverkställandet detsituationer, t.ex. avom
grund omständigheterunder avsevärd tid påfördröjts somav

Ändringen syftade tillrådautlänningen inte kunnat över". göraatt
beviljautsträckning tidigareidet möjligt något änstörreatt en ny

anknytningtillskaffat sigutlänning haransökan för enen som
Ändringen innebäreller samboende.Sverige äktenskapgenom

ställas,skallockså lägre krav tidigareemellertid något ävenänatt
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renodlat humanitära skäl åberopas det föreligger någonnär utan att
form anknytning 1994/95:179prop. 76.av s.

ansökan medför dock inte det tidigare lagakraftvunnaEn attny
beslutet avvisning eller utvisning inte får verkställas. Utlän-om
ningsnämnden emellertid möjlighethar meddela inhibition, dvs.att

tidigare avvisning eller utvisning inte fårbeslut verkställas iatt om
avvaktan den prövningen. Inhibition meddelas endast detnya om
föreligger sannolika skäl för den ansökan kommeratt attnya
bifallas.

finns ingen begränsning hurDet många ansökningarav nya som
får Utlänningsnämndenoch skyldig varjeär att tages upp ny

till prövning.ansökan
Utlänningsnämnden har för närvarande juni 1996 910 ärenden

i balans ansökan. ärendenDessa 2 563som avser ny avser personer.
Hur många dessa gömda barn eller bam överhuvudav som avser

finns inte registrerat. Enligt uppgift från Utlänningsnämndentaget
de skäl åberopas beträffande barn uteslutande humani-är somnya

det skulle stridadvs. humanitetens krav inte beviljatära, att mot att
uppehållstillstånd. skälen harDe uppstått under vistelsetiden inya
Sverige. ansökningar leder emellertidNya endast i 5 procentca av

Ärendenärendena till bifall. där bam ingår har något högre bi-
fallsprocent. Någon exakt siffra går inte eftersom det inteatt ange,
heller i detta avseende finns någon statistik uppdeladärsom

Ävenbamärenden och övriga ärenden. den tid barnet hållitsharom
i sig inte skäl för uppehållstillstånd, så kan tidens effekt,gömt utgör

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

leda till slutsatsen det skulle strida humanitetens krav inteatt mot att
bevilja uppehållstillstånd.

Den genomgång praxis utfördes chefsrådmannenav som av
Barbro Thorblad för Flyktingpolitiska kommittén visar praxis äratt
utomordentligt restriktiv. några fallI har uppehållstillstånd beviljats,

det visat sig dels barnen farit illa, dels myndigheternanär påatt att
något haft del i för det uppkomna läget. ansökansätt Nyansvaret om
uppehållstillstånd har också hänsyn till barnet bifallits förav en
gömd familj där minderåriga barn, direkt följd pressandesom en av
psykiska förhållanden utanför sitt hemland under fyra år, fått stort
behov bampsykiatrisk vård. Huvudregeln emellertidär attav
avlägsnandebesluten fastställs.
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sjukvårdGömda barns till5.4.3 rätt

kommittén finner angeläget belysaspeciellt problemEtt närattsom
till sjukvård. Enligtgäller de gömda barnen, hälso- ochdet är rätten

konventionsstatema barnetsartikel i barnkonventionen erkänner24
uppnåeliga hälsa och till sjukvård ochåtnjuta bästa rätträtt att

rehabilitering. Konventionsstatema skall efter säkerställasträva att
inget barn berövat sin ha tillgång till sådan hälso- ochär rättatt att

innebär artikelsjukvård. inledningsvis i detta avsnitt 2Som nämnts
barnkonventionen förbud diskriminering något barni ett mot somav

svenskar,vistas i gäller barnenDetta ärstaten. oavsett om
vistasasylsökande, flyktingar eller avvisade asylsökande som

i landet.illegalt
varjehälso- och sjukvårdslagen 1982:763 står detI 3 § att

sjukvårdlandsting skall erbjuda god hälso- och åt dem ären som
inom landstinget. Vidare i lagbosatta 4 § någonsägs attsamma om

landstingetvistas inom bosatt här behöverattutansom vara
omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstinget erbjuda sådan vård.
Asylsökande inte inom landsting ochbosatta kan alltsåettanses vara

huvudregeln endast fåenligt omedelbar akut- sjukvård. Emeller--
tid finns det särskilda bestämmelser i denna fråga i förordningen
1990:927 statlig ersättning för flyktingmottagande Därom m.m.

landstingi 32 § och kommuner, det gäller asylsökandesägs näratt
och utlänningar, har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd,som

till ersättning for mödravård forlossnings-har dels ochrätt statenav
beträffandevård fyllt år, dels för hälso- coh18personer som

sjukvård och tandvård beträffande barn under 18 år. i något fallInte
frågakrävs det skall omedelbar vård. Tanken i ställetäratt vara om

de asylsökande barnen skall ha till hälso- ochrättatt samma
sjukvård barnen.de svenska Socialstyrelsen har gett utsom
allmänna råd i 199514.ämnet

Förordningen statlig ersättning för flyktingmottagandeom m.m.
gäller emellertid inte beträffande barn och håller sigvuxna som
gömda så beslut avvisning eller utvisning inte kan verkställasatt om

förordningen jämförd32 § med lagen mottagande asyl-12 § om av
sökande m.fl.. gäller inte heller för denDen har tagit sigsom
illegalt landeti och inte ansökt asyl eller uppehållstillstånd. Deom
gömda barnen följaktligen endast berättigade till sjukvårdakutär

hälso-enligt 4 § och sjukvårdslagen.
Frågan då bamkonventionen.detta tillräckligt enligt FN-är ärom

harkommittén med anledning situation iuppkommen Norgeav en
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och deras till sjukvård,beträffande barn under "kyrko-asyl" rätt
vistas i landet,uttalat har för alla barnettatt staten menansvar som

gäller människorviss nedtrappning detkan näratt somman se en
till akut sjukvård dock absolut.vistas i landet illegalt. Rätten är

konstaterautifrån FN-kommitténs uttalandeBamkommittén kan att
Sverige inte helt tilldet gäller de gömda barnen nårnär upp
emellertid svår frågabamkonventionens intentioner. Detta är atten

Även ändrasfinna acceptabel lösning bestämmelserna såpå.en om
hälso- och sjukvård,de gömda barnensävenatt staten garanterar

ochändring tämligen verkningslös eftersom deskulle sådan varen
grundföräldrar knappast vågar kontakt med .sjukvården påderas ta

och sjukvårdensrisken det i så fall röjs de finns. Hälso-attav var
personal visserligen enligt kap. sekretesslagen 1980:1007 l §är
bundna sekretess beträffande enskilds hälsotillstånd och andraav

förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röjaspersonliga attom
enskilde eller någon honom närstående lider Tilldenutan att men.

finnspersonliga uppgifter hör bl.a. adressuppgifter. dock fleraDet
utlänningen iundantag bryter sekretessen. Om t.ex.som en ny

ansökan åberopar intyg sin eller barnets psykiska eller fysiskaett om
hälsa, sjukvårdsmyndigheten skyldig begäran denär att av

handlägger ärendet lämna upplysningarmyndighet kansom som
betydelse i ärendet, patientjoumalen. Vidare isåsom sägsvara av

kap. tredje stycket sekretesslagen sekretess inte hindrar14 2 § att att
uppgift tilllämnas myndighet uppgiften behövs föruten en om

delgivning. polisen behöver adressuppgift för delgivningOm en av
awisningsbeslut, och sjukvårdenalltså inom hälso-ärett man

skyldig lämna polisen den uppgiften.att

Kommitténs5.4.4 överväganden och förslag

Kommittén vill inledningsvis betona det faktum det finns bamatt att
i Sverige lever gömda och utanför samhället utomordent-är ettsom
ligt allvarligt dilemma. välfärdssamhälleEtt kan aldrig acceptera att
det finns barn lever under sådana förhållanden mångasom som av
dessa barn låterDet sig naturligtvis föräldrar siggör. sägas att tar

sina barn för myndigheternagömmaett tungt attansvar genom
hellre lämna landet. Risken nämligen barnen far illa.än att är attstor

detta konstaterande befriar i avsnittMen inte, påpekats 4.6,som
myndigheterna från deras dock inteKommittén detatttroransvar.
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undgåsig undan förhållermänniskorundvikahelt attgår attatt
inriktas på delsmåsteåtgärdersamhälletsavvisning, attutan

skadeverkningamadels begränsasig,antaletminimera gömmersom
avseedeidelar dettaKommitténdrabbas.för de barn som

i myckethandlaruppfattning.kommitténs DetFlyktingpolitiska om
Betydelsenfattas.beslutförståelse för deskapa bättre attatt avsom

god förståel-betonas. Enåterigenmotiveras väl måsteavslagsbeslut
bedömningar kanochbeslutsunderlagmyndigheternasförse

efterSverigeillegalt ihålla sig kvartankarmotverka ettatt
sannoliktgällerMotsvarandeavlägsnandebelsut.lagakraftvunnet

uppehållstill-harhjälper dem,människorockså de vägratssomsom
uppfattningkommitténssig undan.hålla Detstånd, attäratt

betydel-rättstillämpningen harioch konsekvensförutsägbarhet stor
förbättraavsnitt förunder 5.1föreslagitsåtgärder harDe attsomse.

i sammanhanget.viktigabeslutsmotiveringamaochutredningarna är
förgrund rädslasig påfamiljermångaEftersom attgömmer av

skullekommittén dethemlandet,tilltillbaka att varaanserresa
följai hemlandet ochmottagandetpåvärdefullt attatt satsa resurser
kansammanhangåtervänder. dettaför familjer Idet gårhur somupp
harfrivilligorganisationersamarbete med deutvecklatett som

erfaritKommittén harmycket.förgreningar betydainternationella
sådant arbete.delta ifrivilligorganisationer villigaflera är ettattatt

dialogpåtalat behovetfrivilligorganisationer har ocksåMånga av en
värdigareför åstadkommaoch polisenInvandrarverketmed att en
bör därförInvandrarverketverkställighetsprocedur.mänskligareoch

ochfrivilligorganisationemamedinitiativ till dialogsnarast ta en
förutsättningarnamyndigheter för diskuteraberördamed andra att

för sådant samarbete.ett
överläggningarvid sinaFlyktingpolitiska kommittén sigsäger

oftasamfund de gömda barnenfrivilligorganisationer ochmed om
erfarenhet. Flerainställning baserad påfunnitha nyanseraden

minska skadeverk-samfund insatser förorganisationer och gör att
hjälpa demsig och försökermänniskorningama gömmer attattav

de har låst signedbrytande situationkomma den somur
värdeskulle liggaFlyktingpolitiska kommittén det stortettattanser

och andra berördaInvandrarverketi fortlöpande dialog mellanen
samfunden.frivilligorganisationema ochmyndigheter samt

flexibilitetöppenhet ochBamkommitén denna uppfattning.delar En
ägnadei kontakter kanfrån myndigheternas sida dessa attvara

Kontaktema kanoch avveckla situationer där barnförebygga göms.
myndigheternaeffekten uppfattningenha den undanröjaäven attatt
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skulle ha bristande kunskaper i asylfrågor och förhållandena iom
hemländema, och de skulle okänsliga för människorsatt utsattavara
situation.

Kommittén vidare den obegränsade möjligheten fåatt attanser
ansökningar behandlade i sig skapar problem. förarbete-Avnya nya

till utlänningslagen framgår syftet med bestämmelsenatt attna var
det möjligt förhindragöra verkställighet skulle kunnaatt en som
leda till helt oönskat"ett resultat och obotlig skada". skulleantas Det

i sådana situationer "uteslutet" avlägsna utlänningenattvara ur
landet 1988/89:86prop. s.1 19. När ansökan lämnas in ären ny
situationen oña den barnfamilj, avvika och sighållaatt atten genom
gömd under avsevärd tid, har omöjliggjort den verkställighet som
skulle ha skett. Som redogjorts för har, enligt frånuppgiftovan
Utlänningsnämnden, de ärenden fått bifall, uteslutande handlatsom

uppehållstillstånd har beviljats på grund humanitära skälattom av
har uppkommit under vistelsetiden i Sverige. Möjligheten attsom

inkomma med ansökan således i sig incitament tillutgör ett attny
hålla sig undan.

Kommittén stöder i likhet med Flyktingpolitiska kommittén den
idag tillämpade principen, den tid avvisad eller utvisadatt som en

illegalt uppehållit sig i landet efter beslutet, normalt inte skallperson
fâ tillgodoräknas. skallDetta huvudprincip gälla barn ochävensom
barnfamiljer. Att hålla sig undan myndigheterna med allt detvad
innebär psykiska påfrestningar emellertid särskilt svårt förärav
barnen. En isolering tillsammans med föräldrar inte bemästrarsom
sin situation risk för barnets psykiskautgör och socialastoregen en
hälsa. Bedöms den risken synnerligen betydande,vara anser
kommittén hänsynen till barnets bästa måste vidatt väga tyngst
bedömningen den ansökan uppehållstillstånd.av nya om

Utlänningsnämnden har i skrivelse till regeringen i januarien
1996 anfört med ansökan har och föreslagitatt systemet urartatny

till ansökan skall begränsas.rätten Nämnden föreslåratt attny en
ändring i utlänningslagen med innebördengörs ansökanatt en ny
endast får under förutsättning sökandenprövas tillgänglig föratt är
verkställighet.

Kommittén instämmer i Utlänningsnämndens åsikt det kanatt
finnas behov införa begränsningar i möjligheterna fåett att attav en

ansökan prövad. Kommittén vill dock understryka problemetattny
i grund och botten inte enbart handlar möjligheten tillom ny
ansökan eller inte också misstro de beslututan motom en som
myndigheterna har fattat. Kommittén vill dock betona de skäl,att
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ansökanprövningtillmöjlighetenför införaanfördes att ny avsom
framkommit,omständigheter haruppehållstillstånd när nyaom

omständigheternaviktigt deocksågäller.fortfarande Det är att nya
de skälpåutreds ochgrundligt sättprövas angavssomsomsamma

bästatill barnetsoch hänsynenansökanursprungligai den att
vill hadenbedömningen. Attiochtydliggörs vägs en nysom

kan, enligtför verkställighettillgängligfinnasprövad skallansökan
principenoförenligt medmening, intekommitténs omanses vara

bästa.barnets
degömda barnen, harsjukvård för degäller frågandetNär om

ibestämmelsernasjukvård.till akut Omtidigare nämnts rättsom
gömdauppfyllas, bör deskallbarnkonventionenioch 24artiklarna 2

svenska bam.sjukvård Deochhälso-tillbarnen rätt somsammages
meningkommitténsdärför enligtbörbestämmelsernasvenska

sedanuppfylls. Ombarnkonventionenikravenändras så att
utnyttja dennakunnasiginte ärföräldrarna eller barnen rätt,anser

bamkonventionensproblem,självfallet svårlöstdetta ävenett om
tillgodosedda.formella krav är

återkallandeochBarn5.5 av

uppehållstillstånd

många faktorersituation5.5.1 Barnets en av

vissa förutsätt-återkallas underuppehållstillstånd kanEtt permanent
Sverige har upphört eller beslutetbesättningen iningar, t.ex. omom

oriktigasökande lämnadeuppehållstillstånd baserades på attom
Riksdagen skärptebetydande för tillståndet.uppgifter har varitsom

uppehållstillstånd med det uttaladeåterkallandereglerna1989 om av
det tilltagande brukethur allvarligt såg påsyftet markeraatt avman

ansökanmed och identitetshandlingar innansiggöraatt omav pass
utlänningslagenin.asyl lämnades Det därför i kap. 9 §2 attanges

oriktigauppehållstillstånd skall återkallas någon har lämnatom
tillstånd.sin identitet på beslutetuppgifter och detta inverkat omom

återkallande, detkanInvandrarverket underlåta beslutaatt omom
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finns särskilda skäl. Någon tidsgräns finns inte angiven, inte heller
det gäller bam. Enligt kap. utlänningslagennär 2 10 § heter det att

uppehållstillstånd får återkallas utlänningen"om medvetet har
lämnat andra oriktiga uppgifter sin identitet eller medvetetän om

förtigithar omständigheter varit betydelse för få tillstån-attsom av
det".

Ärenden återkallelse aktualiseras olika En falsksätt.om
identitet kan upptäckas den har uppehållstillstånd ansökernär som

eller svenskt medborgarskap. falska identitetenDen kanom pass
också upptäckas någon anhörig ansöker uppehållstill-attgenom om
stånd på grund anknytning eller vid ansökan visering förav om
besök. vissa fallI aktualiseras ärendet anmälningar.genom anonyma

ärendeNär har aktualiserats handläggarengår igenom deett
uppgifter har kommit in, konfronteras med uppgifter-som personen

och sedan fattas beslut ändring och med-na om av namn-
borgarskapsuppgifter i fallde vederbörande har lämnat oriktiga
uppgifter sin identitet eller återkallandeärende skaatt ettom om
öppnas.

dessaI ärenden rad omständigheter in, såsom familjensvägs en
anpassning till svenska förhållanden, förmågan försörja sig,att
eventuella vandelsanmärkningar, barnets situation och vistelsetidens
längd. Vistelsetidens längd i sig inte grund för återkallelseutgör att

uppehållstillstånd inte ska ske, vilket Utlänningsnämnden påtalatav
i flera sina beslut. barnAtt gått i svensk skola invägsav som en
viktig faktor i bedömningen det finns särskilda skäl inteattav om

Äråterkalla tillstånd. det däremot fråga barnett ett ännuom som
inte har börjat skolan har Utlänningsnämnden i sina beslut beaktat
barnens ringa ålder och barnet inte har fått någon starkareännuatt
anknytning skola eller liknande.genom

Både regeringen och Utlänningsnämnden har i flertal ärendenett
återkallat uppehållstillstånd har grundats på oriktiga uppgiftersom

barnen vistats flera i Sverigeäven år och vissa andratrotsom
Återkallelsehumanitära skäl. har också skett det har varit fråganär

oriktiga uppgifter från barn har kommit hit sinautanom som
föräldrar. de fallI hänsynen till barnet har har tyngdpunk-vägt över,

legat på de har vistats länge i Sverige.ten att
I återkallandeärenden kan det alltså bli fråga utvisningom av

barnfamiljer också i fall där barn har vistats i Sverige under relativt
lång tid. Det då fråga bam har bott legaltär i landet ochom som som

förskyllan kan bli lidande för föräldrarnas oriktigautan uppgifter.
har iDet debatten dessa beslut hänvisats till bamkonventionensom
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lämpligaskall vidta alladär det heterpunkt 2artikel 2 att staterna
former"allaskyddassäkerställa barnetföråtgärder motattatt av

vårdnadsha-föräldrars,grundbestraffningellerdiskriminering av
uttrycktaverksamhet,ställning,familjemedlemmarsellervares

eller tro".åsikter

övervägandenKommitténs5

anledning föreslåfunnitintepunkthar dennaBamkommittén att
intedet i lagenhävdasvårtutlänningslagen. Detiändringar är att att

uppehållstill-återkallaförfinnasskulle permanentettattutrymme
sökande. Asylrät-denuppgifter frånoriktigabaseratsstånd som

förtigandeutverkasUppehållstillståndmåste värnas.ten genomsom
uppgifteroriktigasökande lämnardenellerfakta att omgenomav

påasylskäl,uppgifter sinafalska äreller åberoparidentitetsin om
asylrätten.hotsikt motett

punktartikel 2bamkonventionens 2finner inteKommittén att
återkallabli frågadet kanfall därtillämplig deskulle attomvara
föregickdiskussionerbarnfamilj. deIuppehållstillståndet för somen

finnsFN-arbetsgruppenpunkt iartikel 22formuleringen av
tillämpasavseddskulleartikelntyderingenting attatt varasom

har lämnatsedan föräldrarnafamilj utvisasfalletdetpå att en
artikeltalas i 2asyl. Vad detsyfte få äruppgifter ioriktiga att om

hudfärg,grund blanddiskriminering påförbuddels annatmotett av
bestraffning förförbuddelsspråk och kön,religion, motett

intefrågor. kanpolitiska Detverksamhet, iföräldrars t.ex. anses
återkalladiskrimineringinnebärbestraffning ettattsomenvara

oriktiga uppgifter.grundats påharuppehållstillstånd som
straff och barnetutvisning upplevaskanDäremot ettsomen

för.bärföräldrarnanågotoförskylltdrabbas ansvaretsomav
artikel barnetsbamkonventionens 3detKommittén äratt omanser

återkallandefall därsammanhang.i dessa Itillämpligbästa ärsom
bästaskall barnetsbli aktuelltuppehållstillstånd kanpermanentav

återkallandehurdärvidMyndigheterna harbeaktas. väga ettatt av
till hemlandetåtervändandeoch därmeduppehållstillståndet ett

barnet.påverkar
återkallas eller inteskauppehållstillståndbedömningamaI av om

villKommitténfaktorer.situation mångabarnetsvägs som en av
barnkonven-uppmärksamhetensammanhang särskilt fästai detta
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tionens krav individuella bedömningar. kultur,Att ettanamma en
ochspråk känsla tillhörighet landtill individuelläretten av en

och kommittén vill därför understryka vikten i dessaattprocess av
fall individuella bedömningar.göra

fåAtt uppehållstillstånd återkallat regelärett permanent som
dramatiskt för de inblandade. handlar familjerDet ellerom personer

med myndigheternas tillstånd har bott i landet under tid ochsom en
har börjat bygga liv i det landet. Detett ärnyttsom upp nya

kommitténs uppfattning huvudinriktningen måste så långtatt attvara
möjligt förhindra sådana situationer överhuvudtaget uppstår.att

Även det i princip måste obestridligt faktumett attom anses vara
dendet har lämnat oriktiga uppgifter bär förär ansvaretsom som

den uppkomna situationen måste ändå kritik riktas de utredandemot
och beslutande myndigheterna. Kommittén vill i detta sammanhang
citera slutrapporten från Invandrarverkets Produktivitetsprojekt
1995-02-22 där det framgår människor söker asyl iatt som
Sverige får mycket informationdålig asylprocessen. Det inteom ges

tillräcklig information vikten lämna korrekta uppgifterattens om av
i asylutredningen. asylsökande"Den har inte heller fått tillräckligt
tydlig information sitt i asylutredningen och viktenegetom ansvar

korrekta och fullständiga skäl redan i samband medattav ge
ansökan asyl". Barnkommittén minimikrav denäratt ett attom anser

f°arsökande korrekt och utförlig information sitt iegetom ansvar
asylprocessen och blir införstådd med konsekvensernaäven attav
oriktiga uppgifter lämnas.

5.6 tillBarns sina föräldrarrätt

Barnkonventionen5.6.1 och gällande
bestämmelser

viktig princip iEn barnkonventionen barnets till sina föräldrarär rätt
och deras I artikel barnet skall registreras7 sägs attomsorg.
omedelbart efter födelsen och från födelsen ha tillrätt rättett namn,
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fåmöjligt,detlångtmedborgarskap och, så rättär attförvärva ettatt
dem.omvårdatblisina föräldrar ochvetskap avom

Enligtföräldrar och bam.åtskiljandehandlarArtikel 9 avom
inte skiljsbarnsäkerställakonventionsstatemaskall att ett.punkt l

myndig-behörigafall dåi deviljaderassina föräldrarfrån utommot
enlighet medöverprövning, irättsligunderställdaheter, ärsom

sådantfinnerförfaranden,tillämpligaochtillämplig lag att ett
vilkaframgårpunktbästa. 4för barnets Avnödvändigtåtskiljande är

följdåtskiljandetvidtaskyldig äråtgärder närär attstat avenen
frihetsberövande,till,tagit initiativetharåtgärder t.ex.statensom

utvisning.elleravvisningfängslande,
behandlar fråganochpunkttill artikel 9 lhänvisarArtikel 10 om

fåansökningarbehandlaskallkonventionsstatema atthur resaom
ansökansådanfamiljeåterförening. Enföri eller lämna staten
och intesnabbthumant ochpositivt, sättbehandlas påskall ett

för medlemmarsökande ellerdeföljder förnegativamedföra av
familj.deras

grund anknyt-uppehållstillstånd påsvenska reglernaDe avom
förstakap. §återfinns i 2 4Sverige bosattining till personen

uppehålls-f°arbestämmelsenEnligt denutlänningslagen.stycket
Medi Sverige bosattanhörig tilltilltillstånd nära person.enges en

i 1988/89:86specialmotiveringenenligtanhörignära prop.avses
årbarn under 20hemmavarandesambo, är"make/maka eller som
väsentligtandra släktingarochensamstående, föräldrar ärsom

samtligai Sverige bosattberoende samt personer varspersonenav
länk°-fallen".sista Avde s.k.i Sverige,släktingar finnsnära

prövningenvidframgår detstyckeparagrafens tredje att enav
kanutlänningenbeaktasuppehållstillstånd skallansökan omom

hederlig vandel.föraförväntas en
förstakap. §huvudregeln i 2 5skall enligtUppehållstillstând

Sverige.till Enföre inresanutverkasutlänningslagenstycket
möjlighetdocklagrumstycketundantagsregel i tredje engersamma

anknyt-grunduppehållstillstånd påtill ansökantill bifall avomen
uppehållstill-uppenbartdetefter inresanning är attgörs omsom

före inresan.hade skettprövningenha beviljatsstånd skulle om
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Familjesplittring5.6.2

organisationeroch bland flera dei allmänna debattenhar denDet av
gjorts gällande devarit i kontakt medBamkommittén har attsom

förvarstagandepraxis uppehållstillstånd,svenska reglerna och om
artiklarnaavlägsnandebeslut skulle stridaoch verkställighet motav

förvarstagande behandlasbarnkonventionen. Fråganoch i7 9 om
avsnittunder 5.8.

familjesplittring grund verkställighetVad gäller frågan på avom
awisningsbeslut har debatten främst handlat dels denett omav

familj håller sig undan verkställighet,delarsituationen när av en
i land.endast delar familjdels fall där emot ett annattasav en

familjemedlem försvinner och inte låtersituationendenI att en
familjen, uppkommer fråganavvisas tillsammans med övrigasig om

hänvisning tillverkställighet med artikelhinder fördetta är ett
föräldrarnas och myndigheternas förmellangårVar gränsen ansvar

verkställighet i det lägetundvika familjen splittras harEnatt att
skulle strida artikel i Europakon-kritiserats för den 8också motatt

familjeliv. Europadomsto-till skydd för privat- ochventionen, rätten
avseende från Sverige avvisadbehandlade den frågan i mållen ett en

familjesplittring,Domstolen dock den blevfamilj. ansåg att som
fadern sig verkställighet, inte berodde påföljden höll undanattav

beslut förvarstagande och avvisning ochmyndigheternas attom
brutit artikel iSverige inte dessa beslut hade 8motgenom

of and others,Europakonventionen. Case Cruz Varas
990/23 7/346/ 07l

avvisningsbeslutFamiljesplittring verkställande kanettavgenom
situationen familj, familjemedlem-också bli följden i den däratt en

har olika nationalitet, har fått avslag sin ansökan ommama
uppehållstillstånd skall avvisas till olika Familjenoch måstestater.

familjemed-skiljas vid awisningen. det, efter detalltså Om att en
familjemedlemmar,lem har avvisats till kan allastat, antas atten

deninom inte alltför lång tid, kommer andraatt tas emot av aven
följdenkan det åtskiljande familjen blir avvis-staterna, avav som

ingenningen knappast strida artikel Om däremotmotanses av
beredd familjen, kan awisningenär att ta emot restenstaterna av

leda till sådan splittring familjen strider barnkonven-motsomen av
tionen.

Återföreningen,Riksorganisationen sammanslutningärsom en
huvudsak kvinnor sammanboende medi gifta ellerär mänav som

har fåttinte uppehållstillstånd Sverige, har tagit problemeti uppsom
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föräldrarna,följdenblirfamiljesplittringmed den attav en avsom
uppehållstillstånd ochavslag ansökanhar fått påofta fadern, om

haranknytningarhandlar detfallskall avvisas. mångaI somom
lagakraftvunnet beslutefterförstuppkommit eller åberopats om

alltförtillämpasden praxisFöreningenavvisning. äratt somanser
till i prövningenhänsyn barnetoch ingenrestriktiv tasatt om

uppehållstillstånd på grundmöjlighet tilluppehållstillstånd. Den av
avsnittinledningsvis i dettaredogjorts förharanknytning, som

regelnrestriktivt. Föreningenockså alltförtillämpas attattanser om
tillämpas för strikt, defrån hemlandetuppehållstillstånd måste sökas

förhållandetbedöma seriositeten iförutredningar ärgörs attsom
iförbrottslighet och vandeloch fråganofta dåliga väger tungtom

den restriktivaföreningen, harbesluten. Sammantaget, menar
"svenska bam" hartill det för mångalagen letttillämpningen attav

sina föräldrar imed bådafå leva tillsammansblivit omöjligt att
Sverige.

harföljdenkan också bliFamiljesplittring att person somav en
fängelsestraff.Sverige efter avtjänatskall utvisas frånbegått brott

i kap.grund brott regleras 4för utvisning påFörutsättningarna av
kanskall fråga brottslighetutlänningslagen det7 § somvara om-

straff böterutlärmingen döms till svårarefängelse och därleda till än
övrigabrottslighetens beskaffenhet ochmed tilloch det hänsyn

ellerrisk för fortsatt brottslighet,omständigheter föreligger att
fara eller kränkning, det harhänsyn till den skada,brottet med som

allvarligt hanallmänna intressen, såinneburit för enskilda eller är att
utlänning skalldomstoleninte fåbör När övervägerstanna. om en

särskilt beakta utlänningensgrund brott, skall denutvisas av
hur han haroch familjesituation längelevnadsomständigheter samt

utvisning skall alltid förenasvistats Sverige besluti 10 §. Ett om
Sverigeviss tid eller för alltid återvända tillmed förbud underett att

återvända till Sverige,utlänning, har förbjudits14 §. En attsom
för synnerli-kan erhålla särskilt tillstånd kort besök härgöraatt ett

Även det gäller tillämpningenviktiga angelägenheter 15 §. närgen
riktats kritik tillräcklig hänsyndessa bestämmelser har det mot attav

detta förlorar sin far.inte till barn sätttas som
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Familjeåterförening5.6.3

lnvandrarverkets hantering ansökningar uppehållstillstånd förav om
familjeåterförening har kritiserats främst det gäller handlägg-när
ningstider och kravet identitetshandlingar. Från flera organisatio-

bl.a. Rädda Barnen och Svenska Röda korset har påtalats deattner,
höga krav identitetshandlingar Invandrarverket uppställer isom
praktiken många gånger omöjliga uppfylla. Särskilt gäller dettaär att
barn kommer från länder i krigstillstánd, såsom fallet i bl.a.ärsom

Ävenflera afrikanska länder och Irak. kravet anknytning mellan
tasbarn förälderoch och ingen hänsyn till "det utvidgadeatt

Återföre-familjebegreppet" har varit föremål för kritik. Föreningen
ningen har pekat problemetpå med det finns barn i Sverige,att
svenska barn inte får förenas med den sina föräldrar,som ena av
företrädesvis fadern, på grund denne nekas uppehållstillstånd.attav

handlar i de fallenDet framförallt vandelskravet ställs påattom en,
enligt föreningen, alltför hög nivå.

kan iDet sammanhanget viktigt påpekaatt attvara
bamkonventionens artikel siktel0 på ansökningar familje-tar om
återförening, dvs återförening barn/föräldrar tidigare har levtav som
tillsammans. Vad innebär då kravet på ansökningar skallatt
behandlas positivt,på humant och snabbt förarbetenasätt Av tillett
barnkonventionen framgår "positivt och humant" inte innebäratt att
alla ansökningar familjeåterförening måste beviljas de iärom om
sökandens intresse, formuleringen syftar på själva handlägg-utan
ningen sådana ansökningar.av

De ansökningar uppehållstillstånd för familjeåterföreningom
invandrarverket har hantera i huvudsak två slag;att ärsom av

antingen från barn vill återförena sig med sina föräldrar isom
Sverige eller föräldrar önskar återförena sig med sina bam isom
Sverige. egentligaDet problemet inte de svenska reglerna,är utan
svårigheterna inställer sig det gäller bevisa släktskapet.när Enatt
svårighet i sammanhanget det för vissa nationaliteter florerarär att
falska handlingar föroch andra inte går uppbringa handlingaratt
med något bevisvärde. Enligt sammanställning från Invand-ens en
rarverket angående hanteringen ärenden där barn berörs, dateradav
den juni11 1996, Invandrarverket i de ärendenär gällersom

frånansökningar bam flexibla det gäller kravet på släktskapetnär att
skall styrkt. hänsynAv till barnet får det ofta räcka med attvara
sannolika skäl talar för det uppgivna släktskapet korrekt.att är
Invandrarverket improviserar också utredningsmetodema och tar
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verketbästa,till barnetshänsynbl.a. Röda Avhjälp Korset. anserav
Med denalltför lågt.ställasinte kanemellertid beviskravetatt

hittillinte ringa antal barnsker idag kommertillämpning ettsom
frånansökningardet gällerföräldrar. Närinte derasärpersoner som

utgångspunkteni Sverigemed barnför återföreningföräldrar är att
föräldrar och intemed sinaåterförenasskallbarnetdet är som

verkets mening,därför, enligtfamiljeåterförening börEntvärtom.
sin vistelse. Detfamilj hardär barnetshemlandet ellerske i annars

tillmedverkarföräldrarna intefalldock i sällsyntaförekommer att
Invandrarverketannorstädes,i hemlandet elleråterförening atten

dock verketsi Sverige.återförening Det närmedge strävanmåste är
förbli ivägsändafler barn skallför intefall blir fåtaliga,sådana att

bosättning i Sverige.familjenbereda helaatt
med företrädareBamkommittén har haftkontakterVid de som
självkritik.emellertid viss Manframkommerför Invandrarverket en

effektivtinte alltid arbetar såkanskemedveten attär somom man
handlar detfrämstflera,Skälen till dettaborde. är enommenman

angelägenriktiga,ting skallsaker och är attstatensträvan att vara
identitetfelaktiguppehållstillstånd. Envilkaveta personer som ges

andraiför den berördamedföra problemocksåkan senare,personen
återkallasuppehållstillståndet kommaBl.a. kansammanhang. att om

oriktiga uppgifterutlänningen lämnatframkommerdet att omsenare
nämndockså iInvandrarverket harjfr avsnitt 5.5.sin identitet ovan

barn till debarn inteförekommerpekat det ärattatt sompm
familjehemsplaceringar.föremål förföräldrarna bliruppgivna

Faderskapsutredningar5.6.4

detså långtbarnkonventionen åläggerArtikel i är7 staterna att
f°arvetskap sina föräldrar. dettatill bam får Imöjligt att ansesomse

fastställafaderskapsutredningskyldighetligga att vemgenomen
faderskapsutredning kan kommabam.fader till En attär ettsom

förgravid kvinna eller barnutvisningförsvåras ettengenom av
i Sverigeinte har fastställts, därfaderskapetvilket ännu enmen

den,kan ocksåfar. Situationenbosatt utpekats attvara enman som
i Sverige barn, därfar till bosatthar utpekats ett mensomsomman
skall utvisas eller awisas.faderskapsfrågan inte lösts, Iännu

barnkonventionen behandlades interatificeringensamband med av
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denna fråga särskilt, varför får frånutgå det ingaatt antogs attman
problem skulle uppkomma i detta sammanhang.

barn har hemvist iFör Sverige föreligger dels enligtsom
föräldrabalken skyldighet för socialnämnden utreda faderska-atten

Ävendels svensk domsrätt. i de fall där inte barnet, denpet, men
utpekade har hemvist i föreliggerSverige svensk domsrätt.mannen

fallde där varken barnet eller den utpekade fadernI har hemvist i
Sverige har socialnämnden ingen utredningsskyldighet och det
föreligger regel inte heller svensk domsrätt. En svensk dom kansom
också komma sakna verkan i vederbörandes hemland.att

Kommitténs5.6.5 överväganden och förslag

Barnkommitténs utgångspunkt barnkonventionens uttaladeär att
princip barn skall ha föräldrartill sina övergripande.rättatt ett ärom
Vid alla åtgärder vidtas i dessa avseenden måste hänsynen tillsom
barnets bästa vägledande. Vid den avvägning såvälgörs,vara som
vid ansökan frånuppehållstillstånd föräldrar eller barn fören om
återförening, i situationer familj riskerar splittras,när attsom en
skall principen barnets bästa förtjänar dockDetväga tungt. attom
påpekas konventionstexten läsasmåste med viss försiktighet.att
Artikel punkt skall inte det9 läsas1 föreligger förbudatt motsom

splittra bam och föräldrar i fallandra åtskiljande tillänatt när ärett
barnets bästa. propositionen föregickI riksdagens godkännande,som
anfördes det helt uteslutet tolka artikeln så detär skulleatt att att

förbjudet omhänderta minderårigahar bam.att Avvara vuxna som
punkt framgår4 också förbudet inte katergoriskt, eftersom detatt är
där talas vilka åtgärder skyldig vidta åtskiljan-ärstat närattom en
det följd åtgärder initiativtagit till.är Artikel 10statenen av som
innebär inte ovillkorlig till uppehållstillstånd för familjeåter-rätten
förening, den handlar hur skall behandlautan sådanastaternaom
ansökningar.

Familjesplittring
Återföreningendet gäller den problematikNär Föreningen harsom

pekat på, konstaterar kommittén först denna fråga har behandlatsatt
vidriksdagen tillfällen under de åren. betän-Iett senasteav par
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kandet 1993/94:SfU27 Uppehållstillstånd för anhöriga, har socialför-
säkringsutskottet tagit frågan bestämmelserna för ochupp om
hanteringen uppehållstillstånd i asylärenden där utlänningen harav
anknytning till här i landet bosatt Utskottet ansåg detatten person.

anledning förfanns regeringen skyndsamt hur anknyt-överatt se
ningar uppkommer under asyltiden eller därefter skall hanterassom

förändringar. Bakgrunden till utskottets begäranoch överväga var
dels vissa motioner i frågan, dels uppgifter hade lämnatssom av
Återföreningen. propositionden följde föreslogs vissaI som

i utlärmingslagen iändringar bl.a. reglerna uppehållstillstånd förom
anhöriga. Dels infördes undantagsregelvissa den i 2 kap. 5 som

redogjorts för inledningsvis i avsnitt, dels gjordesdetta ändringen
i bestämmelsen ansökan med den innebörden kravet påattom ny

skälsynnerliga humanitär byttes kravet detut motart attav
strida humanitetensskulle krav verkställa beslutetmot att om

eller 2 kap. 5b§. ändringar komDessa gällaavvisning utvisning att
från ljuliden 1995 prop. 1994/951179, bet. 1994/95:SfU16

Redan före lagändringen den juli kunde undantagl 1995 göras
från huvudregeln uppehållstillstånd på grund anknytningattom av

från utlandet.skulle sökas särskilda skäl förSom sådant undantagett
bl.a. utlärmingen ansökt uppehållstillståndansågs på grundatt om av

anknytning till här i landet bosatt han eller hon redanen person som
barnhar eller med. Vidare i praxisansågs anknytningväntar genom

sammanboende i minst år sådant särskilt skäl,utgöraett ett att
kunde frånundantag principen uppehållstillstånd skullegöras att

ordnat före inresan. samband lagändringenI med den juli1vara
uttalades1995 det i fortsättningen bör undantag frånäven görasatt

huvudregeln i ovannämnda fall. Till skillnad från dittillsvarande
praxis ansågs emellertid kravet på skulle ha sambottatt att parterna
viss tid borde slopas. avgörande ansågs iställetDet vara om
förhållandet bedöms seriöst och det uppenbartär attvara om
tillstånd skulle ha beviljats prövningen hade skett före inresan iom
Sverige. Som motiv för ändringen anförde regeringen undantags-att
bestämmelserna hade kommit få alltför tillämpning.snävatt en

framhöllRegeringen dock huvudregeln fortfarande måsteatt attvara
uppehållstillstånd skall ha beviljats före inresan i Sverige.
Socialförsäkringsutskottet instämde i denna bedömning.

Samtidigt ändrades bestämmelsen beträffande bedömningen av
ärenden där någon åberopar anknytning till make/maka eller sambo
efter det lagakraftvunnet beslut har meddelats. Före den julilatt ett

det möjligt1995 inte få till ansökanbifall underattvar en ny
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Uppehållstillstånd fick beviljasåberopande anknytning. omav
inte förut iomständighetergrundade sig påansökan prövatssom

humanitär fårfanns .synnerliga skäl Numeraärendet och det art.av
omständighetergrundar sig påansökan bifallas den nya somomen

humanitetensskulle stridaförut i ärendet och detinte prövats mot
utvisning. Innebördenbeslutet avvisning ellerverkställakrav att om

i undantagsfall skall kunnadetbestämmelsenden är attav nya
anknytning ochåberopandeuppehållstillstånd underbeviljas av en

skall ställas något lägre krav.beträffande humanitära skäldetatt
grundläggandei propositionen den prin-Regeringen framhöll att

innanskall verkställas anknyt-lagakraftvunnet beslutcipen ettatt
anfördes dock undantagupprätthållas.ningen måste Detprövas att

utsträckninghuvudregeln borde kunna i någotfrån störregöras än
får till följdverkställighettidigare, framför allt när att parternaen

Regeringen framhölltvingas leva åtskilda.under lång tid även att
beaktas i dessa sammanhang.situation särskilt måstebarnens

i denna fråga regeringensSocialförsäkringsutskottet delade även
regeringen skulle följabedömning. Utskottet förutsatte dock att noga

tillämpningen de bestämmelserna.av nya
den juniBamkommittén har erfarit Regeringen i beslut 19att ett

Utlänningsnämnden i samråd medhar uppdragit1996 att
Invandrarverket den oktober 1996 redovisa hur 2 kap. 5§15senast

utlänningslagen har tilläm-och första styckettredje stycket b§ 25
juliefter lagändringen den 1995.1pats

Återföre-problematikKommittén konstaterar således denatt som
har fått ordentligningen har aktualiserat, nyligen genomgång ochen

skallriksdagen har uttalat hur myndigheterna hantera deatt
densituationer har påtalats. avvaktan på utvärderingIsom som

inteRegeringen har beslutat finner kommitténs det finnsattom, nu
förskäl kräva ordning. Kommittén har avsikt följaatt atten annan

frågandenna utvärdering och har för avsikt återkomma iatt omupp
anledning därtill föreligger. Kommittén vill dock redan starktnu
betona, det i alla situationer där det finns bam berörsatt som av

beslut, skall barnets i främstamyndigheters bästa Ettsättas rummet.
tillfälligt åtskiljande från förälder kan dock,barnet enligtav en
kommitténs mening, inte strida sig artikel eller 97sägas mot vare
i barnkonventionen.

konflikt intresseuppkommer mellan samhälletsDen attsom av
tillåtainte behöva kriminella vistas i landet och barnetsattpersoner

till båda sina föräldrar hantera.inte helt lätt Kommitténrätt är att
dock hänsyn tillkonstaterar domstolarna redan idag skall ta storatt
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situation i awägning skall enligt bestämmel-bamets den görassom
i kap utlänningslagen. Domstolama skall4 10 § göra enserna

avvägning till i beslut utvisning.hänsyn barnettar omsom
sinBamkommittén vill i detta sammanhang anföra mening attsom

det skall fråga allvarliga och uppsåtliga brott, såsom narko-vara om
tikabrott och brott liv och hälsa, för barnets intresse skall fåmot att
vika. det gäller möjlighet för den utvisad med förbudNär är attsom

tillfälligt uppehållstillstånd foråtervända till Sverige få kortareatt
besök, kommittén det fråga måste utredas iärattanser en som
särskild ordning. Om sådant besök enda möjligheten förärett ett
barn ha kontakt med den sina föräldrar, kommitténatt ene av anser

i denna situation hänsynen till barnets bästa måste vägaävenatt
tungt

gäller risken för familjesplittring verkställighetssituatio-det iNär
nöjer sig kommittén med konstatera det myndigheter-äratt attnen,

skyldighet långt möjligt förhindra familjesplittring ochsåattnas en
tillfälligt åtskiljande familj, denman äratt ett vet attav en om

tillfällig, inte kan stå i strid med åtaganden enligtsägas statens
barnkonventionen. Kommittén har således inga förslag till regeländ-
ringar eller andra åtgärder i den delen.

VKommitténs ställningstagande det gäller familjesplittring inär
samband med förvarstagande behandlas under avsitt 5.8.

amiIjeaterf6reningF
dessa ärenden det ofta fråga balansgångI mellan kravet iär om en

artikel 7 så långt det möjligt, skall utredaäratt staterna,om
föräldraskapet, och kraven i artikel positiv,10 human och snabbom
hantering ansökningar familjeåterförening.av om

Bamkommittén viktigtdet Invandrawerket i sinäratt attanser
hantering ansökningar familjeåterförening söker finnaav om mer
okonventionella arbetssätt och flexibelt den dokumenta-se mer
tion den sökande åberopar. tveksamtDet invandrarverketsär om
hittillsvarande handläggning återföreningsärenden från vissaav
länder uppfyller kraven i barnkonventionen på positivt behand-ett
lingssätt. de fall därI det intill omöjligt fåär nästvet att attman
fram identitetshandlingar med våra krav påstämmer överenssom

handlingar,sådana det viktigt hitta andra metoder ochär att att
utveckla samarbetet med frivilligorganisationer arbetar isom
berörda länder. Kommittén det lidande långa hand-att somanser
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för bästamedför, kan innebära det barnetsläggningstider äratt
inte till hundraviktigare få fram beslut, även procentatt ett om man

identitet.säker påär personemas
problemet medFlyktingpolitiska kommittén har pekat att en

svenskuppehållstånd alltid skall lämnas vidansökan enom
praktiken omöjligt.utlandsmyndighet. vissa fall kan det iI vara

varför ofta små barnländer saknar svensk beskickning,Många även
ibland besvärliga till länder förtvingas till långa och andrakan resor

dockfamiljeåterförening. Invandrarverket haransökaatt om
föreskriva ansökan får lämnas tillmöjlighet att att en annan

till Flyktingpolitiskamyndighet. Bamkommittén ansluter sig
uppfattning Invandrarverket undantagkommitténs bör övervägaatt
svensk beskickning saknas eller dit det särskilt svårtför länder där är

i dessa fall tillämparsig. angeläget InvandrarverketDet äratt ta att
godta ansökan direkt tillpraxis det gällergenerös när att att gesen

verket.
kommitténsKommittén ansluter sig också till Flyktingpolitiska

i samarbete Rikspolisstyrelsenförslag Invandrarverket, med ochatt
former handläggaUtrikesdepartementet, bör söka finna för att

ansökningar återförening från ensamstående barn eller frånom
föräldrar till ensamstående bam på positivt, humant och snabbtett

Barnkommitténs uppfattningEnligt bör i sådant arbetesätt. ävenett
samarbete sökas med de frivilligorganisationer arbetar i berördasom
länder.

Flyktingpolitiska kommittén vidare föreslagithar att
bestämmelserna uppehållstillstånd för anhöriga skall ändrasom

åldersgränsen sänks till anknyt-så 18 år kravet påsätt att samt att
ning mellan barn och föräldrar stärks i skrivsdet lagenattgenom

det skall fråga barn föräldernsomedelbart föreatt ettvara om som
bosättning i Sverige varit hemmavarande bam. Bamkommittén kan
inte finna det skulle strida barnkonventionen ändraatt mot att
åldersgränsen till och därför18 år har inga principiella invändningar

förslaget i den delen. När det gäller kravet barnet skallmot attom
ha varit hemmavarande omedelbart före bosättningen i Sverige anser
kommittén det viktigt vilken definition lägger i hemma-äratt man

så barnvarande, har studerat på innefattas iatt t.ex. ortsom annan
begreppet och bam har skiljts från sina föräldrar grundatt som av
krig och flykt skall betraktas hemmavarande. Kommittén harsom
vidare frågan hur ställa till ansökningarskall sigövervägt man om
uppehållstillstånd för boende barn,andra anhöriga till i Sverigeett

föräldrar försvunna i ocheller fråga ligger fördöda. Dennaärvars
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barnkonventionen,enligtförpliktelserutanförsig statens men
fall skall hänsyneni dessaunderstrykadockvillkommittén ävenatt

imåsteprövningindividuell görasEntill barnets bästa väga tungt.
fall.varje enskilt

enligt bestäm-levnadssättsökandensbedömningdenVid somav
levnadssättsökandestill denskallutlänningslagenmelserna i göras

hänsynenkommitténuppehållstillstånd,prövningen attvid anserav
förseelser ochMindrebästa måstebarnetstill väga tungt.

tillfamiljeåterförening. Hänsynenhindrafår intesmåbrottslighet en
kommit-Enligtbedömningen.ialltidmåstebästabarnets väga tungt

brottslighetuppsåtligallvarlig,frågaskall detmeningténs omvara
omhändertagetblimöjlighetenskall förmenasför barn att avettatt

naturligtvisbedömningenvidbetydelse ärföräldrar. Avbåda sina
förälder,ochmellan barnföreliggerrelation attockså vilken som

uppfost-ochlivdel i barnetsför avsiktharverkligenföräldern att ta
bedömningenoch iprövningenbeaktas vidocksåskallDetta avran.

bästa.barnets

Faderskapsutredningar
avlägsnande-faderskapsutredningar börfrågandet gällerNär om

förekomma. Omfaderskapsutredning inteförsvårarbeslut enensom
verkställandeefterkan fortsättapraktiken intefaderskapsutredning i

fådennamöjlighetinteavlägsnandebeslut, f°ar barnet vägattettav
fallsådanaavlägsnandebeslut ifadern Ettvetskap om vem

bästa.principen barnetsellerartikelvarken 7tillgodoser om-
framhar lagtsförslagdetBamkommittén stöder därför avsom

införautlänningslageniFlyktingpolitiska kommittén att enom
genomförakunnauppehållstillstånd förtill tillfälligtmöjlighet att en

barnetgälla såvälmöjlighet börfaderskapsutredning. Denna som
hemvist här iharutpekade faderndenvårdnadshavare,dess när
med hemvist itill bamutpekadfaderSverige, och ettmansomen

skall, enligtunder årvårdnadshavare 18Sverige. de fall barnetsI är
uppehållstillstånd kunnatidsbegränsatmening, ävenkommitténs ett

därde situationerdet gällervårdnadshavare.moderns Närges
Sverigehemvist ifadern harden utpekadevarken barnet eller anser

svensktverkanråderden osäkerhetkommittén, etttrots avomsom
barnets bästaändå tillfaderskap, detfastställande är attatt genomav

dessfå vetskapi Sverige ärfaderskapsutredning somvemomen
föräldrabalkenbestämmelsen idärförfader. Kommittén att omanser
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socialnämndens skyldighet försöka utreda far tillatt ärvem som
barnet skall utvidgas till gälla i de fall då barn föds iävenatt ett
Sverige har ansökt uppehållstillstånd och där denav en mor som om
utpekade fadern också finns i Sverige.

5.7 ochLVU Utlänningslagen

Barnkonventionen5.7.1 och gällande
bestämmelser

Bamkonventionens artikel ålägger19 vidta alla lämpligastaterna att
lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder för skyddaatt
barnet alla former fysiskt eller psykiskt våld,mot skada ellerav

vanvård ellerövergrepp, försumlig behandling, misshandel eller
utnyttjande, innefattande sexuella medan barnet iövergrepp, är
föräldrarnas eller den förälderns, vårdnadshavares ellerena annan

vård. Vidare innebär artikel vilket påpekats tidigare,persons att
åtaganden omfattar alla barnstaternas vistas inom statenssom

jurisdiktion.
Lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga

LVU innehåller bestämmelser beredande vård för barnom av- -
hälsa och utveckling riskerar skadas på grundantingenattvars attav

det finns brister hos vårdnadshavama eller i hemmet eller på grund
den beteende, såsom missbruk, brottsligeget verksamhetav unges

eller nedbrytande beteende. Diskrimineringsförbudetannat i artikel
innebär2 LVU skall gällaäven beträffandeatt bam sökersom

uppehållstillstånd.
Socialnämnden alltid skyldigär ingripa sådana förhållan-att om

den i LVU föreligger. Dessutom ålägger 71 §som anges
socialtjänstlagen 1980:620 bl.a. anställda vid flyktingförläggningar
anmälningsplikt de i sin verksamhet får kännedom någotom om

kan innebära socialnämnden behöveratt ingripa till under-som en
årigs skydd.

Flera de organisationer Barnkommittén har varit i kontaktav som
med har skallLVU stå utlänningslagenansett att över och bamatt
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harutvisas.skall få Deinteenligt LVUOmhändertagnaärsom
medi stridskulle stårättstillämpningframhållit att annanen

barnkonventionen.
dnrjanuariden 27 1994,i beslutJO harJustitieombudsmannen

uppkommenanledningmedutredninggjort1261-1993, av enen
sammanfattningsvisochutlänningslagenochmellan LVUkonflikt

allatillämpligaoch LVUSocialtjänstlagenföljande.anfört är
avsaknadasylsökande barn. Isåledesi Sverige,vistasbam ävensom

avlägsnandebeslutochförhållandet mellan LVUreglering ettavav
bestämmelsernadelsanalyseratutlänningslagen har JOenligt om

uttalat ivad lagrådetdelsvård i kap. 3 §hemsändning för 12 prop.
psykiatriskomhändertagits förbeträffande1979/80:96 personer som

tillslutsats JO kommeravlägsnandebeslut. Den ärtvångsvård och
omständigheterdels degällaförutsättningar måste ärde attatt som

beaktas iskallvård enligt LVUbeslutföranletthar omsom
ske med mindreverkställighet inte böravlägsnandeärendet, dels att

LVU-beslutetföranlettharskyddsintressenklarlagt dedet är att som
det enligt JO:sanför vidaremottagarlandet. JOikan tillgodoses att

författningari föreliggandeanvisningartillräckligaintemening ges
skall företräde.lagstiftningvilkeni frågan gessomom

och förslagövervägandenKommitténs5.7.2

barndet skyddinledningsvis betona LVUBamkommittén vill att ger
framhål-docki riket. börutländska bam vistas Detockså gäller som

början kanredan fråntillämpasinte skalllas LVU näratt man
social-fall bör nämligenplacering. sådantlångvarig Iförutse en

barnet.till flytta vårdnadenstället initiativnämnden i attta om
socialnämndenskallskett enligtomhändertagande LVU,Har ett

Social-längre nödvändigt.omhändertagandet intetill änatt vararse
mellan deför kontaktenocksånämnden har då attett ansvar

vårdtiden så godunderbiologiska föräldrarna och barnet är att en
1989/90:28 93f.föråterförening kan ske skada barnet. Prop.utan s

socialnämndenföreskrivitsi detta syfte ihar 13 § LVUDet att noga
avslutas så den inte längrevården och till denskall följa snartattse

socialnämnden harföreskrivs ibehövs. Vidare 14 § LVU ettatt
så långtbehov med föräldrarnaför barnets umgängeatt avansvar

möjligt tillgodoses.som
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Betydelsen vid omhändertagande barn enligt LVU attav av
arbete sker för återförening familjen har också framhållitsav av
Europadomstolen. fall harI föräldrarna till två barn klagat tillett
domstolen bl.a. över deras barn har omhändertagits enligt LVU,att

barnen placerats långt bort från dem och de placerats iatt olikaatt
familjehem. Europadomstolen godkände i dom den 24 1988mars
omhändertagandet. fälldesDäremot Sverige för barnen hadeatt
placerats i olika familjehem och långt bort från föräldrarna.
Domstolen konstaterade då det inte hade varit fråganatt, om en
adoption, omhändertagandet skulle tillfällig åtgärd ochses som en

det ålåg myndigheterna arbeta för återförening.att att en
Verkställighetsutredningen SOU 1995:55 har haft i särskilt

uppdrag utreda frågan omhändertagande enligt LVUatt ett utgörom
hinder för verkställa lagakraftvunnet avvisningsbeslut.att ett
Utredaren kom till ställningstagandet beslut enligt utlännings-att
lagen i princip bör gälla, dvs. beslut i enlighet med utlännings-att
lagens regler bör beslut rörande enskilda fattatsöver ita som
enlighet med lagstiftning. Utredaren konstaterade det inteattannan

rimligt överlämna barn till vårdnadshavare,är att uppenbarten som
har vanvårdat barnet och barnets liv och hälsa kan isättas storom
fara barnet överlämnas till denne. Samtidigt det heller inteom vore
rimligt omhändertagande barn enligt LVU automatiskt skulleom av
innebära inte bara barnet vårdnadshavamaatt även automatisktutan
skulle få tillstånd i Sverige. Utredaren ansågatt stanna att, ettom
omhändertagande barn sker under den tid asylärendeettav som

bör Utlänningsnämndenöverprövas, detta i prövningenväga av
ärendet uppehållstillstånd för såväl det Omhändertagna barnetom

för föräldrarna. Något konkret förslag lämnades dock inte isom
betänkandet.

Kommittén instämmer i verkställighetsutredningens bedömning.
Ett lösa problemet enligtsätt kommitténs meningatt är införaatt en
möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd för barnet och dess
vårdnadshavare så länge vården pågår.

När barn har omhändertagits enligt LVU och frågaett uppkom-
barnet och dess föräldrar skall avvisas eller utvisas måste,mer om

enligt kommitténs mening, i första hand undersökas vården kanom
fullföljas inom begränsad tid i Sverige. Under den tid bedömssom
nödvändig i detta syfte bör det finnas möjlighet till tidsbegränsaten
uppehållstillstånd. Kommittén vill framhålla vård enligt LVUatt
skall upphöra så de förhållanden föranlett vården intesnart som
längre föreligger. falletDetta kan föräldrarna medt.ex. vara om
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barnet där. Däremothandhemlandet kananhöriga ihjälp ta omav
awisning ellerförhindravidhållas i syfievårdbeslutet intekan att en

utvisning.
barnlångvarig förblibedömsvården enligt LVU ettOm vars

avvisas, måsteskalluppehållstillstånd ochinte harföräldrar som
tillskall återvändafamiljeninriktasarbetesocialnämndens att

därförsocialnämndenfall börsådanaske kan. Ihemlandet så snart
myndigheternasocialaInvandarverket, desamarbete medetablera
Sverige isåväl ifrivilligorganisationerhemlandet ochi som

fortsattaplan för deni syftehemlandet upprättagemensamtatt en
till hemlandet.återvändandetochvården

enligtomhändertagande LVUinteKommittén att ettanser
indivi-verkställighetshinderautomatiskt skall innebära utanett en

socialnämn-prövning skallVid dennaprövning måsteduell göras.
för och kompetenssocialnämnden harEftersom attden höras. ansvar

vikt.yttrande tillmätasnämndensbörvårdbehov,barns storbedöma
återkom-kommitténskall reglerashur dettagällerdet attNär avser

ochsocialtjänstlagen LVU.behandlingsamband medi avsenarema
vanligt detundersöka hurockså ärKommittén attnärmareattavser

sociallagstiftningen.medi konfliktkommerutlänningslagen

i förvar5.8 Barn

barnBarnkonventionen och förvar5.8.1 av

får olagligtinget barnartikel b heter detbamkonventionens 37I att
anhållande, häktning,Gripande,sin frihet.godtyckligt berövaseller

barn skallfrihetsberövandeandra formerfängslande eller ettavav
sistaanvändasoch får endastenlighet med lagske i utvägensom

möjliga tid".för kortastoch
regeringsformen hörframgårde fri- och rättigheterTill avsom
Sverige bliutlänning iprincipiella skyddet fördet mot atten

dock begränsasskydd kanfriheten. Regeringsformensberövad
utlänningslagen därbegränsning finns i kap.lag. sådanEngenom

förvar återfinns.reglerna om
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6 kap.I 3 § stadgas barn under år kan i förvar underatt sexton tas
vissa förutsättningar, det sannolikt barnet kommerärt.ex. att attom
avvisas och det finns uppenbar risk för barnetattom en annars
kommer hålla sig undan verkställighetsbeslut. får inteBarnatt ett tas
i förvar det kan tillräckligt barnet ställs underattom anses vara
uppsikt 6 kap. §, vilket5 kan innebära barnet på vissa tideratt
anmäler sig hos polismyndigheten på den där det befinner sig.ort

fårBam vidare inte skiljas från sina föräldrar barnet självtattgenom
eller vårdnadshavaren i förvar. Däremot kan, barnet har tvåtas om
vårdnadshavare, dem i förvar medan den andre befinner sigtasen av
tillsammans med barnet. För bam, vårdnads-att ett ensamt utan
havare, ska kunna i förvar krävs det "föreligger synnerligatas att
skäl". Vidare gäller barn inte får hållas i förvar längre tidatt 72än
timmar eller, det finns synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar.om

Antalet bam i förvar enligt utlänningslagen ökade framtogssom
till 1993 då reglerna skärptes. Enligt undersökning gjorden av
Rikspolisstyrelsen omfattar tidsperiodema juli till oktober 1988som
och juli till oktober 1991 antalet barn under 16 år i förvar 59var
under den förstnämnda perioden och under den andra perioden 286.
Under hela 1992 enligt Rikspolisstyrelsens statistiktogs, 459 barn
under 16 år varav 8 barn i förvar. Antalet har sedanensamma
sjunkit successivt. Under 1993 barn128 varav 11togs ensamma
bam i förvar och under 1994 antalet barn85 varav 4var ensamma

förvar,bam. Siffroma från 1995 visar bam64 under år16 iatt togs
barn2 vårdnadshavare. Under tidutan har antaletävenvarav samma

asylsökande minskat.
Reglerna förvar bam har för mycket kritik. Deutsattsom av

behandlades också FN-kommitten framförde viss kritikav motsom
Sverige den punkten. kanDet FN-kommitténsnämnas kritikatt
framfördes före den ändring reglerna genomfördes 1993.av som
FN-kommittén hade dock del principiella invändningar. Manen
ansåg de svenska reglerna förvar enligt utlänningslagenatt om var
diskriminerande. Kommittén "bekymrad praxisöver att tavar
utländska barn i förvar enligt utlänningslagen och dennanoterar att
praxis diskriminerande såtillvidaär svenska bam i allmänhet inteatt
kan frihetsberövats innan de fyllt 18 år". FN-kommitténs kommenta-

innehåller också indirekt kritik den svenska utlännings-motrer en
lagens definition bam. Bamkonventionens definition barn ärav av
varje människa under år18 artikel l medan 16 år igränsen är
utlänningslagens regler förvar. FN-kommitten återkom till deom
svenska förvarsreglema i sina rekommentationer och föreslog "att
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utlänningsla-enligtbarnförvarstagandetillalternativ övervägs av
gen".

offentligasvenskai denkritiseratsharpunktEn somannan
särskildafinnsplaceras. Deti förvarbarndebatten är tassomvar

utlärmingslagenenligtförvartagits iförförvarsplatser personer som
Malmö ochFlen,Göteborg,imottagningscenter,Carlslundspå

harplatserCarlslund med 49endastKristinehamn. Det är som
i förvar.bamatt ta emot ensammaresurser

ellerarrestlokaleri häkten,inteplacerasunder 16 årBarn
utlänningsförordningenförbud iuttryckligtfinnsliknande. Det ett

kriminalvârds-påi förvarårbarn under 161989:527 mot taatt
mellan 16ungdomarkanpolisarrest. Däremotelleranstalt, häkte

kriminalvârdsanstalt ellerhäkte,påplacerasfortfarandeoch 18
gjortKriminalvårdsstyrelsenundersökningpolisarrest. I somen

ochmellan 16ungdomarhade 57Barnombudsmannenuppdrag av
under 1995.liknandeelleri häkteplaceratsår18

och förslagövervägandenKommitténs5.8.2

invändningFN-kommitténsbakgrund motKommittén har, mot av
förbudprincipielltdiskuteratförvaxsreglema, attsvenska motde ett

bedömningengjort dendockKommittén har atti förvar.barnta
Även frågai dennai förvar.kunnaalltjämt måstebarn tasäven anser

Allaförebyggande.börhuvudinriktningenkommittén att vara
situationer,sådanaförhindraföransträngningar måste göras attatt
huvudtageti förvar,nödvändigt barnbli överkandär det att ta

uttryckligenartikel bbamkonventionens 37 attuppstår. I anges
sistafår användas "enendast utvägfrihetsberövande barn somav

istadgandeuppfylla dettalämpliga tid". Förför kortastoch att
huvud-barnförvarkommitténföreslårkonventionen, att somav

oundgängligendå deti de fallfå tillgripasendast skall ärprincip
lagakrafivunnetverkställighetensäkerställanödvändigt för ettatt av

familj kandirektavvisningmedsambandavlägsnandebeslut. I enav
Även sådantförvarstagande behövas.undantagsvisdock ettett

acceptabla former.barnförske underförvarstagande måste
för förvars-tidenframhålla viktenvill ocksåKommittén attav

uppfatt-kommitténssåledesmöjlig.blir kort Dettagande så ärsom
restrik-användasochbör ändrasreglerna förvar ytterstning att om

ingripande för bam.kanuppsikttilläggastivt. börDet ävenatt vara
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F frihetsberövande,örvar är vilket kan innebäraett svår upplevel-en
för barnet. Särskilt svårt det för de barn harär gått igenomse som en

lång asylprövning, efter åratal förhoppningar och harväntansom av
resulterat i awisningsbeslut och förvar.ett

Kommittén vill i detta sammanhang kraftigt betona vikten attav
de lokaler används för förvarstagande barn anpassade förärsom av
detta ändamål, och det finns tillgång till personal med kunskapatt

och kompetens för arbeta med barn. Kommittén ansluter sigattom
i denna fråga tilläven Verkställighetsutredningen, attsom anser

tiden inrätta särskildaär lokaler för förvarstagnaattmogen som
skall awisas. Förvarslokalema bör kunna utformas i stort sett som
vanliga bostäder inom för vanligt förläggningsboende.ett Detramen
skulle också det möjligt kunnagöra hålla familjer.att samman
Regeringen bör därför Invandrarverket i uppdrag i samrådattge
med berörda myndigheter och med utnyttjande den expertisav som
finns inom frivilligorganisationema förvarslokalema ochge en ny
godtagbar utformning. Det kan inte godtas, kommittén, attanser
uniformerad personal för anläggningen.ansvarar

Kommittén har diskuterat fråganäven familjesplittring iom
samband förvarstagande.med Det förekommer familjer splittrasatt

den föräldern i förvar medan barnetatt vistastasgenom ena
tillsammans med den andra föräldern förläggning.på Kommitténs
bedömning det allra viktigaste förär barnets bästa iatt regel är att
familjen inte splittras. Att på familjensära att tagenom ena
föräldern i förvar måste användas med mycket försiktighet. Istor
valet mellan placera hela familjen i förvaratt och familjenatt
splittras kan det första alternativet ibland, enligt kommitténs
uppfattning, föredra med hänsyn till barnets bästa.attvara

familjEn berövas sin frihet i förvaratt tassom attgenom
betrakta familj i kris. Många har vistats i Sverige under långsom en
tid. En del har levt gömda med den påfrestning det innebär, ochsom
de står inför återsändas till det land deatt gång lämnat och inteen
vill åka tillbaka till. De behöver socialt och psykologiskt stöd i den
situation de befinner sig Vissa kan ha svårtsom att ta emot ett
sådant stöd från personal knuten till den myndighetärsom som
fattat beslut avvisning. Det kan däremot lättareom att emotvara

sådant stöd från håll,ett till frivilligorganisa-exempelannatsom ges
tioner. Kommittén möjligheterna utveckla stödinsatseratt attanser
för de förvarstagna bamfamiljema i regi frivilligorganisationerav
bör undersökas.
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barnbehandlasförvarbestämmelserutlänningslagens överI om
ansluter sig iKommitténreglerår enligt16 vuxna.samma som

följaförslagkommitténsFlyktingpolitiskafråga tilldenna att
konventionenbam. Enligtåldersdeñnitionbamkonventionens av

därförKommitténmänniska under 18 år.med barn varje anseravses
under år.tillämpas bam 18i kap börsärskilda reglerna 6 3§deatt

betona viktensammanhangKommittén vill i detta att motsva-av
utlänningsförordningen kap. 12i 5ändringrande görs

det iuppmärksamheten påfästaKommittén vill vidare att
barn"varje frihetsberövatartikel d stårbamkonventionens 37 att

juridiskt biträde ellertill såvälfå tillgångskall ha rätt att snarast
frihetsberövandei sittfå laglighetenlämplig hjälp rätt attsomannan

opartiskoberoende ochbehörig,domstol ellerprövad annanenav
Enligtsaken". 41 § 5snabbt beslut itillmyndighet rättsamt ett p

fåförvarden i1972:429 harrättshjälpslagen rätt att etttassom
regler för barnsärskildaefter dagar och någrarättshjälpsbiträde tre

bör ändras sårättshjälpslagenKommitténfinns inte. att ettattanser
får till biträde.omedelbartförvarstaget barn rätt

verkställighetoch5.9 Barn

verkställighetenpåverkarFaktorer5.9.1 som

utvisningsbeslut skyldigahar fått avvisnings- ellerDe är attettsom
frivilligskall ske påSverige. Huvudprincipen detlämna väg.är att

frivilligt inominte lämnar landetberördaOm de personerna
inledsFörfarandettid skall polisen verkställa beslutet.föreskriven

beslutet tillbarnfamilj erhållit såpolisen kallar denmed ettatt som
detaljer, bl.a. och tidpunktverkställighetsförhör allakallat då resväg

andra identitets-kontrollerar ochdiskuteras. Polisenför passavresan
tillsammans med familjen planeras återresan. Närhandlingar och

sedanfamiljen polisenför hemresan inne hämtasdagen är av som
familjen landet.kontrollerar lämnaratt

okompliceradfall odramatisk ochverkställigheten såmångaI är
verkställdabeskrivits kartläggning 320Den 2ovan. avsom

visadeVerkställighetsutredningenavvisningsbeslut gjordessom av
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ungefär tredjedel de verkställda awisningamaatt hadeen av
genomförts frivilligt. Samma kartläggning visade dock använd-att
ningen tvångsmedel omfattande. I hälften de beslutnäraav var av

verkställdes hade endera förvar eller uppsikt Vidareanvänts.som
hade också ungefär hälften awisningama krävt eskort någotav av
slag. Trots tvångsmedel hade i de flesta fall bedömdeatt använts
polisen endast 137 verkställigheter svårartade.att Det visade sigvar
också de 2 320 awisningama redovisades fallll familje-att av av
splittring.

Verkställigheten awisnings- eller utvisningsbeslut sistaett ärav
länken i kedja. självaHur verkställigheten förlöper därförären
beroende vad tidigare har hänt i asylprocessen. Faktorerav som som
påverkar verkställighetema bland den tidär barnet ellerannat som
bamfamiljen har vistats i Sverige, kvaliteten beslutsunderlaget
och mottagningssystemet.

Mottagandet människor söker uppehållstillstånd olikaav som av
skäl regleras i lagen 1994: 137 mottagande asylsökande m.fl.om av
Enligt denna Invandrarverket fdr asylsökande och andraattansvarar

beslut uppehållstillståndväntar aktiveras i olika syssel-som om
sättningar. Den sysselsättning erbjuds undervisning iärsom
svenska, s.k. samhällsskola och självförvaltning, vilket innebär

för lokalerna på förläggningen. Samhällsskolan innehålleransvar
bl.a. undervisning i föreningskunskap, det svenska arbetslivet,
lagstiftning och svenska traditioner. flestaDe sökande bor numera
i boende i kommunerna och den planeradeeget sysselsättningen
varierar därför. många kommunerI går barnen i förberedande
klasser syftar till fortsatta studier i den reguljära skolan. Närsom en
sökande får avvisningsbeslut förändras inriktningenett verk-av
samheten, minskas antalet timmar medt.ex. svenskundervisning.

5.9.2 Kommitténs överväganden och förslag

Målsättningen måste, enligt kommitténs uppfattning, attvara
awisnings- eller utvisningsbeslut verkställs på så odramatisk ochett
värdigt möjligt. Att föräldrarsätt drabbas panik och fysisktsom av

sig verkställighetmotsätter kan katastrof för bam.en ettvara en
Föräldrarna fungerar i sådant läge inte längre föräldrar,ett som
vilket innebär barnet för mycket påfrestningar.att utsätts svåra När
barn berörs skall hämtningen och ske på sådant sättett attavresan
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förkan stöd barnet,barnet inte skadas. Någon ett t.ex.som vara
barnläkare eller bampsykolog, bör vid behovsocialsekreterare,

bestämmelser finns i kapkan jämföra med de 21Mannärvara. som
9 föräldrabalken.§

familjer sökerKommittén vill återigen betona vikten attav som
uppehållstillstånd i landet snabbt får besked. beslutetOavsettett om

viktigt, särskilt för barnet, beskedetpositivt eller inte detär är att
fattas,dröjer. längre tid innan det slutgiltiga beslutetinte Ju gårsom

blirdesto blir vanligen tanken på återvända. Omsvårare väntanatt
anpassning till svenska förhållanden.lång hinner barnen påbörja sin

utvecklar socialt nätverk med svenskaknyter kontakter ochDe ett
barn intryck och lär sig snabbt det svenskaoch Barnen tarvuxna. av

och svenska förhållningssätt. anknytning tillspråket Barnets
hemlandet försvagas och utvecklingen modersmålet avstannar.av
Kommittén vill därför, bakgrund principen barnets bästa,mot av om

handläggningstidema nedbringas.betona vikten attnytt av
kommitténs uppfattning InvandrarverketsDet är att mottag-

ningssystem för människor på besked uppehållstill-väntarsom om
sökande erbjuds undervisning istånd ambitiöst upplagt. Deär

svenska och det svenska samhället på sikt underlättar derassomom
anpassning till förhållandena i landet. sökerPersoner som

till sitt elleruppehållstillstånd kan avvisas, antingen hemland till det
land de vistades i före ankomsten till Sverige. kommit-Det ärsom

uppfattningténs dessa människor behöver både stöd och tidatt att
sig förförbereda återvändandet. bör i högre grad organiserasDetta

sådant Invandrarverkets avvisningpå beslutsätt när ärattett om
fattat skall inriktningen åtgärder till det beslutet. Detav anpassas
kan kommittén, uppfattas myndigheternaattannars, anser som ger
dubbla budskap till den familj beslutpå uppehålls-väntarsom om
tillstånd. delen myndigheten fattarOm beslut avvisningena av om
och andra förbereder anpassning till förhållandenden svenskaen
finns risk för bearbetningen återvändandet inte kommer igång.att av

kommitténs uppfattning detEnligt syrmerlig viktär attav
besluten motiveras sådant den sökande familjen förstårsättett att

sannolikt inte enbart familjenmotiven. räcker delge detDet att
fattade beslutet skriftligt. de flesta fall krävs riktade stödin-I mera

med strukturerat motivationsarbete. Kommitténett attsatser anser
de awisade familjerna ska familjer i kris och de därmedattses som
har till från Invandrarverket de vistas istödinsatser så längerätt
landet.
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En avvisad barnfamilj kan också behöva stöd och hjälp vid
återkomsten till hemlandet. Kommittén vill i detta sammanhang
betona vikten samarbete med frivilligorganisationemaattav
utvecklas Frivilligorganisationemas ochmera. engagemang
kunnande i dessa frågor omvittnat. Flera organisationerär både kan
och vill delta i återvändandearbete. Kommitténett kon-attanser
takter med frivilligorganisationer bör under den tid verkstäl-tas som
ligheten planeras och förbereds Invandrarverket. Dessa skulle dåav

sitt internationella nätverk kunna delta i arbetet medgenom att
förbereda för återkomsten.
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vGeerReservation Sten Deav

mpPohankaRagnhildoch

Inledning

bredgenomföradirektivenenligtuppgiftKommitténs att envar
förhåller sig tillpraxislagstiftningochsvenskhuröversyn av
behandla fråganmed förturochbestämmelserbamkonventionens

detutlänningslagen, bl.a.enligti ärendenställning närbarnsom
har haftKommitténbarn berörs.utvisning däravvisning ellergäller

delbetänkandet barnsför arbetet medförfogandemånader tilltvå om
varit omöjligttidsskälharutlänningsrätten.i Detställning attav
direktiven, någotipraxisden genomgånggenomföra som angavsav

tyngden i de slutsatserreducerabetydligtvi är ägnat attansersom
negativti övrigttiden harkommittén. kortaDendras ävensom av

grundliga,möjligheterpraktiskakommitténspåverkat göraatt
faktiska förhållanden ochundersökningaroch allsidigaseriösa av

tillämpning.bamkonventionens
intebarnkonventionenframhållerKommittémajoriteten äratt

lag ochkaraktärenoch inte heller harlagnågon att ettav en
konventio-följakonventionen bindergodkännande staterna attav

del artiklarmålsättningar. Viintentioner och att en meransernens
åtskilli-det finnsoch målsättningar,intentionerhandlar attmenom

mycket välpreciserade rättigheterinnehållerartiklar somsomga
domstol.gällande vidskulle kunna göras

focustydligare borde ibetänkandetVi sätt sättaettattanser
bland dem också barnen, harvärldens flyktingar,majoriteten av

konflikternaförtryck. väpnadevåld, och politiskt Deflytt från krig
i de rikatillverkatstill delen medutkämpas största vapen som

Sverige, kommerkommer tillindustriländema. asylsökandeDe som
kränkningaromfattande våld ochdär förekommerfrån länder det av

majoriteten världensöverväldigandemänskliga rättigheter. Den av
interflyktingar i sittantingeninklusive flyktingbarnflyktingar är

närliggande, fattigt u-land.hemland eller befinner sig i etteget
undandra sigsökeroch länder iSverige många andra rika Europa att

uppfylla solidariteten.sin del den intematioellaav
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Kommittén har inte diskuterat alternativ användning deen av
medel för så kallade kvotflyktingar. Vi intekan i dettaavsattssom
sammanhang något ställningstagande i den frågan.göra

samband med redogörelsenI för riksdagens beslut hösten 1995
avvisa inkorporering bamkonventionen bör påpekasatt attav

riksdagen grundade sitt beslut på missuppfattning konventio-en av
Riksdagen motiverade nämligen sitt beslut bl.a. med detattnen.

skulle barnen bäst den nationella lagstiftningen genomgå-gagna om
ende har bamperspektiv och därigenom kan längreett änman om
konventionen inkorporeras.

emellertid:Artikel i41 barnkonventionen lyder Ingenting i
denna konvention skall inverka bestämmelser går längre vadsom
gäller förverkliga barnets rättigheter och kan finnas iatt som

a konventionsstats lagstiftningen
b för den gällande internationella rättstaten

börDet FN:s övervakningskommitté 1992 föreslognoteras att
Sverige inkorporera barnkonventionen.att

Barnkommittén har beslutat först i slutbetänkandet ställningatt ta
i frågan eventuell inkorporering konventionen.om av

Kommittén har likaledes beslutat först i slutbetänkandetatt ta
den svenska medborgarskapslagstiftningen och dess tillämpningupp

i förhållande till artiklarna och i7 8 barnkonventionen och statslösa
barns rättigheter.

framgårSom det följande i vår reservation kan intevi delaav
majoritetens uppfattning utlänningslagstiftningen i huvudsakatt

med barnkonventionenöverensstämmer efter genomförandet deav
ändringar majoriteten föreslagit.som

bam.Ensamma

Kvaliteten på utredningarna varierar starkt mellan olika regioner.
skulle behövasDet utvärdering dessa utredningar utförden av av en

oberoende, i asyrättsliga frågor sakkunnig eller instans. Denperson
undersökte utredningarna flyktingbarn åtperson som av ensamma

Flyktingpolitiska kommittén fastslog reglerna hur dessaatt om
utredningar skulle gå till inte följdes.

Kommittén refererar Invandrarverkets uppgift verketsatt
handläggare, upptäcker barn far illa, kontakt medatt ett tarom man
de stödresurser, bampsykolog eller kurator, finnst.ex. påsom
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finnsborde tilläggas det inte någraförläggningen. Det nästanatt
det inträffatstödresurser på förläggningama. Dessutom harsådana

tagit initiativ tilli de få fall verket självtInvandrarverket ytterstatt -
avslagit uppehålls-medicinska undersökningar bam ansöan omav -

undersökningsresultatet förelegat. Regeringen börtillstånd innan ge
vilka bristerInvandrarverk i uppdragStatens göra översynatt en av

och framlägga förslag tillföreligger i dessa avseenden ettsom
åtgärdsprogram för avhjälpa dessa.att

barnHörande av

beträffande hörandeFlyktingpolitiska kommitténs särskilde utredare
Invandrarverk anförde bl.a. Vad gällerbarn hos Statens SIV:sav

dåligt förankradecentrala regler det uppenbart så de väldigtär äratt
i den praktiska asylhandläggningen, åtminstone de asylbyråer

jag med efterfrågadejag besökt. handläggareDe pratatsomsom
och synliga regler skall höra barn ochklara pånärmer om man

vilket sätt.
Reglerna i sig uppfyller bara delvis bamkonventionens krav att

bam skall ha uttrycka sina åsikter. allvarlig brist, jagEnrätt att som
det endast barn självständigtdet, 16 årär är är överattser som som

får framföra sin berättelse.
dettycker jag märkligt flyktingbarnDessutom är att ett ensamt

skall höras utredare med specialkompetens och med särskildav en
intervjumetodik medan barn i familj inte får möjlighet.samma

hellerhar inte de barnen fått den förmånenTyvärr ensamma
eftersom reglerna inte tillämpas.

Vi det grundläggande betydelse barnär näratt attanser av man,
hörs, verkligen reda de varit medpå vadtar om.

det gäller utredningen bams asylskäl bör InvandrarverketNär av
utarbeta detaljerade anvisningar. intressant exempel på sådanaEtt
anvisningar finns i den aprilPM 19 1995 riktad till samtligaen
ledamöter i den canadensiska Immigration and Refugee Board.

tydligt i hunnit mycket längreDet Canada Sverige påär änatt man
detta område.

bestämmelse bör införas utlänningslagenEn i stadgar attsom
barnets offentliga närvarandebiträde skall barnet hörs.närvara
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Invandrarverkets handläggningstider

En faktor bakom långa vistelsetidermycket viktig Statensär att
Invandrarverk ofta beslutsstoppar alla ärenden från visst land.ett

det i hopp förhållandena skall förbättras så mycketMan gör attom
fatta avvisningsbeslut.det skall bli möjligt kan inte godtasDetatt att

Invandrarverket förfar på detta och i realiteten användervsigsättatt
islags tidsbegränsade uppehållstillstånd ha stödnågot utan attav

lagen för detta. många andra fall, beträffande asylsökande frånI t.ex
Rest-Jugoslavien kan avvisningar inte verkställas på grund attav

egnahemlandet sina medborgare. Detvägrar att ta emot stora
människor, barnfamiljer, iflertalet dessa de flesta har vistatsav

Sverige mellan och sju år. Andelen där det förekommit själv-tre
mordsförsök eller psykisk ohälsa den ovissa situationengrund av

skrämmande hög. bästa komma tillrätta deDet medsättetär att
långa vistelsetidema införa regel den asylsökandeär att atten om

fått lagakraftvunnet awisningsbeslutinte inom två år skallettsom
få uppehållstillstånd inte synnerliga skäl talar däremot. Viom anser

sådan bestämmelse bör införas i utlänningslagen.att en
inte riktigt majoriteten de långa handläggnings-Det är att som se

humanitäratiderna huvudorsak till det finns skäl iattsom en
bamärenden. de traumatiska upplevelser och föräldrarDet barnär

förmånga gånger varit den absolut viktigaste faktornärutsatta som
varför barnen ofta mår dåligt.

bakomVi kan inte ställa förslaget införa gatekontroll.s.k.attoss
inte tillräckligt skulleDet vilka konsekvenserna bliär utrett av

förslaget. Rättssäkerheten f°ar inte äventyras.
Förtroendeklyñan mellan intygsskrivare och beslutsmyndigheter

viktigaste orsaken till denna förtroendeklyftaDen till-är är att
ståndsmyndighetema bryter lagen beträffande vad utgörmot som
asylskäl och humanitära skäl. viktigEn orsak också advokater,är att
läkare, psykologer m.fl. yrkesgrupper inte medbemöts den respekt
för sina professionella kunskaper de förtjänar.som

mycket tydligtEtt exempel på myndigheterna bryteratt mot
lagen bedömningen självmordsrisk humanitärt skäl förär av som
uppehållstillstånd. I propositionen till gällande utlänningslagnu

1989/ 90:86 149 självmordsrisk ytterligareatt utanprop. s. anges
kvalifikationer skäl för Utlänningsnämndenuppehållstillstånd.utgör
har emellertid lagen ytterligare kravändrats lagt till förutan att- -

uppehållstillstånd skall meddelas Utlänningsärenden Praxis UNatt
6
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kommit irättsområdedettahar påFörtroendeläkarsystemet
oftaförtroendeläkamagrad påi högdetta berorvanrykte,starkt att

teknisktavvisninghuruppgiftsindet rentuppfattat att ange ensom
självmordbegåskall hindrasavvisadedenförskall attattarrangeras

anvisningarförekommerDetsjälv underskada sigeller transporten.
dessutomförekommerbältesläggning. Det attochdrogningom

harkompetensområde. Detutanför sittsigförtroendeläkama yttrar
frånutlåtandeunderkärmapsykiater försöktinträffat ettattt.o.m. en

specialisttandläkakareen
grundligtawisningsärendeniFörtroendeläkarsystemet är

läkarintygåberopadeavskaffas. Omoch börkomprometterat snarast
föreslårkommitténutmärktsvårtolkade detoklara eller är attär som

klarhet.ökad Iför nåöverläggningarmuntligasiganvända attav
möjlighetenfinnsfallprincipiellt viktigtenstaka attävennågot

råd ellerrättsligadessSocialstyrelsenfrånyttrandebegära genom
domstolarna.de allmännaråd påvetenskapliga sätt somsamma

uppehållstillståndochbästa5.2. Barnets

problemmycketinställningUtlärmingsnärnndens närutgör ett stort
utlänningsärenden.ibarnkonventionenbeaktandetdet gäller av

standardformuleringfortfarande följandeanvänder sigNämnden av
åberopats:där barnkonventioneni ärendende

barnetskonventiontillämpningenVad gäller FN:s omav
1995i beslut den 10anfört följandenämndenrättigheter har mars

Sverige harUtlänningsärenden-Praxis, 274UN genom:se
internationell, folkrättsligiklätt sigkonventionenratiñcering enav

förhållandetbestämmelser.konventionens Detförpliktelse följaatt
innebäröverenskommelseinternationellSverige biträttatt en

och förvalt-Domstolarblir gällandeemellertid inte denna rätt.att
reglerkonventionensdärför inte bundnaningsmyndigheter är av

undersök-emellertidgodkännande föregåslag.svensk Ett av ensom
den månförenlighet med svensk Iöverenskommelsensning rätt.av

med vadlagstiftningen intesvenskaden överensstämma somanses
lagändringarsådanaöverenskommelsen vidtasisägs som anses

åtagandenuppfylla sinaSverige skall kunnaerforderliga för att
utlänningslagstift-mellanFörhållandetöverenskommelsen.enligt
samband medbehandlades ibarnkonventionenochningen att

1989/90: 107.godkände konventionen.riksdagen 1990 prop.

8-D3



114 Reservation

Föredragande statsrådet uttalade därvid, Sverige uppfylleratt
konventionens krav såvitt flyktingbarn s.30. finneräven UNavser
således barnkonventionen inte hinder utlännings-att utgör mot att
lagens regler tillämpas i enlighet med gällande praxis.

Nämnden finner vad sålunda anförts sålunda alltjämt fåratt anses
gällande.vara

Utlänningsnämndens refererade står i konflikt med densynsätt
rättsutveckling skett de tjugo åren avgörandensenastesom genom

domstolenHögsta och Regeringsrätten. En redogörelse för dennaav
finns i Danelius: Mänskliga rättigheter, femte upplagan 78-83.t.ex s.
Nämnden har härigenom starkt bidragit till bamkonventionen inteatt
blivit det verktyg för genomförande barnens rättigheter ärav som
konventionens syfte. Som påpekades bla. Svea hovrätt i sambandav
med ratiflceringsproceduren innebär tillträde till konventionenett
inte enbart lagstiftningen skall med konventionenatt överensstämma

också förgarantier denna tillämpas i enlighet med konven-utan att
tionen. Det uppkommer då utomordentligt problem med detstora

utlänningsnämnden har på barnkonventionensynsätt i enlighetsom
med vad anförts tidigare i denna reservation.som

Artikel i22 barnkonventionen stadgar bam sökeratt som
flyktingstatus skall erhålla lämpligt skydd och humanitärt bistånd -
vid åtnjutandet vid åtnjutande tillämpliga rättigheter iav
barnkonventionen och i andra internationella instrument
rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som
konventionsstaterna tillträtt. innebärDet Sverige måste till attse
asylsökande barn lämpligtfår skydd vid åtnjutande sina rättighe-av

enligt bl.a. 1951 års flyktingkonvention och FN:ster tortyrkonven-
tion. Det måste synnerligen tveksamt Sverige kananses som om

sådant skydd och bistånd viseringstvång ochnär utstatione-anses ge
ring svensk personal vid utländska flygplatser systematisktav
används för hindra dem behöver fly från lämnaatt sinaattsom
länder. Politiken har varit framgångsrik i så detmotto att nästan
upphört komma asylsökande till Sverige.att Tyvärr beror detnya
knappast på färre människor behöver fly påatt vi tillsam-utan att

med andra i-länder blivit allt skickligare på tilltäppamans att
flyktvägama och skära de flyendes livlinor.av

Svenska myndigheter erkänner mellan och1 2 procentnumera av
dem söker asyl flyktingar enligt Genévekonventionen.som som
FN:s flyktingkommissariat lojal tillämpning dennaattanser en av
konvention bör resultera i 15 till 20 erkännsatt procent som
flyktingar vilket det normala iär nivåVästeuropa. En densom
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uppfattningflyktingkommissariatets attenligtinnebärsvenska
tillämpas.praktiken inteikonventionen

för brottSverigemaj 1996den 13fälldeTortyrkommittéFN:s
kvinnazairiskrördeBeslutetkonventionen.artikel i3 sommot en

misshandlats,fängslats,regimen,aktiv torteratspolitisktvarit mot
bristandetillhänvisningmedavslogsAsylansökanvåldtagits.och

mänskligadeläget förförbättringpåståddochtrovärdighet aven
fullständigt bådaunderkändeTortyrkommitténZaire.irättigheterna

andrahundratalsblandtypexempelfallDetta utgör ettargumenten.
undermåligaochschablomnässigamyndigheterssvenska

de flestaförintedetasylärenden. Omibevisprövning attvore
Sverige tillanmälamöjligheterekonomiskaasylsökande saknar att

fällning-antalframvi haskulletoxtyrkommittén stortemot ettatt se
grundläggandetortyrkonventionen. Detta ärför brott mot avar

barnensde gömdadiskuterarminnetha ibetydelse näratt man
awisningsbeslutendärsäkerligen mångadem finnsBlandsituation.

tortyrkonventionen.ellerflyktingkonventionenbrottinnebär mot
asylrätten,svenskautvecklingen deniliggerGrundproblemet av

situationentillhar letttillämpningenskärpningsuccessiv enaven
drabbas dåspel. Barnenpraktiskt attasylrättendär ärtaget satt avur

lagstift-gällandetill enligtasyl de harf°ar deninteföräldrarna rätt
iflyktingar barnenföräldrarnaOm ärkonventioner. ärning och

dekonvention dåårsenligt 1951 utgörockså flyktingarfallmånga
socialFamiljenmening.konventionenssamhällsgrupp iviss som

med vissvadvälmycketnämligenenhet kan utgöra menassom
samhällsgrupp.

biträdensde offentligauppmärksammatinteKommittén har
ochfullständigtbeslutsunderlagetför tillroll ärviktiga attatt se

kommittén intebeklagligtgällande barn. Deti ärendenkorrekt är att
offentliga biträdeninbjudaförslagettillmötesgåsig kunnaansåg att

kommit-till medbamärenden,erfarenhet mötehar ettstor av,som
underlag för dessallsidigaregivit kommitténskulle hatén. Detta ett

utsträckning uppgifterpålitar den i högställningstaganden. Nu som
utlänningsnämnden.Invandrarverk ochStatenslämnats av

tillbarnetsvi artiklarnamajoritetentill rättI attmotsats omanser
med artikel 3läsas tillsammansrehabilitering måstesjukvård och

rehabiliterings-artikel till liv.och 6 Ombästabarnets rättenomom
Sverige kanifinns någonför intebarnetmöjligheter änannanstans

gällerfå i Sverige. Detbarnet måsteleda tillartikel 3 stannaatt
inte tillåtsdetbarnet skulle döriskenbeträffandeockså att om

artikelvård 6 .Sverige föristanna
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fysisk psykisk sjukdominte bara eller kanDet är utgörasom
skäl för bevilja barn uppehållstillstånd. Oftahumanitära kan detatt

kristillstånd adekvatsvåra psykiska krisreaktionutgörsom envara
inför avvisning.en

5.4 Barn gömssom

handlar inte pedogogiskt problem förståelseDet skapaett attom -
för fattasde beslut korrekta. svenska myndigheternaDeäratt som

i hög utsträckningbryter asylreglema i utlänningslagen ochmot
våra åtaganden enligt flyktingkonventionen och tortyrkonven-FN:s

falltion. många hyser de sig välgrundad fruktanI gömmersom en
för händavad kan dem i hemlandet. kan gällaDet människorsom

politiska skäl i sitt hemland och hyser välgrun-torteratssom av en
dad fruktan det skall hända igen dedem skickas hem.att om

viktigast för förebyggaDet människor sigär gömmeratt attsom
undan verkställighetav awisningsbeslut myndigheterna börjarär att
tillämpa gällande korrekt. skulleDet den effekten fattaderätt attge

accepterades ochbeslut respekterades i mycket högre utsträckning.
Vi inte möjligheterna komma in med ansökanatt attanser en ny

problem. knappast incitamentDen sig.utgör utgör gömmaett ett att
förhåller sigDet också på det ansökan intesättet att stopparen ny

verkställighet avvisning inte utlänningsnämnden fattar ettav en om
beslut inhibition. Vi krav på tillgänglighet förmotsätter attom oss
verkställighet införs villkor för ansökan skall prövas.attsom en ny

sådant krav skulle ytterligare förvärraEtt de gömdas redan prekära
situation. majI avslog nämnden ansökan frånt.ex en ny en
barnfamilj legalt vistats i Sverige i fyra och halvt år och därettsom

intebeslutet går verkställa därför de inte hemlan-att att tas emot av
det. hade tidenBarnen hela gått i skola och mådde mycket dåligtnu
vilket styrkts läkarintyg.med familjenTrots aldrig siggömtatt
avslog utlänningsnämnden ansökan. finns oerhörtDet många
exempel utlänningsnämnden okänslig för vadäratt utgörsom en
rimlig innebörd uttrycket strider humanitetns krav. Vimotav

det nödvändigt lagstiftning klargöra detäratt att attanser genom
visas förståelsemåste för grundläggande humanitära värden också

från de beslutsfattande myndigheterna.
Vi situationen bamfamiljemaför de gömda såatt äranser nu

dramatisk regeringen måste utfärda förordning uppehållsatt omen
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tillstånd för dem vistats här lång tid inte starka skäl,mycketsom om
allvarlig brottslighet talar däremot.t.ex

oerhört allvarligtDet problem de gömda ofta inteär ett att ens
har tillgång till akut sjukvård. Barnmorskor assisterat vidsom
gömda kvinnors förlossningar det tisfråga detär närattanser en
första dödsfallet inträffar vid komplikationer i samband med en
gömd kvinnas förlossning. gömda vågar inte anlita sjukvårdenDe
eftersom sjukvårdgivaren ofta ringer till Invandrarverket för att
fråga skall betala för vården. Invandrarverket larmar dåvem som
polis griper vederbörande.som

frågaDenna måste lösas omgående. möjlighetEn kan attvara
sådana förändringar i sekretesslagen den behöver vårdgöra att som

inte riskerar i förvar och avvisas. Också andra lösningartas äratt
tänkbara. bör grundskolorDessutom till frizon, där bamgöras en
inte skall behöva riskera bli förvarstagna och avvisade.att

.Barnoch återkallande5.5

sigDet visar riksdagens beslut 1989 återkallandebes-att göraattnu
tämmelsen vid felaktiga uppgifter identietet tvingandeom mer var
olyckligt och det drabbar barn på grund handlingar derasatt av av
föräldrar. Invandrarverkets policy sysselsätta handläggareatt som-
saknar arbetsuppgifter sedan Sveriges i detgränser närmaste stängts
för asylsökande med riva beviljade uppehållstillståndatt ärupp-
direkt stötande. dessutomDet underblåsa främlingsfient-är ägnat att
liga och rasistiska stämningar.

Vi det i utlänningslagen bör införas regel frågaatt attanser en en
återkallelse grund oriktiga uppgifter identitet inte skallom av om

få väckas två år efter det tillståndet beviljats detän attsenare om
inte föreligger synnerliga skäl.

Det råder juridisk tveksamhet beträffande återkallelse barnsen av
uppehållstillstånd på grund felaktiga uppgifter från föräldrarna.av

talarLagen återkallande för den ljugit. finnsDet ingenom som
lagregel räkning.föräldrar kan ljuga för sina barnssäger attsom
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i förvar5.8 Barn

aldrig fåFörvar bör tillgripas beträffande barnär utväg utomen som
absolut sista Stadgandet i artikel förvar37utväg. attsom en om

lämpligaendast får användas sista och för kortast tid börutvägsom
införas i utlärmingslagen. bam bör aldrig fåFörvar utsträckas tillav
längre tid timmar.72 allvarligt reglerna förvarDetän är att om nu
ofta tillämpas så barnet och dess inte i förvar medanatt tasmor
fadern i förvar. kan oftaDetta traumatisk händelsetas vara en mer
för barnet hela familjen i förvar. Därför börän tas.om samma
restriktion beträffande förvarstagande gälla båda barnets vårdnads-
havare.

personal tjänstgörDen vid de lokaler används vidsom som
förvar barn tillhandahålls vaktbolag och saknar utbildning förav av
arbete med bam. Regeringen bör därför Statensi uppdrag tillge
Invandrarverk till förhållande.dettarättaatt

Artikel 37 d i barnkonventionen bl.a. stadgar: childEverysom
deprived of his her liberty shall have the right to promptor access

legal and other assistance --- Prompt har felaktigtto översatts.
till snarast. Rätteligen översättningenborde varit omedelbart.
Rättshjälpslagens motsvarande bestämmelse talar offentligtattom
biträde skall förordnas efter dygns förvar.3 står iDetta uppenbar

därförstrid med barnkonventionen och rättshjälpslagen måste
omgående ändras dennapå punkt för konventionens krav skallatt
uppfyllas.

bör särskildDet undersökning hur uppsiktsreglemagöras en av
används beträffande barn. finns exempelDet bam skolgångvars
har blivit svårt störd grund barnet tvingats långaatt göraav resor
för fullgöra anmälningsskyldighet fleraeller gånger iatt en en
veckan.

Familjeåterförening
Vi inte det föreslagits flyktingpolitiska kommitténattanser som av-

bör införas krav hushållsgemenskap mellan barn ochett nytt att—
föräldrar förelegat omedelbart före besättningen i Sverige som
villkor för till familjeåterförening. skulle innebärarätt Det detatt
infördes direkt lagstöd för sådana beslut invandrarverketsom

i sin praxissamlingrefererar från april praxisbildan-1996. deEtt av
gälldede besluten somalisk pojke,som och komår, hit16ären nu
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familjeåterföre-ansökanåring. Invandrarverket avslog13 omsom
visat han skulle särskiltning i Sverige eftersom han inte att vara

beroende sina föräldrar.av
skrivelse till FlyktingpolitiskaRöda påpekade iSom Korset en

minderåri-praxis i del fall orimligt hård. gälerkommittén Detär en
den andre föräldernmed förälder i Sverige,som bor hosbamga en

släkting har för barnet. Omeller hos ansvaretannan somen
avlider kanske barnetsituationen förändras och denna stårperson

harförsörjare eller riskerar lämnas till någon detattutan som
haranknytning till föräldern i Sverige. sådana fall harIänsvagare

avslagitsansökan få återförenas med föräldern i Sverigebarnets att
typfall där avslagInvandrarverket. Ett ärannat ges ensammaav

försvunna, äldreminderåriga barn där föräldrarna döda/är men
orimlig och kan inte godtas.syskon finns här. praxisDenna är

helt prioritet hand-Sveriges ambassader måste attge en annan
familjeåterföreningsärenden. fallmånga bryterläggningen I manav

behandlingenartikel i konventionen kräver10 attmot som av
skall snabbt,humant och positivt. Invandrarverketärendena ske

konventionen uppställa krav identetitets-bryter påmot attgenom
handlingar omöjliga uppfylla. Vi till skillnad frånär attsom anser,

identitetenmajoriteten, Invandrarverkets på hur kan styrkasatt syn
bli flexibel positiv. råder friinte bara bör också Detutanmer mer

bevisprövning i Sverige och identiteten kan styrkas på åtskilliga
de handlingar godtas Invandarverketandra sätt än genom som av

Utlänningsmämnden.och

Familj esplittring5.8.2

Återföreningen har lämnat upplysningar till kommittén som
tydligt visarmycket svenska myndigheter åtskiljer föräldrar ochatt

med artikelbarn i strid 9 i konventionen. gäller ofta utländskaDet
fått lagakraftvunnet awisningsbeslut i asylärendemän ett ettsom

gifta och haroch barn med svensk kvinna eller kvinnaärsom en en
med uppehållstillstånd i Sverige. Utlänningsnämnden kräver då att

skall åka till sitt hemland återförening därifrån,för sökaattmannen
det många möjligtgånger inte påäratt vet att att nytttrots man resa

hemlandet. förekommer awisningsbeslutfrån Det det fattasut att
regelbundenför och betydande medutövar umgängesrättmän som

bam Sverige. gäller också fall vandel helti Detta där ärmannens
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oförvitlig. Vi rättstillämpningen nödvändiggör ändringattanser en
utlänningslageni för få tillstånd ordning där barnets tillrättatt en

med båda föräldrarna säkras.umgänge
exempel familjesplittringEtt på strider artikel 9annat motsom

avvisning familjer olika nationalitet skall avvisas tillär av av som
olika myndigheterstater.Svenska utgår då i vissa fall grundlöst från

övriga familjemedlemmar efter tid kommer denatt att mottasen av
staterna.ena av

Även vid utvisning på grund brottslighet förekommer familje-av
splittring. sig domstolarna eller regeringen nådeärendenVare i tar
hänsyn till barnens bästa. förekommer besöksvisumDet t.o.m. att

utvisade fäder PBU-utlåtanden och där brottet intevägras trots tunga
varit särsklit allvarligt.

5.9 och verkställighetBarn

barn avvisasNär det inte bara artikeln hänsyn till barnetsär om
bästa diskrimineringsförbudet i artikel myndighe-2ävenutan som

måste hänsyn till. kan relevant jämförel-Detterna görata attvara en
med regleringen verkställighet domar eller beslutse av av om

vårdnad eller i föräldrabalkens 21 kapitel och kapitletsumgänge
tillämpningsförordning. Där socialnämnden skallt.ex attanges
underrättas och medverkande poliser inte bör ifördaatt vara
tjänstedräkt och heller använda fordon särskilt utmärktssom som
polisfordon. Utländska barn avvisas bör inte behandlas medsom
mindre respekt och värdighet barn i vårdnads- ellerän umgänges-
tvister. Om principen icke diskriminering utländska barnom av
respekterades i dessa sammanhang skulle betydande humanise-en
ring ske vid genomförandet verkställigheter.av

inteDet godtagbart börja förbereda verkställighet avvis-är att av
ningen efter negativt beslut Invandrarverket. Det skulleett av ge
intrycket överklagningsrätten saknar verkligt innehåll. kanManatt
jämföra med det fall verkställighet tingsrättsdom påatt av en
fängelse skulle börja förberedas målet ligger och påväntartrots att
prövning i hovrätten.Det diskriminerande behandlingrentvore en

sådant infördes.ett systemom
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vård LVULagen och utlänningslagenom av unga

Vi bam omhändertaget med stöd LVU, måsteäratt, ettanser om av
socialnämndens godkännande förutsättning för verkställighetvara en
för awisningsbeslut.ett
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fpReservation Siw Perssonav

utredningsdirektiven ska kommittén bredEnligt göra översyn aven
sig barnkonventio-svensk lagstiftning och praxis förhåller tillhur

bestämmelser. Med förtur ska behandla frågan hurman omnens
enligt utlänningslagen, bl.a. vid avvis-barns ställning i ärendenär

för-ning eller utvisning. På grund den korta tid stått tillav som
praktiskt omöjligt genomföra detfogande har det varit att som

Överi direktiven. huvud har den korta tiden upplevtstagetangetts
omöjliggjortproblem. har bl.a. för kommitténDetett stort attsom

utredningen med bred genomgång bamkonventionensstarta en av
artiklar och jämförelse med svensk lagstiftning och detalla göra en

omöjligt kompletterandehar gjort det undersök-göraäven att t.ex.
ningar.

innehålletmig i sammanfattningen och kapitelJag motreserverar
i följande avseenden.S

kan inte mig bakomställa utskottsmajoritetens skrivning,Jag att
kommittén, efter antal förslag och synpunkter, det gällernärett
tillämpningen, den svenska utlänningslagstiftningenattanser
förverkligar bamkonventionens syfte och anda.

den förfogandeGenom korta tid vi haft till har det,extremt som
tidigare inte varit möjligt bred hurgöra översynsagts, att en av

lagstiftning förhållersvensk och praxis sig till bamkonventionens
bestämmelser. Därför kan jag inte heller den svenskaattanse
utlänningslagstiftningen förverkligar bamkonventionens syfte och
anda.

oacceptabelt Invandrarverket harDet så långa handlägg-är att
ningstider. inte hellerDet godtagbart Invandrarverket bestäm-är att

försig verkställa beslut.fattade mångaDetta göratt attmer
asylsökande bryts ned både fysiskt och psykiskt på grund denav

situationovissa de får leva med under lång tid.
bästaDet minska väntetiderna naturligtvis redansättet äratt att

från början till ochärendet behandlas snabbtgeneröst,attse
effektivt. detMen också viktigt Invandrarverket medvetetär äratt

det finns hållatidsgräns för hur länge det kan på medövreattom en
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asylsökande inte inom två år har fåttärende. Jag att ettett anser, som
lagakraftvunnet avvisningsbeslut ska få uppehållstillstånd inteom
särskilda skäl talar däremot.

förtroendeläkarsystemet, sådantdet svenska sk.Jag ärattanser,
inte uppfyller de krav måste kunna ställa god rättssäker-detatt

fortroendeklyftafinns djup och allvarlig mellan förtroen-het. Det en
mellandeläkama och de behandlande läkarna. Men deäven av

lnvandrarverket ekonomiskt synnerligen väl tillgodosedda
missnöjet mycketkontrollantema och allmänheten Jagär stort.

det svenska fortroendeläkarsystemet måste bort. Statenattanser,
och rättssäkerhetssynpunkt mycket bättremåste sättett annat ur

till de intyg skrivs med sanningen överensstämmande.ärattse som
första ställa krav den personaldet måste kunna påFör attman som

handlägger ärenden bättre måste kunna tolka intyg. Sedan måste det
byggas fortroendefullt samarbete mellan alla inblandadeettupp

möjlighet till klarläggandeMuntlig överläggning godparter. ger en
i tvistiga frågor. kan också begära yttrande från SocialstyrelsenMan
i särskilt svårtolkade fall.

gömda och deras situationdet gäller de barnen måsteNär nu
något Vi kan inte låta dessa barn, där många vistats i Sverigegöras.

fyra och ända få fortsätta farai år del år,uppemot mot atten upp sex
illa de gömda barns situation så katastrofalså Dessagör. ärsom nu

radikalt.regeringen måste något därförJaggöraatt attanser
fatta uppehållstillstånd forregeringen måste beslut dessa barnett om

med långa vistelsetider och deras familjer, inte mycket starkaom
skäl talar däremot, allvarlig brottslighet.t.ex.

gäller kravet tillgänglighet fördet på verkställighet, vilketNär
utskottsmajoriteten ställer villkor för ansökan skaattsom en ny

vill jag anföra följande. förutsättning för gömdEnprövas att en
ska våga träda fram det finns förtroende mellanär att ettperson

berörda håller sig gömda saknar helt förtroendeDepersoner. som
för både Invandrarverkets Utlänningsnämndens handläggareoch och
politiker. också viktigtDet påpeka, ansökan inteär att att en ny

verkställighet avvisning inte Utlänningsnämn-stoppar en av en om
den fattar beslut inhibition. gömdFör överett attom en person

skahuvud våga träda fram måste det finnas förtaget garant atten
det inte blir gripande och utvisning. Eftersom någon sådanett
garanti utlovas kan jag inte ställa mig bakom kommitténs förslag.

finns barn,exempel på fått sin allvarligtDet skolgångsom
söndertrasad grund barnet tvingats förlångagöraatt attav resor
fullgöra sin anmälningsskyldighet eller i veckan.flera gångeren
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sådantfår inte användas på JagUppsiktsreglema sätt.ett attmenar
där lärare ska kunnabestämmelserdet kunna utarbetasmåste t.ex. en

närvarande i skolan.förtroendet anmäla berört barnha äratt att
utländska har fåttBarnfamiljer splittras män, ettatt somgenom

tvingas till sittawisningsbeslut i asylärende, åkalagakraftvunnet ett
återförening. kravsför därifrån söka Dettahemland trots attatt

omöjligt fådet gångermyndigheten många är att nyttvet att resa
gifta eller sambo och har barn medlandet. Det män ärärut somur

uppehållstillstånd i Sverige.eller kvinna medsvensk kvinna enen
till sina föräldrar.understryka barnet har bäggevill DettaJag rättatt

Far inte förfuskas sådanagrundläggande rättighet ochär genomen
beslut.

kan jag inte ställa migdet gäller och UtlänningslagenLVUNär
förslag. Majoriteten kan inteutskottsmajoritetensbakom acceptera

skasocialnämnden inte bara ska höra sitt medgivan-ävenutanatt ge
ska upphöra. godtar inte heller socialnämn-de till vården Man attatt

för verkställighet ske.sitt medgivande skaden måste attge
och tillämplig på alla barn vistas iSocialtjänsten LVU är som

asylsökande bam. Socialnämnden skyldigSverige, således även är
sådana skäl i föreligger. Fleraingripa LVUatt om som anges av

bamkommittén har varit i kontakt medorganisationerna som anser
vård står Utlänningslagen och barnlagen över attatt om av unga

Omhändertagna enligt inte skall få utvisas. framhål-LVU Deärsom
rättstillämpning i strid med barnkonventionen.ler ståratt en annan

Utlän-också det strider barnkonventionenJag att mot attanser
ningslagen står LVU.över
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Pohanka mp

harDet under beredningens framkommitgång många uppgifter som
visar på förtroendeklyfta mellan myndigheter Utlänningsnämn-en
den och Invandrarverket och professionen inom sjukvård och
rättsväsende. Förtroendeklyftan djup mellan nämndaär även ovan
handläggarmyndigheter och de frivilligorganisationer och enskilda

olikapå ställt för asylsökande.desättsom upp
Bland hävdar myndigheterna de intyg skrivsannat attovan som

ofta partsinlagor expertintyg. har refereratsDettaär än ävenmer av
i utredningen, avsnitt Kritiken5.1.4. märklig, eftersom alla intygär
naturligtvis partsinlagor för den asylsökande. viktigaDet deär är att

objektiva. Advokater, läkare, psykiatrar och psykologerär allaär
professionella inom sina respektive områden, och de sinsätter
yrkesheder och yrkesetik i de skriver intyg ellernärcentrum
asylansökningar. bordeDet självklarhet detta respekterasattvara en
och på djupaste allvar. föraktDet och den ignorans hartas som
kommit fram vad gäller dessa intyg borde inte få förekomma. Just
för komma till med detta, det förslag utredningenrättaatt är som
lagt möjlighet till muntlig föredragning intygsskrivamaom en av
viktigt.

utredningstextenI och under utarbetande densamma har ettav
ifrågasättande flyktingars verkliga skäl söka asyl fram.att trättav
Här borde utredningen i stället asylrätten, och ifrågasättapoängtera
visumtvång och direktavvisningar vid vilket fråntargränsen, en
asylsökande söka asyl. Likaså borde myndigheternarätten visaatt

förtroende för flyktingamasstörre intyg, ansökningar ochegna
berättelser. För kunna komma till med de förtroendeklyftoratt rätta
jag tidigare pekat behöverpå arbeta med fortroendeskapandemer
åtgärder allapå fronter. Detta för avvisninsbeslutet iävenatt
framtiden skall kunna accepteras.

medhearing frivilligorganisationerDen och berörda yrkesgrup-
har i mycket liten utsträckning tillåtits påverka utredningen.per

Likaså har referensgruppens åsikter knappast haft någon effekt på
formulering heller har åsikter fåttreferensgruppenstext. på-av
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utredningen i högreHadefram.utredningen lagtde förslagverka
hadeerfarenhetkunskap ochmänniskorstill sig dessagrad kunnat ta

vänsterpartiet lagt frammiljöpartiet ochreservationinte den som
textformuleringenexempel jagbli så omfattande. Sombehövt tar

Påståendetland föräldrar:till vårtflyktingbarn anlänt utanrunt som
egoistiska motiv, ochmedskickade hitdessa äratt vuxna egna,av

cyniskt.onödigt hårt och I"uppdrag", kännshärbarnet påär ettatt
sitt barn sistasända ivägförmodligen dettaverketsjälva ettär att

rädda detsituation åtminstonesvåri oerhörtförsök att manen
sitthögst; bam.värderar
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sakkunnigaSärskilt yttrande av

barnombudsmannen
och f.d.SylwanderLouise

justitierådet SvemeTor

Utredningsarbetet

utredningsarbetet detinvändninggrundläggandeEn är attmot
alltför tidsperiod. Tillsättandetfram under kortforcerats aven

sekretariat drog tiden ochsakkunniga ochkommittéledamöter, ut
endast kunnat arbeta i månader.praktiken har kommitténi tre

väsentliga frågor och avsnitt intetid har gjort mångaBristen på att
textavsnittentillfredsställande ochgenomarbetats påhar sätt ärett

alltför hållna.stycken allmänti många
visserligen varit till fördel såtillvida lösning-Tidspressen har att
frågor kommittén har i samband meddel depå att taav uppen en

barnkonventionenutlänningslagstiftningens överensstämmelse med
införande portalparagraf ibrådskande. Förslagenär om av en

bästa skall i alla ärenden,utlänningslagen barnets väga tungtattom
bamkompetent personal i Invandrarverket,behovet av omom

handläggningstider ochförkortning ordentliga utredningarav om
uppehållstillstånd,situation i ärenden barnetsbarnets rätt attom om

tals, höjning åldern beträffande förvarstagandekomma till om av
uppehållstillstånd för fastställande faderskapfrån till år,16 18 om av

förvidgad till hälso- och sjukvård de gömda bamenoch rättom
genomföras.angelägna reformer börär snarastsom

kommitténEmellertid har tidsbristen inneburit inte fullgjortatt
studerauppdraget enligt direktiven, rättstillämpningen påatt

utlänningsområdet. särskilt allvarligt eftersom det underDetta är en
lång tid riktats mycket kritik svenska myndigheter i sinmot att
tillämpning saknat bamperspektiv. ordentligUtan göraett att en
studie rättstillämpningen går det inte lämna relevanta förslagattav
för komma till med problemen. enda studieDenrättaatt man
refererar till icke publicerad utredning chefsrådmannenär en som

kommittén,Barbro Thorblad gjort på uppdrag flyktingpolitiskaav
inte idock hunnit diskuteras bamkommittén.som

till förfogande har kommitténPå grund den ringa tid ståttav som
haft studera och analyserainte möjlighet acceptabeltpå sättettatt

9-D3
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delfrågor. inneburit förslag,olika har många enligt vårDetta att
tillräckligt långtgående,mening, inte iär överensstämmerutan

flyktingpolitiskahuvudsak med vad kommittén presenterade redan
för sedan. i sig mycket otillfredsställande eftersomår Det ärett
bamkommitténs ställningstagande sannolikt kommer bliatt

förvägledande för barns rättigheter inom detta område lång tiden
framåt.

Vi kommitténs arbetssätt farhågor inför detatt storamenar reser
fortsatta i höst. Vi vill återigen framhållaarbetet vikten attav
kommittén då verkligen ordentligt med tid för fullgöra detattges

attfått trovärdigtuppdrag på Frågorna så viktiga desätt. ärettman
kräver omsorgsfull och behandling. Bl.a. måste dånoggrann en
fördjupad gäller konventionsrätt.genomgång det Vidaregöras när
måste frågan utredas hur konflikten mellan omhändertagandeett av

bam enligt socialtjänstlagen och beslut rörande avvisning skallett
lösas.

uppehållstillståndbästa och5.2 Barnets

positivt kommittén föreslår principenDet barnets bästaär att att om
förasskall in särskild portalparagrafi utlänningslagen. Försom en

denna regel skall få någon betydelse, och vägledande föratt vara
tillämpande myndigheter krävs dock grundläggande analysen av
vad denna princip innebär i utlänningsärenden. Det ocksåär
nödvändigt, enligt vår mening, identifiera de samhällsintressenatt

står principen barnets bästa skall komma i främstamot attsom om
behövsDet vidare riktlinjer vilken tyngd sådanarummet. som anger

samhällsintressen bör tillmätas.
intresseawägningarDessa sådan principiell betydelseär attav

det måste ankomma på regering och riksdag ställning till iatt ta
vilken utsträckning andra intressen kan framför barnets. Visättas

kommittén i sina i fleraöverväganden avseenden fäst förattmenar
vikt vid intresset bibehålla nuvarande utlänningslagstift-stor attav

ning barnetsoch principen bästa därmed inte tillräckligtatt gettsom
stort utrymme.

inte, påKommittén har grund tidsbrist, gjort någonav egen
praxis det gällergenomgång den nivå humanitära skälnärav av som
uppehållstillståndkrävs för få i Sverige. det därförVi äratt attanser

till kommitténssvårt ställning förslag i del. Förslagetdennaatt ta
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försaknar också den klarhet nödvändig tillämpandeär attsom ge
myndigheter tillräcklig vägledning. framgår inte tydligt vadDet på

den nivå på humanitära skäl sedan tidigare lagts fast i beslutsätt som
regeringen skall ändras.av

diskussionkommitténs arbete saknas de asylskälI etten om egna
barn kan ha. Vi det viktigt sådana skälpoängteraatt attanser vara

självständiga och oberoende föräldrarnas.kan För attvara av en
utlänning skall flykting, ha tilloch asyl, krävs hanrätt attanses som
känner välgrundad fruktan för förföljelse. gällerDetta såvälen

bam. Rekvisitet välgrundad fruktan innefattar både ettsomvuxna
subjektivt och objektivt element och tyngdpunkten ligger detpåett
subjektiva, dvs. den fruktan för förföljelsepå den asylsökandesom
känner. Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer s

subjektiva rädsla kan inte bedömas114. Barns på sättsamma som
det gällergör närman vuxna.

kommer5.3 Barn som ensamma

Kommittén lämnar i betänkandet antal förslag vad barnett avser
kommer till Sverige vårdnadshavare. På grund tidsbris-utansom av

kommittén,har enligt mening,vår inte hunnit belysa någraten
viktiga problem i detta sammanhang. sådant problemEtt detär när
föreligger s.k. beslutsstopp för avvakta utvecklingen i visstett att ett
land. Enligt uppgift från Invandrarverket har barn drabbats20 påca
grund har sådant beslutsstopp i somaliska ärenden.att ettav man

bam har iDessa år på besked sina ansökningarväntat över ett om
lagakraftvunnetuppehållstillstånd. Ett problem är närannat ett

avvisningsbeslut har meddelats det något skäl,när t.ex.men av
grund land inte sina medborgare, inte gåratt ett tar emot attav egna
verkställa beslutet. Båda dessa situationer innebär bam fåratt ett
leva långa tider besked i tillståndsfrågan. Eftersom detta, enligtutan
vår mening, innebär oacceptabel otrygghet för barnet vi atten menar

falli dessa bör meddela tidsbegränsade uppehållstillstånd.man
Kommitténs förslag instämma i verkställighetsutredning-attom
förslag införa gate-kontroll kan vi omöjligt ställning tillatt taens

konsekvensanalysnågon i denna fråga har diskuterats iattutan
bamkommittén. Vi vill i detta sammanhang erinra UNHCRattom

det bör absolut förbud direktawisa barnatt ett mot attanser vara
vårdnadshavare.kommer gäller deNär detutansom ensamma
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medgivittiden inte någrabeklagligtmycketdet ocksåbarnen attär
förkan vidtasvilka åtgärderdiskussioneringående attsomommer

bam.mycketoftahjälpa dessa utsatta

föräldrartill sina5.6 Barns rätt

Familj esplittring

tolkningordentlig analysnågonBamkommittén snävgör utan aven
ställningstagandegenerelltbamkonventionen.i Man9 attgör ettart

strid med densamma. Manfamiljesplittringar inte står itillfälliga
tillfälligacceptabel tid förvadintedock närmare enenanger

innebära.splittring kan
hindernormalfallet kan innebäradenna artikel iVi attattanser

Huvudregeln ifrån sina föräldrar.utlänningsärenden skilja barni art
fåmening,familjesplittring bör därför, enligt vårförbud9 motom

regel kan införas i 8 kap.utlänningslagen.till uttryck i Enkomma
innebördenverkställigheter, medrörandeutlänningslagen, ettatt

splittras kaninnebär barnfamiljawisningsbeslut utgöraatt ensom
barnfamilj splittras grundverkställighetshinder. Enett avsom

omfattasdäremot intede själva rår skulleomständigheter över ettav
förbud.sådant

Vandel

utlänningslagen har nyligen skärpts.Utvisningsregeln i 4 kap 10 §
regel inte påfått signaler tillämpningen dennaVi har ettattom av

sina föräldrar. Därför det,beaktar barns behovtillräckligt ärsätt av
i del.nödvändigt särskild studie dennaenligt vår mening, göraatt en

skallanför det vid utvisning på grund brottKommittén att av
narkotikabrottfråga allvarliga och uppsåtliga brott såsomvara om

fåliv och hälsa för barnets intresse skall vika.och brott Närmot att
betydelse uppehållstillståndgäller vandelns i ärenden rörandedet

allvarlig, uppsåtligkommittén det skall frågaatt vara omanger
Vi instämmer ibrottslighet för barnets intresse skall få vika.att

villkommitténs bedömningar i dessa hänseenden, poängtera attmen
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genomföras krävs lagänd-för sådana ändringar skall kunnadet att
emellertid inga sådana förslag.ringar. Kommittén lämnar

utlänningslagenochLVU5.7

skjuta det slutliga avgörandet på fråganKommittén har beslutat att
utlärmingslagen till slutbetänkandet.konflikten mellan ochLVUom

mening det, bakgrund barnets bästa,Enligt vår är sett mot av
sinkräver lösning.olyckligt då denna fråga snarast

denbarnet omhändertagits enligt måsteVi LVU,attanser om
myndigheterna domstolarna nödvän-de sociala ochvård ansersom

dig för barnet kunna fullföljas.
omhändertagande skall ske klart angivet iSkälen för när ärett

enbartfår inte omhändertagande enligt skeSjälvklart LVULVU. ett
för fördröja avvisning eller utvisning. framgår ocksåDetatt aven

skall upphöra ändamålet med vårdenlagen vården så snartatt
för skalloch socialnämnden skall arbeta barnet kunnaupphört att att

möjligt. innebäråtervända till föräldrarna så Detta attsnart som
för föräldrarnasocialnämnden bör undersöka möjligheterna att t.ex.

sociala myndigheter hand barnetmed stöd anhöriga eller taav om
i hemlandet. det sammanhanget bör sociala myndigheter ochI
Utlänningsnämnden/Invandrarverket samverka.

regel bör införas iVi följaktligen att snarastanser en
utlänningslagen med innebörden tidsbegränsat uppehållstill-att ett

vårdnadshavare barnstånd skall meddelas barn och när ärett
omhändertaget enligt LVU.

fråga i sammanhanget, kommittén tidsbrist inteEn somannan av
behandlat, hur skall bedöma motsvarande konfliktsituationär man

omhändertagits socialtjänstlagen frivillig basis.då bam enligt påett
dessa fall kan vårdbehovet lika starkt vidI LVU-ettvara som

därför enligt meningomhändertagande. Denna fråga måste vår
vidare.utredas

i förvar5.8 Barn

förbjuder också kommitténBarnkonventionen i och för sig inte, som
kräver bredogör för, bam berövas sin frihet. 37Däremot artatt ett
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i konventionen frihetsberövandet sker med stöd lag och detatt attav
används och för kortast möjligasista tid. Viutväg attsom en anser

särskild skrivning motsvarande denna artikel, så uppenbarten som
till sin karaktär till skydd för barnet, införs i kapär 6 3 §som
utlänningslagen.

Vidare vi det självklart inte låta forvarstagetatt ettanser vara
barn vistas på häktesavdelning, och utgår från ålders-ävenatten

i kap.5 12 § utlänningsforordningen höjsgränsen från till16 18 år.
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Lagförslag

Förslag till ändring i utlärmingslagen 1989:529

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
1 §

för utlänningarsdenna lag regler inresa, vistelse iI utresa,ges
Sverige och arbete i Sverige anställd för till asylrättensamtsom

lagen också under vilka förutsättningar utlänning kanhär. I anges en
avvisas eller utvisas landet.ur

skall tillämpas så, utlänningars frihet inte begränsasLagen att
nödvändigt i enskilt fall.vad varjeän ärmer som

Vid alla beslut enligt denna
lag, barn, skall särskiltrörsom
beaktas vad hänsynen till bar-

hälsa, utveckling ochnets
allmänna bästa kräver.

denna lag med barnI avses
den under år.är artonsom

2 kap.
4 §c

tidsbegränsat uppehålls-Ett
tillstånd får barnettges

behöver vård enligtsom
lagen med särskilda1990.52
bestämmelser vårdom av unga,
eller

det behövs för attom
genomföra faderskapsutred-en
ning.

Om sådant tidsbegränsatett
uppehållstillstånd har getts ett
barn får tillstånd ock-sådantett
så vårdnadsha-till barnetsges
vare.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b5 §
utlänningOm skall avvisas eller utvisas enligt beslutetten som

har vunnit laga kraft, får ansökan uppehållstillstånd frånen om
honom vad föreskrivs i § första stycket5 bifallas,trots som om
ansökan grundar sig på omständigheter inte har förut iprövatssom
ärendet hans avvisning eller utvisning ochom om

utlänningen har till asyl här, ellerrätt
det skulle strida humanitetens krav verkställamot attannars

beslutet avvisning eller utvisning.om

En ansökan enligt första
stycket får endast underprövas
förutsättning sökanden äratt
tillgänglig för verkställighet.

6 kap.
3 §

Ett utlänskt barn under Ett utlänskt barn får iför-sexton tas
år får förvar endasti endast det oundgäng-tas ärom var om

ligen nödvändigt och som en
ochsista utväg

det sannolikt barnet det sannoliktär barnetatt är att
kommer avvisas enligt kap.4 kommer avvisas enligt kap.att 4att

eller1 2 § och förordnan- l eller och förordnan-2 §att ett att ett
de omedelbar verkställighet de omedelbar verkställighetom om
enligt kap. kommer8 8 § enligt kap.8 8 kommer§att att
meddelas frågaeller uppkommer meddelas eller fråga uppkommer

verkställighet sådant verkställighet sådantett ettom av om av
beslut avvisning, och det beslut avvisning, och detom om
finns uppenbar förrisk finns uppenbar risk föratt atten en
barnet håller sig undan barnet håller sig undanannars annars
och därigenom och därigenomäventyrar äventyraren en
föreståndende verkställighet förestående verkställighetsom som
inte bör fördröjas, eller inte bör fördröjas, eller

fråga uppkommer fråga uppkommerom om
verkställighet beslut verkställighet beslutett ettav om av om
avvisning i fall avvisning i fallänannat änannatsom som

under l eller beslutsägs under ellerl beslutett sägs ettav av
utvisning enligt kap.4 3 § utvisning enligt 4 kap. 3 §om om

och det vid tidigare försök och det vid tidigare försökett att ett att
verkställa beslutet inte visat sig verkställa beslutet inte visat sig
tillräckligt barnet ställts tillräckligt barnet ställtsatt att
under uppsikt enligt bestämmel- under uppsikt enligt bestämmel-

i tredje5 § stycket. i tredje stycket.5 §serna serna
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

får inte förvarBarn i enligt första stycket det tillräckligtärtas om
det ställs under uppsikt enligt bestämmelserna i andra stycket.5 §att

får inte skiljas frånBarn sin vårdnadshavare eller, det flera,ärom
dem vårdnadshavaren eller barnet förvar.i Haratt tasen av genom

barnet ingen vårdnadshavare här i riket får det i förvar endasttas om
det föreligger synnerliga skäl.

4 §
utlänning får inteEn hållas i förvar med stöd § första2 stycketav

tid2 längre timmar.48än
övrigt får utlänningI fyllt inte18 år hållas kvar i förvaren som

veckor,två det inte finns synnerliga skäl för längreänmer om en
tid. beslutOm avvisning eller utvisning har meddelats, fårett om en
sådan utlänning dock hållas i förvar i högst två månader, det inteom
finns synnerliga skäl för längre tid.en

utländskt barnEtt under barn får endastFörvarsex- av an-
fårår hållas fövarinte vändas för kortast lämpligai tid.ton

längre tia 72 inte får inte hållas i förvartimmar Barn läng-än
hållas i förvar längre tid tid timmar,72 72 eller detän änre om
timmar, eller det finns finns synnerliga skäl ytterligareom syn-
nerliga skäl ytterligare tim- timmar.72 72
mar

llkap.
1a§

Utredning barnom m.m.

frågaNär beslut enligtär om
denna lag berör barn,ettsom
skall det vid bedömningen sär-
skilt klarläggas barnets situation.

skall därvid, beaktandeDet med
barnets ålder och mognad ochav
det inte olämpligt, hän-är tasom
till vad barnet har anföra.attsyn
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b §1
förordnadDen enligtärsom

rättshjälgøslagen 1972:429 som
oflentligt biträde för utlän-en

under årning är,arton utan
särskilt förordnande, barnets
ställföreträdare det ärendei som
förordnadet barnetavser, om
saknar vårdnadshavare här i
landet.



139

Dokumentation från hearing

Dokumentation hearing anordnadav av

Bamkommittén den maj23 1996.
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Britta Flodin Flyktinggruppemas och Asylkommittéemas

Riksråd
Anita Dorazio
Ebba Neander Frälsningsarmén

ÖmarJohanssonBo Unga
Erling Skoglund Svenska Flyktingrâdet
Ingrid Krogius Svenska Röda Korset

LindgrenLennart Rädda Barnen
Christina Heijlbom
Ingela Palmér Sveriges Psykologförbund

SingerEva UNHCR
ÅterföreningenMarielle Nakunzi Riksorganisationen

Pia Thorpman
Bodil Lângberg BRIS
Åsa Johansson Svenska UNICEF-kommittén
Kristina Anufrijieff SiosUng
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ledamöter och sakkunnigaKommitténs

Gabriel ordförandeRomanus,
Gustaf Essenvon

de GeerSten
Aldo Iskra
Marianne Jönsson

OlanderRonny
Siw Persson
Raghnild Pohanka
Tor Sveme
Louise Sylwander
Charlotta Wickman
Anita Wickström

Sekretariatet

Carin Jahn
Barbro Holmberg

Inledning

Hearingen anordnades Bamkommittén i syfte utredningensattav
ledamöter, sakkunniga och sekreterare skulle frågorställa till de
inbjudna organisationerna. Organisationerna hade i förväg insänt
skriftliga yttranden vad vill anföra till utredningen. Sekreta-man
riatet hade till hearingen de viktigaste frågeområdena i detgrupperat
insända materialet och den indelningen används i denna redovisning.

redovisningen framgår de viktigasteAv ståndpunktema och
åsikterna kommit fram, dels i det skriftliga materialsom som
skickats i förväg organisationerna, dels framfördesvadav av som
muntligt under hearingen. skriftliga, i förväg inskickadeDet
materialet återfinns efter denna sammanfattning.
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bästaBarnets

heter det bästa skalli Barnkonventionen Barnetsartikel 3I att
rummet". barnets bästakomma i främsta vadMen är

alla organiationer framhäver starkt bedömningenI attsettstort
individuell och ske i varje enskilt fall. Varje barn skallmåste vara

individ med behov och rättigheter. Flera svarses egen egnasom en
framhäver tillgodose barnets bästa måsteockså kravet på attatt vara

bedömningen ingåabsolut. den individuella skall ocksåI att ta
hänsyn till kulturella och andra aspekter.

tillgodosesfall enskilt barns bästa inte kan krävsdeI ett att
in i beslutsmotiveringen.anledningen till detta tas

organisationer föreslår Barnkonventionen inkorporerasFlera att
lagstiftning.i svensk

Rädda Barnen

viktiga i varje enskilt fall från det enskildautgårDet är att man
dess behov. skäl för uppehållstillståndbarnet och Barnens egna

fram och i bedömningen.måste få komma den totala Denvägas
individuella utredningen skall med särskildgöras av personer
kunskap bam. Svenska myndigheter måste på lämpligt sättom
skaffa sig både kulturkompetens och bamkompetens.

generella förutsättningarna uppehållstillståndför i kapDe 2
utlänningslagen bör kompletteras med bestämmelse där före-deten
skrivs det vid tillståndsprövningen särskilt skall beaktas vadatt
hänsynen till barns hälsa, utveckling och allmänna bästa kräver.

svenska översättningen begreppet a primary considera-Den av
tion utmärkt. medvetna harVi gått något längreär är änattom man
den engelska tillåter. vi förbehållerMen rättentexten attoss som
organisation tolka barnkonventionen och vår tolkning överensstäm-

här fallet medi det översättningen, den officiellaärmer som
översättningen.svenska
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FlyktingrådetSvenska

fallet deti det enskildautreder vadviktiga ärDet är att man som
för barnet.bästa

utlänningsärenden påhandläggabör sättMan samma som
omhändertaganden.och utredersocialtjänsten handlägger

UNHCR

Swedish and the Englishwording between theThe different text
avoided amending thewhich could be byconflictscreatemay

Swedish text.
foremost child andthe minor first andimportant to treat as a

seeker/refugee.asylumonly in second hand as an

UNICEF-kommitténSvenska

fall.bedömas i varje enskiltVad barns bästa måste Barnetsärett
Vid den avvägningska komma i främstabästa görsrummet. som

bästaintressen, skall barnetsandra väga tyngst.mot

Svenska Röda korset

i varje fall.Vi måste individuell prövninggöratror att man en
Lagstiftningen princip bra, den och hårdnandeiär strängamen
tillämpningen problem.är ett

Röda korset föreslår inkorporering i svensk lagatt en av
Barnkonventionen bör övervägas.
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Svenska barnläkarföreningen

Kravet beakta barnets bästa alltid absolut. Varje beslut måsteatt är
individuellt och varje barns bästa måste analyseras. Ingetvara noga

beslut gäller bam får fattas konsekvenserna förett utan attsom
barnets bästa analyserats och framförts. Den beslutande myndighe-

måste i sina beslutsmotiveringar klargöra hur avvägningen medten
hänsyn till barnets bästa iskett det enskilda fallet.

FARR

För barnets bästa ska komma i främsta bör det i allaatt rummet
beslut, bifall såväl avslag, framgåtydligt hur beslutsfattarnasom

de kommit fram till vad barnets bästanär i justresonerat ärsom
detta ärende. Till barnets bästa hör barnets asylskäl delsatt egna
kommer fram, dels beaktas.

I nuvarande asylprocess kan inte barnets bästa tillvaratas.

ÖrnarUnga

bästaBarnets måste bedömas särskilt, utifrån skäl, oavsettegna
föräldrarnas. Hälsa, behov stöd och utveckling och familjesitua-av
tionen ska bedömas, framför allt barnets skäl.men egna

Frälsningsarmén

Vi djupt oroade den avvägning ellerär samladeöver bedömning
ofta gjorts särskilda skäl, där avvisning blivit resultatetsom av

och där hänsynen till barns bästa ha försummats. Vi villsynes oss
Återkallandeprojektetockså bestämt vända det s.k. därmotoss man

spårar familjer ljugit i asylutredningen.upp som
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uppehållstillståndochbästaBarnets
skälhumanitäraav

i principutlänningslagen ärorganisationerallaI attsettstort anser
tillämpningenhårdnandeoch ärrestriktiva ettdenbra, attmen

bedömningengällerhård detsåintePraxis bör närproblem. avvara
yttrande-i fleraåterkommeruttalandeskäl,humanitära är ett avsom

föräldern börellerbarnetsjukdom hospekatharMånga attna.
skäl,humanitärauppehållstillståndgrund förtillräcklig avvara

pekar ocksåorganisationerhandläggningstider. Mångalångaliksom
tillståndsgivandemellanuppståttförtroendeklyftaden som

expertis å denpsykiatrisksocial ochochsidanmyndigheter å ena
myndighetertillståndsgivandeOrganisationernaandra. attmenar

Ävenuppehållstillstånd.bedömningeniintygeninte beaktar av
förekommer.intygfeltolkningar av

detbedömningenhandikappoch ärsjukdomgäller är attdetNär
uppehållstillstånd skallskallhemlandetsituationen i avgöra omsom
oöverkomlig andraellertillgåinte finnsvård ärbeviljas. Om att av

blir alltförhemlandethandikappad isituationenellerskäl, somom
fåsvår, bör barnet stanna.

Rädda Barnen

restriktiv.blivittillämpningenochtolkningenoroandeDet är att mer
ochhumanitära skäl skall generösTolkningen begreppet varaav

tillämpaochbundna tolkaskallMyndigheternahuman. attvara
principdennaartikelgrundprincipen i 3enligtsvensk lag även om

explicit i lagen.inte finns uttryckt
idetbestämmelseinförasbörUtlänningslagen attI omen

komma vilketfram påbeslutsmotiveringar ska sättmyndigheternas
kan beaktabeslutet intebästa.barnets Omtillgodoserbeslutet

finnas.motivering till dettatydligskallbästabarnets en
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FlyktingrådetSvenska

till helahänsynskäl måstehumanitärabedömerNär tamanman
tidigare, ochsituationoch barnensfamiljenssituationen, hela nu

framöver.
formbarnkonventionen i någontyngd ilagligdet inte blirOm

på gång.gångden kunna desavoueraskommer att

UNICEF-kommitténSvenska

tidigare. Läkare ochtyngdinteHumanitära skäl tillmäts somsamma
i vårt land harolika enheterfrånpsykologer rapporterat attrunt om

aldrig leder tillpraktisktintyg barnenderas att etttagetnumeraom
upphävs.avvisningsbeslutfattatredan

Svenska Röda korset

restriktiv.inte alltförbeträffande humanitära skäl börPraxis vara
få i Sverige kanallvarligt sjukt barn skaIntresset stannaatt ettav

ekonomiska avgöranden.få tillbaka för Detaldrig stå är störstaav
påverkas påhandikappade barn riskerarsjuka ochvikt attatt som

inte sänds tillbaka tilli sin utvecklinglivsavgörande sättett
få vård.hemländer där de inte kan någon

det finnsgränsdragning måste det primäraBeträffande vara om
gäller handikapp inte gårtillgå i hemlandet. detNärvård attatt som

barnet har handikappad itill vilka villkorbota, måste somman se
hemlandet.

Barnläkarforeningen

redamyndighets åläggande påtillståndsgivandeDet är att ta om
ursprungsland.för svåra sjukdomar finns i barnetsvården

10-D3
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Psykologförbundet

humanitära skälbedömaGrundförutsättningen för kunna är attatt
utredning.harvarje bam en egen

FARR

för svårt sjuka barnavslagsbeslutsärskilt peka påvill FARRHär
kommer frånvårdnadshavare. Om demed sjukaoch/eller bam svårt

till förendast kan erhållaslivsnödvändig medicin/vårddärländer en
alls går erhållahög kostnad, denavvisade oöverkomligtde attom

överlevnad.säkerställs inte barnetsavvisade,för de så

Frälsningsarmén

de föreslås i Flyktingpolitiskahumanitära indikationemaDe som
det hot barnetsförslag blir så minimalakommitténs utgöratt ett mot

bästa.
medborgarskapbör få svensktStatslösa barn i Sverige med PUT

skyndsamt.

ÅterföreningenRiksorganisationen

tillämpning och praxissvenska drabbas hårtfinns barnDet som av
i utlänningslagstiftningen.

Asylutredningar

asylutredningar-brister ialla organisationer har tagitI settstort upp
riktning: barnsibam. Förslagen pekar också egnana av samma

dessutomoch det börasylskäl måste fram i utredningarnakomma
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såvälutredningpsykiatrisksocial ochkvalificeradgöras aven
medtillsammanskommerbarnensamkommande barn av somsom

personal.barnkompetentskallutredningenfamilj.sin Den göras av
iska utredasbarnets behovomständigheterSamtliga fakta och om

frågantotalbedömningenin iochenskilt fallvarje vägas omav
Rädda Svenskaexempelskriver till Barnen.uppehållstillstånd,

regelrättoch förespråkarlängregåFlyktingrådet vill ett steg en
flyktingbarn.varjebamavårdsutredning för

Rädda Barnen

bästatydligt framgå barnetsbeslutet börenskildadetAv att noga
börAnsvariga myndigheterbeslutsunderlaget.och ingått iövervägts

barnvänligt alternativ, såmindrevisa varför de valt närkunna ett
skett.

sinatill tals och berättafå kommasjälv måsteBarnet om egna
samtal de talarVid sådant krävsoch erfarenheter.skäl attett som

Isärskild sakkunskap bam.barnet inneharmed om
med särskildskallIndividuella utredningar göras av personer

UtlänningsnämndenInvandrarverk ochsakkunskap bam. Statensom
expertutlåtanden vadomständigheter underkännaunder ingafår om

enskilt fall.barnets bästa iär ettsom

UNICEF-kommitténSvenska

omständigheter barnets behov ska utredas iochSamtliga fakta om
i totalbedömningen uppehållstill-fall ochvarje enskilt vägas om

stånd.
till de bedömningar kunnigtmåstehänsynStörre görstas som av

förtroendeläkarefor med hjälpfackfolk. ställetI överprövaatt av
möjlighetde i stället beredasutlåtande bör attexperternas senare

ibesluta, skerhöras inför dem ska sättsamma som nusom
exempelvis länsrätten.förvaltningsdomstolar,

enskilda beslut barnets bästabör tydligt framgåDet att nogaav
beslutsunderlaget.och ingått iövervägts
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myndighetens beskrivasbeslutsmotivering ska klart på vadI sätt
fallbeslutet tillgodoser barnets bästa och i förekommande tydlig

varför beslutet kunnat beakta barnetsmotivering bästa.ges,

FlyktingrådetSvenska

Bamexpertis kommer alltför i utredningen. Socialstyrelsensent
har givit riktlinjer för bam i flyktingärenden hur intygen skallut om
skrivas.

Bamläkarföreningen

Vi föreslår vid oklara fall muntlig föredragninggörsatt en av
intygen. Beslutande myndighet skall också kalla till sig opartisken
sakkunnig och liksom vid domstolsförhandling kan få tillen man

istånd diskussion, vilket kan och riktigt beslut.rättetten ge
Även hos friska barn framkommer psykologiska och psykiatriska

de lever under längre tid. utredningenHursymptom storom press en
skall måste från fall till fall.avgörasvara

Psykologförbundet

Vi yarjg barn ska ha utredning. Varje barn haratt rättmenar en egen
komma till tals. Professionella intyg beaktas inom hälso- ochatt som

sjukvården, socialtjänsten och skolan beaktas inte i utlänningsären-
den. intygenAtt kan betraktas partsinlaga kan motverkassom

barnen har utredning.attgenom en egen
viktigaDet utredningen bamkompetent personalär görsatt av

och den tillsammans med föräldrarnas utredning. Bamkom-görsatt
bör kunna finnas Invandrarverket.petens

viktigtDet håller familjen.ihopär att man
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FARR

har ofta starka asylskäl.Barnen måste alltså höras iDeegna,
utredningen.

BRIS

asylskäl skall vid utredningarBarnens beviljandeprövasegna om av
uppehållstillstånd. skallDetta under rutinmässiggöraspermanent

medverkan socialtjänst erfarenoch bampsykiatrisk expertis.av

ÖmarUnga

bara faktorerHälsan de ska bedömas. Andra sakerär ären av som
stöd och utveckling och situationen i landet.

Frälsningsarmén

Om det svårt tolka intygen bör det finnas konstruktiv dialogär att en
mellan intygsskrivare och handläggare.

Generellt krävs kunskap konventionen hos utredare,mer om
handläggare och beslutsfattare.

Svenska Scoutförbundet

Det viktigt barnet intervjuas och särskild uppmärk-är även ägnasatt
samhet. Flyktingbamet kan ha asylskäl skiljer sig frånegna som
vuxnas.

ska höras personal med adekvatBarnet kunskap bam.av om
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barn//att höraFörhör barnav

hörs i utredningar-vikten barnetorganisationer betonarFlera attav
sina skältill tals och berättabarnet själv får kommaatt om egnana,

det viktigtOrganisationerna understrykererfarenheter.och är attatt
Vidare påpekas dethar barnkompetens.den talar med barnet attsom

upplevelser ochbarn kan berätta svårakan lång tid innanta ett om
opålitliga.ska bedömassådana berättelser inteatt somsena

Rädda Barnen

Vid samtalhöras i asylärenden.varje bam börHuvudregeln är att
innehar särskildtalar med barnetmed barn krävs deatt som

sakkunskap bam.om
Ibland kanbåde föräldrar och bam.viktigt höraDet är att man

inte vill.barn föräldrarnabehöva höra trots att

Svenska -kommitténUNICEF

sina skälkomma till tals och berättamåste själv fåBarnet egnaom
med krävs deerfarenheter. sådant samtal barnetoch Vid attett som

särskild sakkunskap bam.talar med barnet innehar om

Svenska Röda korset

användas förfår intemåste med höra bam. DetMan attvara varsam
dem. kanskejämföra med föräldrarnas för slå Detatt ututsagoratt

i ärenden.inte nödvändigt höra bam allaär att
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Psykologförbundet

subjektiva mognadsbedömningar vanskligt. NaturligtvisAtt ärgöra
förmåga. viktigtfinns nedre för barnets barnetsDetgräns är atten

berättelse kommer fram. Målet barnets komma till tals.är rätt att

FARR

ska alltid höras utbildade höra barn,Barn är attpersonerav som
exempelvis bampsykologer. barn får inte höras poliser ellerEtt av
handläggare i allmänhet saknar kunskap bam. Mottagandetsom om
bör ske civila myndigheter och i lugn atmosfär möjligt.såav som

lång tid för fram sina upplevelser.Det bam komma medtar ett att
familjens kulturuppfattning kan ingå svåra upplevelser talarI att

inte det undan. uppgifter inte framSådana kommerstoppasman om,
tidigtpå stadium.ett

BRIS

viktigtDet barnet hörs. det också förMen viktigt barnetär äratt att
få sin mening. Oavsett vad beslutet blir det viktigt för barnetsäga är

ha fått sin hörd. viktigt för förståelsenDetgöra röstatt är av
beslutet, vilket det än är.

Frälsningsarmén

Det mycket viktigt bam får berätta sin historia i sambandär att egen
med asylutredningen. Men det måste bampsykologiskt erfarnavara

Ävenoch kompetenta intervjuare. med sakkunnigt utförd förstaen
utredning det vanligt och psykologiskt förklarligtär smärtsammaatt
upplevelser först efter tid.lång viktigt sådanaDet ärrapporteras att

bedöms opålitliga eller diskriminerande förrapporter som
berättarens trovärdighet.
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Svenska Scoutförbundet

viktigtDet barnet intervjuas och särskild uppmärk-är även ägnasatt
samhet.

Handläggningstidema

Flera organisationer betonar vikten korta handläggningstiderav
eftersom tid osäkerhet och innebär svår psykiskväntanav en press
för barnen. Några föreslår tidsgränser till exempel månader.sex
Inför eventuellt val mellan bibehållen rättssäkerhet och kortareett
handläggningstider betonar dock samtliga organisationer att
rättssäkerheten viktigast. Organisationerna awisar möjlighetenär att
begränsa till ansökningar för förkorta handläggnings-rätten attnya
tiderna och ansökningar i sig inte har någon betydelseattmenar nya
för handläggningstiden.

Vägar pekar för förkorta handläggningstidema äratt attman
iredan från början barnenutreda så bra underlag finns medatt ett ett

tidigt skede. BRIS pekar på möjligheten prioriteringaröveratt se
och administrativa rutiner i kommunerna. Svenska Scoutförbundet
föreslår ärenden involverar barnfamiljer och barnatt som ensamma
skall behandlas med förtur.

Något flera organisationer dåliga förhållanden påärtarsom upp
förläggningar och hälso- och sjukvård för asylsökande barnatt
försummas. barn fått awisningsbeslut bedömsFör vårdbehovetsom

iendast akutvårdännu snävare, sparsam ges.

Svenska lyktingrådetF

förkortaBästa handläggningstiden frånredan börjansättet att är att
utreda barnet och det får den tid behövs. detMed materialetta som
från början blir många överklaganden inte av.

Rättssäkerheten får inte offras.
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Svenska Röda korset

harsig så detgjort bam hunnitväntetidema oflalångaDe rota attatt
barnfamiljer från Sverige. Ettavvisasig inhumant sätt attatttett

inte blir för långa.väntetidematillrätta med detkomma är att
till förlängainte väsentligtansökningar bidrarNya att

för förkortaRättssäkerheten får inte offrashandläggningstiden. att
handläggningstidema.

Bamläkarföreningen

bamkompetentfrån början medväldigt viktigt kommaDet är att
handläggningstidema kortare.personal. blirDå

Psykologförbundet

enligt skyndsamt,Asylutredningen ska vårt görassätt utan attatt se
rättssäkerheten sänks.

väntetider hotoändligt långaDe är är rättstrygg-motettsom nu
Långvariga utredning-sekundära problem.och skapar mycketheten

flyktprocessen svåra skador. Meduppbrottoch svåra utövergerar
början handläggnings-samtal från minskarbättre utredningar och

tiderna sikt.

FARR

försummas.förebyggande hälsovården för asylsökande bamDen
inte ochlivsnödvändiga operationerNödvändiga inte görsmen

tandutdragning vid tandvärk.tandvården består i
månaderväntetiden för barn överstiger måste18Om

skäl.uppehållstillstånd beviljas humanitäraav
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BRIS

slutgiltigt beslut skaEtt fattat inom månader efter det attvara sex
ansökan inlämnats rättssäkerheten åsidosätts.utan att

undersökningEn visar prioriteringar och administrativaatt
rutiner i kommunerna handläggningstiden kan bligör att extremt
lång. kan kommitténHär uttrycka önskemål prioriteringar.om

Frälsningsarmén

Trots asylsökande barn i princip ska ha tillgång till hälso-att samma
och sjukvård bam bosatta i Sverige föreligger betydandesom
diskriminering de asylsökande barnen förläggningar.på mångaav
Endast akut sjukvård beredes barnen.

Svenska Scoutförbundet

Ärenden involverar asylsökande barnfamiljer ochsom ensamma
bam vårdnadshavare bör behandlas skyndsamt och med förtur.utan
På det förkortas handläggningstidema. Rättssäkerheten fårsättet
dock inte äventyras.

gömdaDe barnen

Barn far mycket illa. De isoleras och kan inte delgöms tasom av
samhällets service i form förskola, skola och de har i praktikenav
svårt få den sjukvård de behöver. Några organisationer föreslåratt
frizoner eller humanitära korridorer där barnen kan utnyttja den
samhällsservice de har till myndigheterna kan griparätt utan att
dem.

De flesta organisationer betonar huvudanledningen tillatt att man
sig, integömmer tycker asylutredningen blivitär att attman
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beslutsfattande myndighettillräckligt bra utförd. föreslårMan att
förkortautförligt motiverar beslutet förståeligtpå Attsätt.ett
frånhandläggningstidema också får dem avståatt attmenar man

sig.gömma

Rädda Barnen

handläggningstider förhindraKortare är sätt gömmerett att att man
beslutsmotiveringar, förstår varför,sig. såBättre är ett annat.man

bör finnas humanitära korridorer från gömstället till samhälls-Det
servicen.

lyktingrådetSvenska F

sigHuvudanledningen till inte tyckergömmer äratt att attman man
utredningen ordentligt gjord. viktigt med tillförlitliga ochDetär är
förtroendeingivande utredningar och beslut begripliga förärsom
alla parter.

Bamläkarföreningen

Alla barn i vårt land vilken de har skall ha tillrättoavsett status
förebyggande vård, medicinsk behandling,utredning och rehabilite-
ring och vi erbjuder bam. Ailasvenska barn ska ha rättomsorg som
till sjukvård, och vårdcentral fåroch sjukhus förvägvara en
verkställande myndigheter flyktingbarn.gripa gömdaatt

FARR

gömda barnen får inte nödvändig sjukvård.De
problem också gravida kvinnor under jorden.Ett går Deär när

inte lägga sig sjukhus barnet ska födas.törs när
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Utredningama måste bli bättre, så de blir flestarättssäkra. gårDe
under jorden rädsla.av

Märmiskor med kunskap och kompetens beträffande barn måste
delta i asylproceduren.

Frälsningsarmén

Föräldrarna vågar inte lita sjukvårdens sekretessplikt. Många
sjukvårdsinstanser vågar rädsla för huvudmannen och okunskapav

barnets rättigheter den trängande akuta vård.-mestom ge ens

Svenska Irankommittén

Även gömda bam fåbör och möjlighet till sjukvård ochrättsamma
till förskola och skolgång villkor svenska bam.samma som

Beträffande de gömda barnen bör fastställas vårdinstitutioneratt
och skolor skall betraktas fria zoner där polisen ellersom annan
myndighet skall ha efterfråga eller gripa gömda bam.rätt att

barnFörvar av

Flera organisationer har tagit frågan förvar bam. Någraupp om av
förvar barn överhuvudtaget inte bör förekomma, tillattanser av

exempel ochUNHCR FARR. Andra understryker vikten barnattav
inte får skiljas från sina vårdnadshavare antingenattgenom
vårdnadshavaren eller barnet i förvar.tas

alternativEtt till i förvar uppsikt med anmälningsplikt.äratt ta
invänderDetta eftersomFARR barnenemot, attman menar

försummar skolgång de måste anmäla sig ofta hos polisen.när
Många påpekar också problemet med olika åldersgränser i Bamkon-
ventionen och UtlL. Man alla under 18 år skallattmenar personer
betraktas bam och därmed inte kunna i förvar påtas sättsom samma
som vuxna.
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Rädda Barnen

Reglerna i 6 kap utlänningslagen bör omfatta den har detäven som
faktiska vårdnadsansvaret för barnet. Enligt nuvarande regler
omfattas endast barnets legala vårdnadshavare

iReglerna 6 kap utlänningslagen förvarangående barn börav
ändras till omfatta barn under år.18att

Rädda uppfattningBarnens barn under år inte ska i18ör att tas
förvar. alternativ förvarEtt till uppsikt.är

UNHCR

Med hänsyn till deras speciella situation skall flyktingbarn personer
inteunder 18 år i förvar. särskiltDetta viktigt det gällerär närtas

bam.ensamma
kan finnas situationer barnDet ska i förvar, detnär tas men

behövs inte i Sverige.

Barnläkarföreningen

svårt förståDet överhuvudtaget ska i förvar. Manär att att tasman
ska definitivt inte splittra familjen.

Psykologförbundet

Det oerhört destruktivt någon i förvar de inte harär begåttatt ta om
brott. oerhört viktigtDet inte splittra familjen och förvars-är att att
lokalerna blir vanliga bostäder.
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FARR

polisensjuka ochbarnenuppsikt uppstårmed närProblem ärnär
veckan. Då måsteieller tvâ gångersigde ska visakräver att enupp

undervisning.och missarfrån skolande

ÖrnarUnga

diskriminering. Lagenförvar slags sägerbarn i attAtt är ettta
förvar.inte får isvenska barn tas

ScoutförbundetSvenska

ska följas.myndighetsålder 18 årBamkonventionens

ensamkommande barnenDe

Invandrar-inskrivna inhundra barni dag flerafinnsDet ensamma
illa. Mångafar mycketbarnmottagningssystem. Dessaverkets
alla längtarhamnat, ochhär eller de harförstår inte varför de är var

med söka efterInvandrarverket arbetartill sin familj.tillbaka att
ofta lång tid.föräldrar, vilketdessa barns tar

överhuvudtaget fåsvårighetenpekar påRädda Barnen att en
formaliakra-grund deåterförening till stånd, bland påannat storaav

släktskap.identitet och styrktstyrktpåven
kanFrälsningsarménRädda ochBåde Barnen göraattmenar man

hjälpahemlandet och till iföräldrar ifor efterforska ävenattmer
mottagande land.
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Rädda Barnen

praktisktDet omöjligt överhuvudtaget få återföreningär taget att en
till stånd på grund de forrnaliakraven styrkt identitet,storaav
styrkt släktskap.

.
problem medEtt god man-förordnandet Sverige tillämpaär att

nationalitetsprincipen, och på hur fönnynderskapssituationen ärser
i barnets hemland. borde tillämpa hemvistprincipen,Man dvs hur ser
det i Sverige, där barnet justärut nu.

UNHCR

börMan ha speciell procedur för behandla asylansökningaratten
från barn; det fastställt barnet ochnär är äratt ensamtensamma man
också fastställt barnet vill söka asyl ska i stället för denatt man
vanliga asylprocessen ha panel eller kommitté. dennaI skallsortsen
ingå både myndigheter, särskilt sociala myndigheter och kanske

frivilligorganisationer.också Då kan undvika läkarintygattman ses
partsinlaga och har från början alla åsikter i beslut.som man samma

Svenska Röda korset

delEn barn har kommit hit och i fel identitet. Situationenensamma
för dessa bam mycket svår, de vågar inte träda fram eftersomär de
riskerar få sina tillstånd återkallade. börMan dessa barnatt ge en
tidsfrist under vilken de kan framträda i sin identiteträtta utan att
riskera skickas tillbaka till hemlandet.att

FARR

När det gäller barn får inte utreda absurdum. Nuensamma man
kan utredningarna flera år för försöka hitta föräldrarta att som
barnen döda.säger är
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Verkställighet

awisningarvidverkställighetpåtalarorganisationerdel attEn
bamkon-betonarskada. Mandirekt attbarnensåibland sker taratt

bästafattats.avvisning Barnetsbeslutgällerventionen näräven om
skallavvisningensjälvaför hurvägledandeocksåmåste vara
skallverkställighetenorganisationerFleragenomföras. attanser

splittras.familj riskerarinhiberas attnär en
bamkompe-Även organisationerflera attavvisningarvid anser

förberedasskalloch dessamedverka noggrant.personal skall atttent
ochförståelsentill förhjälperbeslutsmotiveringarUtförliga

handläggaren.samtal medmuntligtföreslårFrälsningsannen ett
suicidriskenPsykologförbundetochFlyktingrådet tarSvenska upp

isuicidriskverkställts noteratsutvisningpåpekar trots attoch att
intyg.

sker påavvisningarvikten ettbetonarorganisationer attFlera av
oftaorganisationenvisarFARRoch humantvärdigt attsätt.

avvisningar.till vidhjälper

Rädda Barnen

familjdåinhiberasskallavvisningsbeslutVerkställighet ett enav
splittras.riskerar att

FlyktingrådetSvenska

underlättas ochför beslutetmotiveringbegripligochklarMed en
utvisningsverkställighetema.mildras

UNHCR

land eller förstatredjesäkerttillskall awisasbamOm ettensamtett
beaktas:följandeasylland måste
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återvändandet försäkra sig barnetFöre måste att tasman om
landet ifråga.emot av

förFörhållandena i landet måste2. övervägas noggrant att
barnets eller frihet inte hotas.försäkra livatt

försäkra sig nödvändig vårdMan måste också ärattom
tillgänglig för barnet.

mycket väl leda till slutsatsenDessa överväganden kan att
återvändande till första asyllandet inte till barnets bästa.är

Bamläkarföreningen

Barnkonventionen gäller efter det avvisningsbeslut fattats.även att
avvisning kan på enligtNär gör göra sättman man samma som

socialtjänstlagen, det vill har bamkompetent personalsäga att man
och förbereder det väldigtatt man noga.

FARR

hjälper till vid avvisningar minstFARR gång i veckan.en
familj får inteEn splittras vid awisning. fårEn avvisning inte ske

brutalt polisen griper oförberedd familj, slår dörrarattgenom en
eller barn direkt från skolbilen.tar

följa i utlandet mycketAtt svårt.ärupp

Frälsningsarmén

Vid avvisningar och utvisningar har ofta polis dykt nattetid ochupp
brutala tillvägagångssätt förekommit.har Vid motsvarande ingrepp
enligt LVU eller i vårdnadsmål det föreskrivet bamkom-t är attex

skall medverka. Det nödvändigtpetenta även närpersoner synes oss
det gäller flyktingbarn.

Vad också skulle hjälpa mycket muntligt samtal medär ettsom
handläggarna. skulle hjälpaDet mycket de fick någontingsägaatt
och de fick människa.att svar av en annan

11—D3
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det gällerhjälppotentialFrälsningsarmén har när attstoren
mottagande i andra länder.förbereda

UNICEF-kommitténSvenska

också vid awisnings-måste tillämpasPrincipen barnets bästaom
används restriktivtPolishämtning metodbeslut. närär ytterstsomen

utländska bam.och det bör gälladet gäller svenska bam även
Svenska Scoutförbundet

genomförasavvisning och utvisning börVerkställighet utanav
familjen splittras.att

IrankommitténSvenska

innebärföreslå ÖvergångsbestämmelserBarnkommittén bör som
vissa förutsättningar.beviljad asyl enligt

familjeåterföreningFamiljesplittring10. -

ochorganisationer har pekat på utlänningslagen praxisNågra att
för återförenas med sin familj ochlägger hinder i barnvägen att att

innebär familjer splittras. Andra pekar familjerdetta attatt
från Sverigesplittras på grund den föräldern utvisas ellerattav ena

familj utvisas till land nekar den andraatt ett att ta emoten som
föräldern.

Rädda Barnen

Sverige måste effektivt och aktivt för uppfyllaarbeta attmer
ansökningar familjeåter-Bamkonventionens bestämmelse att om

förening skall behandlas positivt, humant och snabbtpå sätt.ett
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uppställerinvandrarverkhårda forrnaliakrav Statens ärDe som
uppfylla för de sökande.omöjligaofta i princip att

tillutlänningslagenföras i kapregel bör 2 rättEn om
faderskapsutredninguppehållstillstånd i de falltidsbegränsat en

beräknas pågå.pågår eller kan

UNHCR

principlefamily unity.Thislike the rightwouldWe to stress to
non-discrimina-principle ofconjunction with theshould be seen

tion.

Svenska Röda korset

granskar olikhetema mellanviktigt BamkommitténDet är ytterst att
utländska barns till sinasvenska barns till sina föräldrar och rätträtt

föräldrar.
har flyktingpolitiska kommitténVi också att ansett attnoterat

instru-möjligheten för anhöriga få uppehållstillstånd utgör ettatt
för invandringsreglering, vilket oroande utveckling iärment en

familjeâterförening.påsynen
Röda korset har avstyrkt förslag till ändring kap.Svenska 2ett av

ochparagrafen punkt i UtlL en utlänning under 18 år4 2 äratt som
ogift omedelbart före dennes bosättning i Sverige varitsamt

omedelbart alltför starkt och kanhemmavarande barn. Ordet är
leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall. Vi dessutom attanser

flexibel barn inte varitmåste med hemma-ävenman vara som
varande och hänsyn till fall där minderåriga bam inte ingått ita
hushållsgemenskapen.

minderåriga barn, där föräldrarna döda ellerEnsamma är
försvunna, bör kunna återförenas med äldre syskon i Sverige om
ingen lösning finns.annan

Avslås förälders uppehållstillstånd med hänvis-ansökanen om
ning till land, verketåterföreningen kan ske i måsteatt annat noga
undersöka, innan återföreningen överhuvudtagetbeslut fattas, ärom
möjlig i det land föräldern befinner sig
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kanefterforskning kan Röda korset hjälpa till.det gäller DetNär
för hjälpaförläggning god kontaktareller attman som ossvara en en

föräldrar. Röda korset har inget organise-barnet efterforska sinaatt
invandrarverket det gäller efterforskning.samarbete med närrat

FARR

för återförenahinder får läggas i möjligheten barnInga vägen att ett
med dess föräldrar.

det visar sig hart omöjligt få återförening till ståndNär när att en
återförenasi hemlandet så måste familjen få här.

Svenska Scoutförbundet

Verkställighet avvisning och utvisning bör genomföras attutanav
familjen splittras.

ÅterföreningenRiksorganisationen

Speciella myndigheternaproblem skapas tvångsseparerarattgenom
familjer. handlar familjer där den svensk ochDet ärpartenenaom
den andra utlänning.

och utlänningslagen11. LVU

Flera organisationer framhållit konfliktenhar mellan ochLVU
utlänningslagen. skall ha företräde och barnMan LVUattmenar

omhändertaget omsorgssvikt hos föräldrarna inte fårärsom pga
återlämnas till skallvårdnadshavaren för avvisningatt en genom-
föras. Frågan tidsbegränsade uppehållstillstånd togsom upp av
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kommittén och de organisationer frågan, Psykolog-besvaradesom
förbundet och Svenska bamläkarföreningen, avvisade det altemati-
vet.

BRIS

Omhändertagna enligtBarn LVU bör inte få avvisas. skall haLVU
företräde framför utlänningslagen.

Svenska Bamläkarföreningen

Vi står utlänningslagenLVU och hävdaöveratt att motsatsenanser
rättstillämpning strider Barnkonventionen. Barnkon-är moten som

ventionen har företräde framför Wienkonventionen.
orimligt från börjanDet hur lång tid återföreningär sägaatt en

kan och hur lång tid bam behöver ha för sig ita ett att anpassa en
familj under betryggande former. bör i stället tillsvidare-Det vara
beslut och ska bedöma utifrån professionen det fungerar.man om

Psykologförbundet

Vi ställer avvisande till tidsbegränsade beslut.oss

Svenska Scoutförbundet

Vid konflikt mellan utlänningslagen och lagstiftning, ten annan ex
barnetsLVU, måste skyddsintresse beaktas. orimligtDet är att ett

barn omhändertagits myndigheterna barnets liv ochattsom av pga
hälsa i fara återlämnas till vårdnadshavaren för avvisningär att en
ska genomföras.
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Sammanfattning skriftliga12. inkomnaav

synpunkter från organisationer som

deltog vid hearingen

Sveriges Kristna Råd

Asylsökande barn får inte särbehandlas negativt på något sätt,
jämfört med andra barn bor i Sverige.som

finns inga objektiva fråganDet vad bäst förärsvar om som
det enskilda barnet. Varje kulturellt subjektivtoch betingat.ärsvar

absolut krav barnetsEtt bästa alltid måste ha prioritet iär att
intressekonflikter.

vissa avseenden BarnkonventionenI mycket bestämd ochär
auktoritativ. gäller barnets rättighet fåDet leva med sint attex
familj. får inte skilja barnet från sin familj.Staten

Riksförbundet och SkolaHem

bamets bästaBegreppet bör sin utgångspunkt i bam- ochta ett
ungdomsperspektiv enligt det Nätverket för Bamkon-synsätt som
ventionen har. I viktningen mellan olika intressen behöver det bli en
tyngdförskjutning åt barnets håll.

Utlänningslagen bör kompletteras med bestämmelser i enlighet
med artikel i konventionen.3 angelägenhetsgradSamma gäller
också bestämmelser för förvarstagande så dessa stämmer överensatt
med Bamkonventionens 18-årsgräns.

finns inskränkningarDet i den hälso- och sjukvård erbjudssom
asylsökande barn jämfört med alla andra barn i Sverige. Kommittén

närmarebör titta på den undervisning asylsökande barn f°ar ärom
likvärdig med undervisning i den svenska skolan.annan
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Svenska FN-förbundet

resultatetviktFN-förbundet påpekar det är största attatt avav
i första handoch allmänt känt,kommitténs arbete sammanställs görs

sprida kunskapfolkrörelser ständigt arbetar medbland att omsom
och tillbarnkonventionen inom hela skolväsendet, till allmänheten

institutioner olika slag.av
BarnkonventionenFN-förbundet föreslår relevanta artiklar iatt

konventionen förklarasinkorporeras i svenska lagar, eller att som
i Sverige.gällande lag

UngdomspsykiatriFöreningen för ochSvenska Barn-

bör ändras, det framgår hurPraxis för beslutsmotiveringar så att
faktorer.bästa bedömts i förhållande till andrabarnets

förtroende-expertutlåtanden viktiga skallärenden därI är
med muntlig förhandling.läkarsystemet ersättas

bedömning varjeutredande myndigheten skaDen göra en av
höraskäl för uppehållstillstånd. Praxis bordebarns attvaraegna

hörasbarnet självt. föräldrarna inte vill deras barn ska måsteOm att
och ställning till varje enskilt fall.utredande myndighet värdera ta

utbildade ochUtredning barn måste ärgöras somav av personer
kompetenta.

bestämt förvarstagande bam.Föreningen sig Ettmotsätter av
uppsikt.alternativ till förvar är

ställetbör inte verkställighetshinder. börLVU Iett manvara
slutgiltiga beslutet enligt utlänningslagen tillsavvakta med det

LVU-vården upphört.
Invandrarmyndigheter prioritera utredningar familjermåste av

beslut månader.med bam. Ett borde komma inom tre
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BARNENSRÄTTISAMHÃUIT

Tlll
Carin Jaha
Barnknmrniuén
Socialdepartementet

33I85 Stockholm

Riksförbundet BRIS följande punkter viktigaatt äranser att
uppmärksamma för konflikternaminskning mellanen av
Utlánnlngslagen och bestämmelserna FN:s Barnkonvention:i

barnensPrövning asylskäl vid utredningarav egna om-
beviljande uppehållstillstånd. BRiS har föreslagitpermanentav att
detta under rutinmässig medverkan socialtjänstgörs ochav
erfaren barnpsykiatrisk expertis.

Handläggningstiderna asylärenden rörandei bam under-
18 år. BRIS här slutgiltigt beslut ska fattatattanser ett vara
inom månader efter det ansökan inlämnasattsex utan att
rättssäkerheten ásidosätts.

Förhållandet mellan LVU och Utlännlngsiagen. BRIS anser-
målsättningen "barnetsatt bästa" skall vägledandeom iom vara

vår målsättning, bör barn omhändertagna enligt Lagen vårdom av
LVU få awisas. Därförinte BRIS skallLVU haunga attanser

företräde framför Utlänningslagen.

Med vanliga:hälsningar

Bodil Långberg
generalsekreterare
BRIS

RIKSFÖRBUNDETams
ArmfelugacanllS34Stockholm.Telefon08-664 Telefax08-66450SB.l665.

75 68-7.44 Förmedlemsavgifter 90och 04-I.gåvor:
Org. 8020l3-3420.nr
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ochnyulnwvunnom-ImuddAuyllommlllhmu .

Till
BARIIKOHHITTEH
Barnkonventionen och svensk rätt
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Riksråd,AsylkommittéernasPlyktinggruppernas och PARK, vill
påföljandeframföra synpunkter Barnkonventionen och svensk rätt

gällervad flyktingbarn:

Sverige har ratificerat Barnkonventionen och därmed förbundit sig
följaatt den. Utlänningsnämnden skriver beträffande

Barnkonventionen följande i beslutett 1996-04-29, ärendenummer
UN 96/03907:

-Vad gäller tillämpningen Fnzs konvention barnensav om
rättigheter har nämnden anfört följande i beslut den 10 mars
1995 se Utlänningsärenden-Praxis, UN 274: "Sverige har genom
ratificering konventionen internationell,iklätt sigav en
folksrättslig förpliktelse att följa konventionens bestämmelser.

förhållandeDet Sverigeatt biträtt internationellen
överenskommelse innebär emellertid gällandeinte att denna blir
rätt. Domstolar och förvaltningsmyndigheter är därför inte

Såbundna konventionens regler svensk lag. är falletav som
föregåsförst detta föreskrivs i svensk lag. Ett godkännadeom

emellertid undersökning förenlighetöverenskommelsensav en av
månmed svensk rätt. I den svenska lagstiftningen inteden

stämma överens med överenskommelsen vidtasvad sägs ianses som
sådana lagändringar erforderliga för att Sverigesom anses

åtagandenskall kunna uppfylla sina enligt överenskommelsen.
Förhållandet mellan utlänningslagstiftningen och

årbarnkonventionen behandlades i samband med att riksdagen
1990 godkände konventionen prop.l989/107. Föredragande
statsråd uttalade därvid, uppfyller konventionensatt Sverige

såvitt såledeskrav även gäller flyktingbarn. finner attUN
barnkonventionen inte utlänningslagensutgör hinder attemot
regler tillämpas i enlighet gällande praxis".med

TelefonAdress ochfu Bankgiro Postgiro
FARR 0225 14777 64-4071343-1 S20890-5-137BoxS-77623 HEDEMORA
Sweden
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sålunda fårfinner att uttalades alltjämtNämnden vad som anses
gällande.vara

påUtlänningslagen nämns dock barn bara ett ställe, nämligenI i
samband förvarstagande.med

beslutet UN 96/03907:Vidare ur
åberopade-Vad galler det uttalandet den ansvarige ministernav

återgivet fråndettafinns 1 riksdagens protokoll l995f96:46
På26 januari 1996. sidan nio i nämnda protokollden anförs

kommitténföljande: "Medan den parlamentariska arbetar med
någotuppdrag beslutsitt regeringen att inte taavser om

avvisning där barn kommit att vistas här längre tid berörsen
fråga.där barnens hälsa Det gälleroch sätts i ärenden som

tilllämnas över regeringen för beslut. Ett beslut av
sådantregeringen i ett fall skulle innebära praxisatt en

fastläggs kan komma att ändras ett resultatsom som av
kommitténs arbete. Med hänsyn till den relativt korta tid det

frågaär regeringen att resultatet denom anser av
kommitténsparlamentariska Regeringenförslag kan avvaktas.

utgår från kommitténsatt myndigheterna tiden för arbeteunder
också sådanakommer att iaktta stor varsamhet i hanteringen av
ärenden."

sådanaåberopatFamiljen har i aktuell ansökan intenu
omständigheter att det föreligger skäl att avvakta med beslut i
ärendet. Nämnden noterar här särskilt att ohälsa med avseende

åberopatspå barnen inte har i ärendet.

Hämnden finner att det inte heller i övrigt strider mot
humanitetens krav att verkställs.avvisningen

uppehållstillstånd såledesFamiljen ansökan skall:s om
utan bifall.lämnas

detta beslutBarnen i är födda 91-07-10 och 93-07-05. Familjen
från Rest-Jugoslavien juli 1993.kommer och sökte asyl i
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I ett annat UN-beslut, UN 96/02772, beslutsdatum 1996-05-03, är
frånbarnet fött 93-U7-31. Familjen årär Kosova. Den sökte asyl

1992 och fick inhibition 20 1996. I detta ärende fanns intygmars
föräldrarna är djupt deprimerade, barnetom att är mycket bra

integrerat i Sverige och pratar svenska än albanska och attmer
barnets grundtrygghet är starkt hotat familjen tvingasom
återvända till hemlandet.
UH för här i sitt avslagsbeslut till börjanen samma resonemang

påDetta beslut fortsätter sedan följandesom ovan. sätt:
-Enligt åberopatsnämndens bedömning har för intesonen
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 slutradersamma som ovan.

Ett tredje beslut FARR här vill ta UN 95/02755, beslutsdatumupp,
1996-04-11, gäller tvåkosovaalbansk familj med barn, föddaen
91-11-30 och 94-06-02. Familjen sökte asyl 1992 omfattadesmen
inte förordningen 1994:189 körkortsförseelseav pga en som

årfadern gjort sig skyldig till i början 1993.av
Barnet är fött 1991 lider glutenallergi.som av
Här citerar FARR hela UH:s avslagsmotivering:

Skil
nämnden delar Invandrarverkets bedömning. Vad anförts isom
överklagandet föranleder inte annat ställningstagande.
Kterreseförbudet bör i enlighet gällandemed praxis förlängas

tvâ år fråntill att gälla nämndens beslut.

Alla dessa alltsåtre beslut ordförandebeslut, inte tagna ivar
nämnd.

FARR fåtthar innevarande dag telefon kännedom ytterligareper om
ett avslagsbeslut långför barnfamilj med vistelsetid ien

frånSverige. Det gäller fyra-barnsfamilj f.d. Jugoslavienen som
sökte asyl här 1992. Den fick inhibition 28den 1996. Barnenmars
är födda påpekats1981, 1983, 1986 och 1987. Det hade hur bra
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skolgångbarnen anpasssat sig i Sverige och intyg derasom
förelåg. tvâAvslagsmotiveringen densamma beslutivar som nr
ovan.
UH 96f02777, beslutsdatum 1996-04-30.

FARR att i samtliga dessa ärenden borde UN ha avvaktat medanser
att fatta avslagsbeslut. UN horde ha inväntat kommittévad Er
kommer fram till innan beslut tas.

harUN heller inte vägt in att dessa avvisningsbeslut tidigare
inte kunnat verkställas och att de fortfarande inte kan
verkställas.

id granskning ett stort antal beslut gällande flyktingbarn kanav
inte FARR finna att SI och UH i dessa beslut beaktat konventionen

barnens rättigheter.om
gällerDetta flera artiklar i konventionen. FARR vill här fokusera

på nâgra:

Artikel 2,
ståri vilken det bl.a. att barnet skall skyddas mot alla former

pådiskriminering eller bestraffning grund föräldrars,av av
vârdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet,

åsikteruttryckta eller tro.

Enligt regeringsiörordningen 1994:189 skulle barn sökt asylsom
uppehållstillståndden 1före januari 1993 beviljas humanitäraav

långaskäl någonsin väntetid. Undantag fanns, exempelvis attpga
familjemedlems beredvillighet att iaktta grundläggande normer
ifrågasattes.
Den praxis UH här lade är mycket rigid. Exempel har lämnats isom

från år: FÅRPARR:s praxissamling i STATEN SVIKAmars
PLYKTIHGBARH exempel 2-15 i denna. Praxissamlingen bifogas.nr

förståFARR kan möjligen att kriminalitet kan ett skälgrov vara
uppehållstillståndatt inte bevilja barn/barnfamiljer enligt
ifrågasättaförordningen. I dessa fall kan beredvillighetenman
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väga dennadärför här kunnaochgrundläggandeiakttaatt normer
men förmenabarnets bästa. attmotberedvillighetbristande

någonuppehållstillstånd förseelsesmärrebarnet/barnen sompga
årbegått ettärbeslutet togsnågon förekanske flerafamiljeni

Artikel 2.brott motklart

påpeka strider motheltatt detsammanhangvill i dettaFARR
låta blihandlandeett barnsandemening attBarnkonventionens

påuppehållstillstånd. dettaAttnekasfamiljentill attorsak
svårt bästabarnetsdirekt motstriderett barnskuldbeläggasätt

ll.2 ochutveckling, extillmöjlighetbarnetsoch nr

undandragit sigatt habeträffandelagtspraxisDen som
också 21.Artikel 2 exklart brott motettverkställighet är nr

föräldrarnagå Men attbeslut.aldrig barnetsjorden ärunderAtt
beviljaatt inteavslagsgrundvaritdetta hartagit steg en

uppehållstillstånd förordningen.enligtbarnen

Artikel 3,
står vidattbl.a.DärBarnkonventionen.isjälva kärnanärvilken

åtgärder främstakomma ibästaskall barnetsrör barnalla som
rummet.

FARR harbarnfamiljerochbeträffande barnbeslutI de som
itillgång vägts inbästabarnetsfinna atttill FARR sällankan

framgår dettafall inteI varjebeslutet. av
bästabarnetsalltidinteDet är förvissobeslutsmotiveringarna.

alltid skafå bästabarnetseftersomSverige. denstanna iatt
såvälbifallbeslut,allabör det ifrämsta rummet somikomma

framgå denärresoneratbeslutsfattarnatydligt huravslag,
ärende.just dettabästabarnets itill vad ärframkommit sou

fran,asylskäl dels kommerhör att barnetsbarnets bästaTill egna
dels beaktas.

på gånggång seutredningenhörs ibarnen inteattrann finner
18,14,10,är 4,ExempelArtikel 12.detta undervidare nrom
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19 och 20. framgår ändåI dessa ärenden inlagorna att barnenav
har ibland mycket starka någotegna, asylskäl. Men inte i dessaav
ärenden omnämns barnen i besluten, än mindre förklaras varför UN
inte tagit hänsyn till barnens asylskäl.

frånI FARR:s exempelsamling återfinnsfebruari 1995 dock ett
ärende, där nämnden beaktat att det fanns starka humanitära skäl

låta fåför att ett ocksåbarn stanna och motiverat varför
ämdånämnden fattade ett avslagsbeslut.

Det är exempel 3 UN 9401-0198, beslutsdatumnr 1994-10-28.
FARR har tyvärr inte kunnat Vårfölja detta ärende.upp
uppgiftslämnare, familjens gåttjuridiska ombud, har i pension
och förlorat kontakten med familjen.

ocksåFARR bifogar denna ändåexempelsamling vill här mycketmen
kortfattat redogöra för fallet.

13-årigEn flicka, Surete fingerat frånnamn, zigensk bördav
våldtagitsSerbien hade i Serbien och blivit gravid av

våldtäkten. Hon fick ingen hjälp att de serbiska myndigheterna.
Hon och hennes tvåfamilj, och syskon,mor flydde tillyngre
Sverige och sökte asyl i oktober 1992. I Sverige födde hon ett
barn halvårhon efter ett övertaladessom att adoptera bort.
Surete hördes aldrig förelågi utredningen. Det dock vid
beslutstillfället omfattande, barnpsykiatrisken dokumentation

dåliga,beträffande Suretes psykiska ocksåhälsa. Surete lider av
Hepatit B, våldtäkten.kanske följden av
UH skrev i avslagsbeslutet, förelågatt det humanitära skäl av
avsevärd styrka beträffande Surete frågaatt detmen var om
sociala problem borde lösas i Serbien.som Dessutom hade modern i

begåttaugusti 1993 ett brott påträta med kvinnaen annan
flyktingförläggningen. Trätan övergick i handgripligheter.

FARR finner att UN inte hade Suretes bästa för ögonen när man
beslutade att 13-årigavvisa henne. våldtagitsEn flicka isom
Serbien, blivit våldtäktengravid och sedan djuptav deprimerad
fött ett barn i måsteSverige, för henne det bästa att undervara

förhållandentrygga fåi Sverige bearbeta sina traumatiska minnen.
Här fick förseelse gångmodernen gjort sigsom skyldig tillen
väga tyngre än hänsynen till Surete.
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påvill synpunkterFARR komma med ytterligare denu
någonbarnfbarnfamiljer fick avslag undantagsbestämmelsesom pga

förordningen 1994:189.i
FARR det anmärkningsvärt att dessa barn/barnfamiljerfinner

många får påfortfarande i fall avslag sina ansökningar.nya
Både föräldrar och oftast psykiskt nedbrutna, iblandbarn är nu

svårt Många gånger gåttmycket psykiskt sjuka. har det inte att
avvisningsbeluten. två årverkställa lever efterFamiljerna nu,

någonförordningendet att 1994:189 utfärdades, i sorts
deprimerande icke-tillvaro. varit i Sverige sedanBarnen kan ha
1991. Det uppenbart att det för barnens bästa är nödvändigt att

omgående beviljas PUT.de

också påpekaFARR vill straffskala böteratt brott med meden
två år.månadereller fängelse i högst 6 preskriberas efter Jmf

BrB 35:1 1. Utvisning ske för brottbrott kan inte ärp pga som
preskriberade. Utvisning avsevärt allvarligare sanktion änär en
böter och fängelse.
Detta borde tveklöst vägas in när beslut i Hy ansökan tas i

därärenden det blivit liggeravslag förseelser änsom nu merpga
två år tillbaka i tiden.

fåFör barn sig barnets bästarotat i Sverige är det attsom
månaderpåhär. Enstanna väntetid för barn 18 eller längre kan

måsteinte accepteras. Om denna väntetid överskrids
uppehållstillstånd beviljas humanitära skäl.av

Verkställighet:
frånHur verkställighet avvisningnrnn sker varierarav

såpåpolisdistrikt till polisdistrikt. de ett humantOftast sker
värdigtoch sätt det vissaär möjligt. Men i fall har desom

på sådantskett ett sätt att barnen direkt har skadats. Det är
Åseleinte ibara polisen batonger ochkommit medsom

fåttfåttschäferhundar. Familjen denhar vetskap attom
avvisningsbeslut först Oftanär där för att gripa den.polisen är

fåttgripandethar skett i har packa itidiga Familjenmorgnar.
fåttfling,flygande Barnen tillhar inte säga adjö klasskamrater
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fåttoch lärare och inte med sig sina skolsaker. Andra barn i
fårförläggningen bevittna hur poliser burit gallskrikande barn

gångnedför trapporna och in i polisbilarna. Nästa kan det vara
deras tur, otäck, psykisk att leva i.egen en press

tvâ påfallI FARR känner till har barnen gripits väg tillsom
skolan. I det fallet stoppade polisen skolbussen och plockadeena

flyktingbarnen.ut

Polisens handläggningssätt är i dessa fall ett klart brott mot
långt ifrånBarnkonventionen. Polisen har haft barnets bästa i

åtanke.

Artikel 6,
handlar barnets rätt till livet att konventions-ochsom om

förmågastaterna till det yttersta sin skall säkerställaav
överlevnadbarnets och utveckling.

på svårtHär vill FARR särskilt peka avslagsbeslut för sjuka barn
svårt vårdnadshavare.och/eller barn frånmed sjuka Om de kommer

medicin/vård erhållasländer där livsnödvändig endast kan till en
för de gåravvisade oöverkomligt hög kostnad, den alls attom
erhålla såför de avvisade, säkerställs inte barnets överlevnad.

uppehållstillståndVissa barn i denna situation har beviljats av
fått ifrågasätterhumanitära skäl medan andra avslag. FARR om

förmågaSverige i de fallen till sin yttersta har försöktsenare
säkerställa dessa barns överlevnad.

Artikel 9,
frånvilken handlar att barnet inte skall skiljas sinaom

föräldrar.

Sverige bryter ibland uppenbart mot Artikel 9:
l.

frånEn förälder tas i förvar och skiljs barnet/barnen.
2.

förälderEn avvisas. Den andra föräldern barnet/barnenoch bereds

12-D3
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möjlighet följainte att med.
3.

beslutsfattarnasförälder avvisas med vetskap att detEn kommerom
lång återförenaför föräldern kunnata tid att sig medatt

barnetfbarnen.
4.

tillförälder avvisas ett land nekar att ta emot denEn andrasom
barnet/barnen.föräldern och

5.
från fråga måsteBarnetIBarnen skiljs förälder föräldern ien pga

tvångsvård. uppehållstillståndomhändertas för Ett beviljat skulle
få frågasnabbare förälderntroligen i friskare och skulle med

fåsäkerhet göra det lättare för barnet/barnen att erforderlig
vård och hehövligt stöd.

10,Artikel
handlar vikten snabba, positiva och humana beslutom avsom

âterförening.gällande

får återförenahinderInga läggas i vägen för möjligheten att ett
med dess föräldrar,barn vilket tyvärr sker.nu

också Artikel 9, punkt 3.Se ovan

Artikel 12,
handlar att barnet skall ha rätt att höras.omsom

ha asylskäl alltidBarn kan vilka inte kommer fram iegna
BarnetfBarnenutredningen. har helt enkelt inte hörts.

vidare under vadSe anförts i samband med Artikel 3.som

villFARR poängtera att barnet alltid ska höras av personer,
fårutbildade att höra barn, barnpsgkologer. Ett barnexempelvis

höras poliserinte och handläggare vilka i allmänhet saknarav
gåkännedomadekvat hur tillhär ska väga.om man
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väljerFöräldrar ofta att inte berätta vad barnen utsatts för.om
vill inteDe riva detta Deigen. vill att barnen ska glömma.upp

också svårtDet är för förälder att berätta att hans/hennesen
barn varit vittne till när hanlhon utsatts för exempelvis

våldtäkt. såmisshandel eller Det är förnedrande för föräldern.

också påpekaI detta sammanhang vill FARR att det är olämpligt
äratt det polisen är den mottagande ‘myndigheten.som

Plyktingarna, inklusive flyktingbarnen, kan ha mycket negativ
erfarenhet polisen i hemlandet. Hottagandet bör ske civilaav av

såmyndigheter och ske lugni atmosfär möjligt.som

Artikel 24,
sjukvård.vilken bl.a.hand1ar barnets rätt tillom

fåttAsylsökande barn och barn har ett laga kraftvunnetsom
får akutvård,avslagsbeslut i praktiken endast omfattningen av

vården frånvarierar dock förläggning till förläggning. Detta
hälsovårdeninnebär att den förebyggande försummas, att nödvändiga

tandvårdeninte livsnödvändiga operationer inte görs och attmen
består i tandutdragning vid tandvärk.

sjukvårdenSärskilt bekymmersam är för "gömda" barn. I teorin har
sjukvård. fårdessa barn rätt till nödvändig I praktiken de oftast

sådan vård.inte Vem ska betala Vem garanterar att inte polisen
får påkännedom att de finns ett visst sjukhus och kan gripaom
dem där

också gåttFARR vill här ta problemet med gravida kvinnorupp som
påjorden.under De törs inte lägga in sig sjukhus när barnet ska

Såvittfödas. Barnet föds i gömstället. PARK vet har hittills
inget barn dött avsaknad kvalificerad hjälp vidpga av en

såkomplicerad förlossning. Men kanatt komma skeatt är tyvärr
fullt tänkbart.
Ett ofött/nyfött barn har rätt till livet.
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framhålla att Barnkonxentionentill med skärpavill sistFARR
Sverige.undantag gillar alla barnutan 1

tyngd svensktinte har itill att BarnkonventionenorsakEn
andraheller tillämparSverige intebeslutsfattande kan attvara

undantaget ärHittills endakonventioner fullt ut.
rättigheterna, vilkenmänskligaskydd för deEuropakonventionen om

svensk lag.införlivats i

också svensk lag.införlivas iBarnkonventionenrann kräver att

"FÅR SVIKASTATENpraxissamlingenhänvisar FARR tillI övrigt
FARR där anför.FLYKTINGBARH" och vad som

1996-05-08Mariefred

Riksråd,Asylkommittéernas FARRFlyktinggruppernas ochFör

7.1:Tk — ;;.
FlodinBritta

sekreterare
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Ebba Neander
Lagmansgatan 18

Örebro702 15
019-32 32 76tel 1996 05 08

BarnkommitténTill
Barnkonventionen och svensk rätt
Socialdepartementet

Stockholm103 33

Synpunkter inför Hearing den 23 maj 1996.

Jag Frälsningsarméns invandrarhär I Flyktingkommitté,representerar där jag
några årvarit ledamot sedan i kraft mitt i Hjälptruppen Frälsnings-engagemangav -arméns Vänner deltagande i det flyktingarbeteoch utförs Frälsningsarméninomsom

både centralt och lokalt.
Jag mångaär pensionerad och ungdomspsykiater.barn- Jag har kommit i kontakt med

Örebro;på Hålahult,asylsökande barnfamiljer, förläggningarna nära Garphyttan och
Laxå. ocksåJag har träffat och undersökt antal barn iett stort "gömda" familjer.

Dä Utlänningslagen Barn endast vad svårtrör förvarstagandenämner ställaär det att
Barnkonventionen utgå frånUtlänningslagen. Vi kommer därför demot den praxis,att

påbeslut och den och dess rättigheterbarnet själva uppfattatsyn som som
någraanmärkningsvärda, "barnets bästa", påstridande och koncentreramot viktigaoss

områden.

Barnkonventionens "portalartikel", Art jämte "flyktingartikeln" Art 22, flerasamt,våldövriga artiklar, Art 19, skydd och försumlighet, Art 27mot varje barnssom om om
rätt skäligtill levnadsstandard ja, egentligen nästan alla artiklar är tillämpliga och-
viktiga för flyktingbarn.

Artikel 1
åldersgränsenVi konstaterar år.med tillfredsställelse lär skola flyttasatt till 18

Artikel 2
Föräldrars och ibland barns brott drabbar hela den övriga familjen.ett Vi djuptär
oroade över den eller bedömning"awägning "samlade ofta gjorts "särskildasom av
skål", där awisning blivit resultatet och där hänsynenhar till barns habästa synes oss

fårförsummats. Familjerna flerdubbla straff. Vi vill FARRzshänvisa till exempelsamling.

"Ãterkallandeprojektet"ocksåVi vill spårarbestämt det s.kvända mot däross man upp
mångafamiljer årsljugit Barn medi asylutreningen. vistelse i Sverige drabbassom

tungt

Artikel 7.
Vi statslösa Sverige PUTatt barn i med bör svenskt skyndsamtmedborgarskapanser
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Åtskiljande frånArtikel föräldrar
l mycket speciellt fall harett barn med svensktett medborgarskap blivit praktiskt och
känslomässigt helt bundet vid aylsökande sláktingparett har beviljatssom
uppehållstillstånd. Endast administrativa hinder föreligger för adoption. Fleraen

från påvisarläkarintyg föreligger frånskiljandetexperter att barnet dessasom av
"föräldrar" skulle liktydigt med barnetatt döden förlorade ochsina närmastevara genom

pådessa "föräldrar"att sätt döden skulle mista "sitt " barn.samma som genom

Jag finner detta strider barnetsatt bästa ochmot expertkunnandetatt beaktats.

Artikel 12 Barnet bör beredas möjligheter höras.att
Vi vill kraftigt understryka år fårhur viktigt det är barn upp till 18att berätta sin egen
historia i samband måstemed asylutredningen. Men det barnpsykologiskt/vara
barnpsykiatriskt erfarna och kompetenta intervjuare. l sammanfattningen av
"Flyktingpolitlska kommitténs påövervägande och förslag" anförs sid 235, st att
lnvandrarverkets tidigare centralt utfärdade fåttregler höra barn "inteatt fullt genomslag i
den praktiska frånverksamheten". Min erfarenhet än hundratal barnfamiljerett är attmer

någotbarnet i enda fall blivit hört under den första delen utredningen annat änav
när det gällt barn .ensamma

Exempel:
årl familj med fyra pojkar mellan 16 tillfrågades7 och kom till Sverige 1991en som

årdessa pojkar inte tvåupplevelser och skäl. Först efter tillankomstenom egna
Sverige berättade de dåde sexuella övergrepp de varit för ochutsattaom grava -påtrodde inte lnvandrarverket tvåderas berättelse, utredningtrots oberoendeatt av
sakkunniga bedömare resultat.gav samma

Även med sakkunnigt utförd första utredning är det vanligt och psykologiskt förklarligten
långsmärtsammaatt upplevelser sådanaförst efter tid Det är vikitgtrapporteras att

opålitligabedömsrapporter eller diskriminerande trovärdighet.för berättarenssom

Flyktingpolitiska kommitténs förslag kring barns hörande pekar i riktning.rätt

Artikel Om sjukvård24. hälsa, tillrätt och rehabilitering
Trots att regeringen l 1993/94:94 angivit asylsökande barn i princip skall haattprop
tillgång sjukvårdtill hälso- och de barn år bosatta i Sverige föreliggersamma som som
enligt min erfarenhet mångabetydande pådiskriminering de asylsökande barnenav

på såförlåggningar, sjukvårdsätt fortfarande endast akutatt beredes barnen.
För fåttasylsökande barn familjendär awisningsbesked kunnat "verkställas"men

fått månad månad påoch därför vänta efter förläggningar bedöms behovet akutav
sjukvård ännu bråckoperation påsnävare, med hänvisning till sparkrav. T utförsex
små pojkar, på"operation körtlar i svalget heller kostar demetc,av man
psykologisk från/ psykiatrisk behandling remiss specialist.trots

Beträffande svårare. pågömda vågarbarn situationenär mycket Föräldrarna litaännu
sjukvårdens Många sjukvárdsinstanser vågarsekretessplikt. rädsla för huvudmannenav
och okunskap barnets vård.rättigheter den trängande akutamestom ge ens
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Boendet.
påbekymrade såVi barnfamiljer vissa förläggningarär över att tvingas bo alltför ihoptätt

familjernas och särskilt barnens trissas sparkravatt förläggningensär motiv.oro upp.

Om gömda barn
En särskilt situation har de gömda barnen. Derasutsatt läge uppmärksammades

då "GÖMDsärskilt 1994, Socialstyrelsen SlVoch publicerade -för undvikaatt
avvisning, gömda barn i Sverige". Beskrivningenrapport de gömda barnensen om av

mångasituation förstämmer även de barn lever gömda i dag.som
Naturligtvis detär allra viktigast förebygga barn bliratt att gömda, den härmen-vårtär bland de "utsatta" i land och behövermest hjälp.. Vad kan göras igruppen som

sjukvård.nuläget är försäkra dem adekvatatta om

ocksåGömda barn "varjeär barn" i barnkonventionens anda l

Om oförberedda hämtningar
Vid avvisningar och utvisningar har ofta polis dykt nattetid och brutalaupp
tillvägagångssätt har förekommit, ovärdiga ratificerat Vidstat barnkonventionen.en som

vârdnadsmålmotsvarande ingrepp enligt LVU eller it är det föreskrivet barn-attex
kompetenta skall medverka. Det nödvändigt även när det gällerpersoner synes oss
flyktingbarn.

Barn förläggningar lever i ständig dag polisen skall komma ochnatt attoro som
hämta dem. Det är fruktansvärd och skadlig situation för dem.en en

utlåtandenOm angående fråningg och barn läkare, psmolger rn
Ofta omnämnes inte dessa intyg i SlV:s UN:seller beslutsmotiveringar. l intygen finns
ofta refererat barnets upplevelser och synpunkter, framkommit Vitidigare.som anser

hänsynen till barnenatt kräver uppmärksammar intygenatt man noggrannare.
Om svårigheterföreligger innehålletdet tolka finns det möjlighet tillatt och starken

frånönskan läkare konstruktiv dialog mellan intygsskrivareetc ochom en
handläggare/beslutsfattare kring intyget.

Generellt torde tillämpning Barnkonventionen kräva kunskapatten noggrannare av mer
konventionen och barn än den förefaller finnasom hos utredare,om som nu

handläggare och beslutsfattare. Endast utbildning och erfarenhet etisk-samtgenom
moraliska pådiskussioner och överväganden torde Barnkonventionen kunna tillämpas

korrekt sätt.ett

Även lagar och rekommendationer tillkommer Barnkonventionenmedom nya som
ändå gågrund är flyktingbarnens framtid till sist beroende den tolkning görssom av

handläggare och beslutsfattare gällande lagar och förordningar. Här kommerav
medvetna och omedvetna känslomässiga motiv in.

frånEtt exempel är 1994 när även gömda barn omfattades "Barnförordningen" framav
dätill november, dåvarande såpraxis radikalt ändrades invandrarministern attav

gömmandet i stället räknades särskilt skäl för awisning. Det blev svekett ett motsom
många barnfamiljer.

Vi med förväntan fram Barnkommitténsresultatet arbete.emotser av
För Frälsningsarméns Flykting/lnvandrarkommitté

/1./1‘ 5a..--g duc
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SAllihlANli-YITNINGl

Denna skrivelse kortfattat Sverigebeskriver problem drabbar fler fler barn iochett som
nämligen tvångsseparation familjer föräldern från och blirdär kommer landannatettav ena

utvisad, Lagstiftningen denna striktare.mycket punkt emedantillämpningenär ärav-, vag
Vi vill visa både iSlV och UN har visat mycket liten eller ingen till bästahänsyn barnensatt
sina beslut. Till framställan bifogas enkät idenna gjordes innan lagenden trätten som nya

skrevskraft och del synpunkter ville komma till då Denmed redan lagenrättaen som
enkät giorts efter lagens ikraftträdandeden inte sammanställdär ännusom nya men en
preliminär bedömningvisar inga förbättringar gions. sigDet har i alla hänseendenvisat attatt
vårafarhågor inte barabesannats vuxit till oanadeproportionerävenutan

ÅTERFÖRENINGEN2 RIKSORGANISATIONEN

Återföreningen organisation främst arbetar för problembelysade speciellaär atten som som
skapas myndigheter tvångsseparerarfamiljer. denDet handlar familjer därattgenom enaom

svensk många fall träffatoch den andra utlänning. l det flyktingar sinär ärparten som
livspartner uppehållstillstånd. Målsättningenunder för föreningens arbeteväntan ärpa en

lörrespekt familjens integritet minstoch det psykiska, fysiska och intestörre att stoppa
ekonomiska lidande vara medlemmar blir för.utsattasom

3 VILKA BARN DRABBAS

l diskussioner med såväl my-ndighetspersoneroch privatpersoner oftastmöts av enman
oförståendeattityd för inteproblemet med de drabbadebarnen tal. Detnär pa ärman en
allmän kunskap föräldrar till barn från medsvenska Sverige. Skaran barnatt av
föräldrar från olika länder och därigenom riskerar forbarnväxer utsättasattgruppenav som
det tamiljesplittring ofta inteinnebär. hatidlar "osynliga"Det barnövergrepp ären somom
llyktingbam inte heller helt i föräldrarin det svenska drabbadeNärsystemet,men som passar

hjälpsöker för sig och sina barn finns lämpligt fack varför iställetinget placeradem i deatt
sopas oftastunder mattan" och lämnas sitt öde. De barn drabbasärgemensamma som
mycket varför far första år förälder medde igenom sina dels sin dels denochsma utan ena
andra föräldern mångabryts ned och förtvivlan under sin gånger kamphopplösasom av oro
lbland av-/utvisas föräldern oftaden tiden det lettunder barnet Detta harväntas.ena som nya
till allvarliga konsekvenserså missfall och för tidigt födda barn.som
Ytterligare barn drabbas de barn inteär ären grupp av som paretsgemensammamensom

kanske fåttäntligen chansen familj, efterlängtad blivitleva i hel Ensom att enen pappasom
del barnets liv år ifrån medunder flera ofta formerdet under uppslitandeav tas
polishämtning. Barnet lämnas åter och då rädslan med denmed vad häntensamt av-.som
;utvisadevilken månaderofta kommer från krigsdrabbat land för sökaasyl. oftaDetattett tar
innan den av-/utvisadekan allvarligahöra sig till sin familj och dena tidär sätterav en som
spårhossåväl föräldrar bam.som

ÅseleDet skeddei dagligenoch befolkningupprörde del Sveriges skersom storsom en lav
vanliga familjer. sigBarn blir gionvittnen till polisövergrepp sina och käravilka intepä nära
skyldiga till någotbrott

bilaga ochl 2
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UTLÄNNINGSLAGEN FÖRARBETEN4 OCH DESS

årknapptFör sedanskrevsdelar utlänningslagen förarbetenal talastill denna lagett av om.
lagstiftningen dittills tillämpats strikt, De humanaoch mänskliga hadeatt hänsynenytterstom

bokstaystolkning.:sidan lör principfast Möjligheten för vissa beviljasanhörigasatts en att
uppehållstillstånd vid ansökan i Sverige skall utvidgas falli då det uppenbartär etten att

utifrån.:uppehållstillstånd skulle meddelatsvid ansökan En ocksåansökan skall kunnany
sökandenbifallas då det strider humanitetenskrav avvisa Detta innebär i praktikenmot att

bland asylsökande får avslag sin ansökaninte skall möjlighetenatt nekasannat en som att
bevara familjebandde knutits i Sverige hans asylskäl i sig inte tillräckligtäven ärsom om

tvåårigstarka. En dåprövotid skall inträda förstoch därefter skall slutgiltig bedömning fören
PUT skriver vidareMan i motiveringen till dengöras. lagen måste"ett barn iregelattnya

komma lida sådan beviljasskada långvarig separation tillstånd bör Detantas att av en att
ståborde klan tör någonalla har kunskap barns såutveckling alltid fallet ochärsom attom

inte dagenstillämpning gällandeendasti exceptionella fall.görsom

TILLÄMPNING5 PRAXIS OCH

dåHur har den tillämpats Våralagen medlemmar kan efterexempel exempelnya attge
fortfarande någoninte hänsyntill hur barnendrabbas. har tried detMan i taktman tar snarare

hårdnandesamhällsklimatet höjt ribban ytterligare. allal de otaliga inlagor skrivs till SIVsom
respektive UN vädjar advokater. läkare, psykologer och drabbade tillhänsyn skallatt tas
bamkonventionen och därigenom våra bam. varje ocksål avslag finnsproducerassom
standardfrasen"inte heller enligt barnkonventionen särskildaskäl föreligga" för detattanses
skall verkligen har motiverat sitt beslut. Vid diskussioner med deattsynassom man personer

lättat besluten,för fylligare motivering nämndastandardfras,vidaremotiverasänsom en ovan
beslutet med barnkonventionen inkorporerad i lagen och alltså inte behöveratt är att man

detta ytterligare. Barn tvingaspröva i halva familjer den anledningenväxa enda attupp av
beslutsfattandemyndigheter tillämpa lagen med utgångspunkti ochvägrar barnkonventionen
lagensförarbeten.

falll där domstolar har bedöma begått brott skall utvisas etter haatt om en attpersonsom
avtjänat sitt straff hänsyn till familjesituation ofta direktmed tydlig ochtar stor personens
hänvisning till barnkonventionen, i sådanafall törvaltningsmyndigheten striktare i sinär än
tolkning och ingen möjlighet i si.nvandelsbedömningvid fråga uppehållstillståndattser om

hänsyn till barnenssituation.även Ett barn riskerar förlora sinta grundatt ettavpappa
utdömt bötesstraff för mindre förseelse.en

6 KONSEKVENSER

De åren har jämställdhetsarbetet stått högt våra beslutsfattare.agendan lörsenare
Utredningar har tillsätts för befästa hur viktiga egentligen för sina barnsatt ärpappor
utveckling Man har till och med lagstiftat pappamånad vårai töräldralörsäkringen. Förom
barn tvingas ha möjlighetväxa lära känna sina detkommersom utan att attupp pappor
givetvis kännas hån. Våra bam svenskar påbråatt med utlänsktett är ärsom ettmen som
halva deras identitet. Många barn- och ungdomspsykriatiskakliniker fåtthari landetrunt om

2sou l994:60 25s
Prop1994/95;179 61sProp 1994/95:179 63sr Prop1994/9517965s
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besök medlemmar försöker bästa lör dådet sina barn inte kännervara göraav som men
någotstöd från lagstiftandeeller utövandemyndigheter risken får bittraär attstor en grupp
och splittrade ungdomar har missat de viktigaste delarna sin denbarndom. Försom en av av
kvarvarande blir följden ofta svåra ekonomiska och psykiska problem vilka i sinparten tur
återspeglas i barnens uppväxtmiljö. Vi blir sä kallade gåtträttshaverister tillslut harsom
igenom eld foroch våra familjer. De ekonomiska förupprätta konsekvensernavatten att
individen blir måsteallvarliga läggas försöka hålla kontakten,att pägenom attpengar ner
kanske endamöjligheten kommunicera via kurirpost, advokatarvodenmåstebetalasär att etc.

våraFlera medlemmar har dessutomblivit så psykiskt nedgångna studierdeattav gett upp
eller förlorat sinaarbeten.
De ekonomiska förkonsekvenserna samhället blir betydande dels belastarattgenom
vården och blir sjukskrivna grund faktorernämnda också blirdärförovan attav men
ensamståendeoch därmedoftast beroende bidragstörskott, bostadsbidragav mm.
De konsekvenser kommer i framtiden, ekonomiskaså väl sociala, dessaatt se som genom
barn tvingas sina vanligtvis vågar inte sia Vi redanväxa utansom upp pappor om. ser
hemskaexempel hos barn svåraunder förhållanden, framför allt bland pojkarväxersom upp

står för våldsbrott.del dagensstorsom en av

7 BROTT MOT BARNKONVENTIONEN

Vi det finns för humantolkning dagenslagstiftning denatt utrymmeanser en mer attav men
fördelmed skulle kunna tydligare. förarbetenal till nuvarande skrivning klaragöras ges

signaler måste ibarnen de enskilda ärendenaoch tillmäta dem betydelse.att man se storen
Problemet ligger främst i tillämpningen lagen. Vi SIV, lagstiftarenUN och ävenattav anser
med hänsyntill nämnda och nuvarandepraxis helt uppenbartbryter principenovan mot om
barnetsbästa.

Vi sitt agerande bryter följande artildar.att motanser man genom

artikel 2 helt svenskabarn barnoch med förälderutländsk olika möjligheter.attgenom ge en
artikel 3 ignorera barnenvid bedömningen enskilda fall,attgenom av
artikel 4 inte vidta tillräckligt kraftfulla lagstiftningsâtgärder,attgenom
artikel 5 inte respekterabarnensbehov bådaföräldrarnas ledning och stöd,attgenom av
artikel 6 inte säkerställabarnetsmöjlighet till utveckling,attgenom
artikel låta7 inte barnet omvårdatbli bådasina föräldrar,attgenom av
artikel 8 stjäla barnetshalva identitet.attgenom
artikel 9 godtyckligt skilja frånbarn sina föräldrar,attgenom
artikel 10 undantagslöstbehandlaansökningarnegativt,attgenom
artikel 14 förneka barnet ledning sin förälder i fri- rättighetsfrågorochattgenom av ena
artikel 16 i högstagrad barnenför godtyckliga ingripanden i familjelivet,att utsättagenom
artikel 18 inte säkerställa erkännandet båda föräldrarna har för barnetatt attgenom ansvar
artikel 37 barnenför omänsklig förnedrandeoch behandling.utsättaattgenom grym.

Det bästa för måstebarn undvika fråndenna familjesplitringett att typvara attav genom
första tillfället tillmäta dem den Vår mångarespekt. undran hur våra småstörsta är somav
skall offras principemas, signalerna och någonden reglerade invandringensaltare innan

demser
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RÄDDA pmBARNEN
1996-05-06SverigeförAvdelningen

övrigaoch Europa

UTLÄN-ÄNDRINGARFöRsLAçRÄDDA ITILLBARNENs
FOR BARNKONVEN-UPPFYLLABATTRENINGSLAGEN ATT

TIONEN

flyktingpolitikLiberal

skallSverige statRädda att enBarnen varaanser
förarbetasjälvklartdet att gene-enansersom ärflyktingpolitik. Detsolidariskochrös, human

flyktingbarnensuppmärksammaviktigtsärskilt att
sårbara Räddasituation. Barnenoch anserutsatta

måsteflyktingpolitikliberalmänsklig ochatt en regleraframför intresse attprioriteras statens
samhällsekonomiskaframföralltinvandringen av

skäl.

till ändringarflera förslagharRädda somBarnen
utlänningslagstiftning-bringaförvidtasbör att

konventionöverensstämmelse med FN:sfulli omen iochGrundprincipernarättigheter.barnets synen
defi-artikel 1uttrycks iBarnkonventionen, som

diskrimine-skyddartikel 2 motbarn,nition av
artikel 4bästa,artikel 3 barnetsring,

till detskyldighetkonventionsstaternas att
genomföratillgängligasinayttersta resurserav 6artikelkonventionen,enligträttigheterna

utvecklingoch samtöverlevnadtill liv,rätt
skallbli hörd,12 rättenartikel att genomsyra

enskildaärendehandläggning. Detmyndigheternas
kunskaprespekt,medbemötasrättharbarnet att

förståelse myndigheterna.svenskadeoch av

Internationella konventioner

vidbeslutsfattare StatensRädda attBarnen anser
skallUtlänningsnämnden tainvandrarverk och

konventionerinternationellatill dehänsyn som
tillämpningochtolkningvidratificeratSverige

kan inteBarnkonventionenlagar.svenskaav
utlänningslagen.förbigås tillämpningenvid av

tillämpningenKritik mot

särskilt oroande attdetfinnerRädda Barnen
utlänningslagentillämpningentolkningen och av

underrestriktivbetydligtblivit senarehar mer
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år. således inte i första hand sigär lagen iDet
upprörda känslor hur myndigheter-skapar översom

enskilda ärenden, tillämpning-beslutar i utanna
en.

åtankeRädda särskilt har i är begrep-Det Barnen
skäl. allvarligthumanitära skallHurpet ett

till-barns psykiska hälsa behöva skadas för att
ståndsgrunden aktuellhumanitära skäl skall bli

kommentaren till utlänningslagenI
påwikrén/Sandesjö vad1995 uppl exempelSe ges

utgöra humanitära skäl. Räddakansom anses
är uppfattningen de beslutandeBarnen attav

myndigheterna uttömmandeverkar dettase som en
uppräkning humanitära skäl. Rädda Barnen anserav

mellandet oerhört viktigt förtroendeklyftanatt
barnexpertis beslutsfattare asylärendenoch i
elimineras. Rädda tolkningenBarnen attanser av

ochbegreppet skäl skall generöshumanitära vara
tillhuman. flera enskilda fall kommitI som

avvisning/utvisningRädda kännedom harBarnens
skett kravdet stridit humanitetensatttrots mot
och den allmänna rättskänslan.

frånbeslut Utlänningsnämnden anförsI att en
korrekt tillämpning den svenska utlännings-av

stårlagstiftningen i överensstämmelse med inne-
hållet dåi Barnkonventionen. SverigeDetta genom
ratificeringen Barnkonventionen förklarat attav
den svenska lagstiftningen överensstämmelseär i

innehåll.med Barnkonventionens Rädda Barnen
ifrågasätter så fallhuruvida Utlänningsnämnden i

dåtillämpar lagen korrekt, beslut fattas som
strider principerna i Barnkonventionen.mot

Sveriges till 1992rapport FN

kommitté förSveriges första tillI FN:srapport
barnets rättigheter hur följer Barnkon-Sverigeom

bestämmelserventionens sägs barnensatt
situation i hög grad avspeglar samhällesett

barnperspek-värderingar. Vidare uttrycker attman
påtivet skall prägla arbetet alla samhällsom-de

råden där barns berörs.intressen

Artikel 3 barnets bästa

Enligt artikel skall3 i Barnkonventionen barnets
åtgärderbästa komma i främsta vid allarummet,

ocksårör barn. artikeln konventions-Isom anges
skyldigheter det gällernärstaternas ettatt ge

omvårdnadbarn skydd och och skyldighetersdessa
förhållande till bl föräldrarnas skyldighetera

åläggsoch rättigheter. Konventionsstaterna
vidare uppfyll-tillse vissa minimikrav äratt att

frågada i institutioner och liknande somom
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vårdför eller skydd barn. Vidansvarar enav
konflikt mellaneventuell grundsatsen barnetsom

bästa skall, huvudregel,och andra normer som
barnets bästa företräde. barnetsPrincipenges om

åtgärderbästa skall beaktas vid alla rör ettsom
såvälbarn, direkt indirekt. Rädda Barnensom

är etiskdetta grundregel,attanser en som
beslutande myndigheter bör medvetna ochvara om
känna för tillämpa. handlaratt Det yt-ansvar

visa respekt för enskilt barn.varjeterst attom

får innehållArtikel 3 i Barnkonventionen och
relevans först den tillämpasnär i betydelsen
"det för detär bäst enskilda barnet". Detsom

utgårviktiga är i varje enskilt fallatt man
från enskildadet barnet och dess behov. Princi-

fårbarnets bästa särskild närbetydelsepen om
konkret problem skall lösas och finnsdetett

motstridiga intressen.

direktiven till BarnkommitténsI uppdrag sägs att
principen "barnets bästa" sedan länge harom
varit vägledande för svensk lagstiftning rörande

någonbarn och ungdom. sägs vidareDet att gene-
rell bestämmelse motsvarande generalklausulen i
Barnkonventionen inte finns idag svensk lag-i

återfinnsstiftning principen i olikaattmen
former lagstiftningi rör barn. Rädda Barnensom

påpekavill här principen barnets bästaatt om
faktiskt inte varit självklar ledstjärna viden
beslut rör barn enligt utlänningslagstiftning-som

påfinns flera ärenden där beslutDet fattatsen.
direkt konventionsstridigt sätt. Räddaett Barnen

myndigheterna skall bundnaatt attanser vara
tolka tillämpaoch svensk lag ljuset grund-i av
principen i artikel 3 även denna princip inteom
finns uttryckt explicit lagen.i

Rädda detBarnen är viktigt medatt ettanser
dåtydligt barnperspektiv beslut flyk-fattas i

måstetingärenden. Varje barn ses som egenen
individ med behov och rättigheter. Barnensegna

uppehållstillstånd måste fåskäl för kommaegna
fram och vägas in i den totala bedömningen av

fåhuruvida familjen skall Vidi Sverige.stanna
uppehållstill-beaktande humanitära skäl förav

stånd måste särskild hänsyn till barnetstas
bästa.

Vad är barnets bästa

måsteVad barns bästa är bedömasett i varje
enskilt fall. Principen barnets bästa i Barn-om

långtgåendekonventionen är och ställer höga krav
på konventionsstaterna. barnets skallbästaAtt
komma i främsta utesluter dock interummet att
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fårandra hänsyn det är bäst förtas. Men som
skall i första hand vidbarnet vägledandevara

åtgärder målkonflikter ochalla rör barn. Vidsom
tolkningskonflikter bör principen barnetsom
bästa ärfungera stöd och rättesnöre.ett Detsom
just vid intressekonflikter principensom om

svårbarnets bästa blir särskilt viktig och att-levatillämpa och verkligen till.upp

fordras prövning hur det enskildaDet en av
påverkasbarnet kan komma visst be-att ettav

slut. Samtliga fakta och omständigheter bar-om
behov skall utredas i fall ochvarje enskiltnets

fråganvägas i totalbedömningenin av om uppe-
hållstillstånd. Enligt kommitté för barnetsFN:s

skallrättigheter prövningen vad är bar-om som
bästa genuin, inte bara formalitet.nets vara en

varje enskilt fall skall det förI finnas utrymme
individuella hänsynstaganden.

framgåtydligtbör enskildaDet beslut attav
ingåttbarnets bästa övervägts besluts-och inoga

FN-kommittén ansvari-underlaget. har markerat att
myndigheter bör kunna visa varför de valt ettga

såmindre barnvänligt alternativ, när skett. Det
påinnebär bevisbördan läggs den inteatt som

låter bästabarnets avgörande.vara

myndighetens beslutsmotivering skall klartI
påbeskrivas vad sätt beslutet tillgodoser bar-

bästa och i förekommande fall tydlig motive-nets
ring varför beslutet ej kunnat beakta bar-ges,

bästa. myndigheten fattat avvisnings-Harnets ett
beslut, bör principen barnets bästaom vara
vägledande även för hur själva verkställigheten

avvisningen skall genomföras.av

måste fåRädda barnet självBarnen attanser
komma till tals och berätta ochsina skälom egna

sådanterfarenheter. Vid samtal med barnetett
krävs de talar med barnet sär-inneharatt som
skild sakkunskap barn. Rör det sig ettom om

måsteensamkommande flyktingbarn hänsynsärskilda
frågeställningaroch beaktas.

avgör vad är barnetsVem bästasom

Rädda den individuella utredning-Barnen attanser
skall göras med särskild kunskapen av personer

såle-måstebarn. beslutande myndigheternaDeom
des konsultera sakkunniga barnetspersoner om
behov. invandrarverkStatens och Utlänningsnämn-

fården under inga omständigheter underkänna
expertutlåtanden vad iär barnets bästasomom

enskilt fall.ett
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Vi k kan ör bat tssse r 0 a
bästa

då stårde fall enskiltI barns bästa iett
motsättning till övergripande samhällsintres-ett

måste såledesrimlig avvägning ske. kanDetse en
i vissa fall finnas andra intressen än barnets

prioriteras. är oerhört viktigtDet isom att
detta sammanhang inte generalisera utan att
verkligen individuella hänsyn och görata en
bedömning i varje enskilt fall.

då förmårde fall inte föräldrarnaI tillens sehåller påbarnets bästa, barnet gömtutan t ex
sätt bryter ned det eller när familjenett som

låter fåbarnet bära i kampenett stort ansvar
uppehållstillstånd,för befrias inte myndigheter-

från för sina beslut.na ansvar egna

är grundläggandeDet i fastställ-rättsstat atten
da lagar och beslut följs och besluten inteatt

påbygger oriktiga uppgifter. är starktDet ett
samhällsintresse den inte följer givnaatt desom
reglerna inte kommer i bättre läge än denett som
följer dem. är dock i dessa fallDet detsom
föreligger risk barn drabbas orätt-stor atten

hårt.vist

debattFortsatt

Hur principen barnets bästa omsätts prakti-iom
ken kommer beroende den tid och detatt vara av
samhälle den kommer verka i. kommeratt Det
aldrig finnas givetatt sedanett svar, som
alltid skall gälla. är hellerDet inte meningen,

kontinuerlig diskussionutan vad ären om sommåstebarnets bästa alltid finnas i dynamisktett
samhälle.

På frågan vad är barnets bästa finns detom som
inga enkla eller självklara ambitionenutansvar,
måste i varje enskilt fall söka lösning-attvara

blir till barnets bästa. Rädda Barnenar som
påriktmärket skallattanser attvara synen

barnet, uttrycks i de grundläggande principer-som
i Barnkonventionen, inarbetas naturligna som en

del i beslutsfattandet hos Räddamyndigheterna.
Barnen ansvarig myndighet är skyldigattanser

Visaatt respekt för barnet, utreda vadatt som
är barnets bästa och utröna hur det kanatt
tillgodoses.
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utlänningsla-till ändringar iförslagKonkreta
uppfyllaför bättre1989:529 UtlL attgen

Barnkonventionen

batioke d1A av n

6 kap UtlLreglerna iRädda attBarnen anser
angående tillskall ändrasbarnförvar attav

år.18underomfatta barn

skalllagendet idessutomRädda attBarnen anser år iunder 18barnförbudinföras mot att taett
förvar överhuvudtaget.

bästa3 barnetsArtikel

såsom Flyktingpolitis-denRädda Barnen att,anser
föreslår 1995:75,betänkandetkommittén i SOUka

uppehållstill-förförutsättningarnade generella
stånd bestäm-medkompletterasUtlL böri 2 kap en

tillstånds-det vidföreskrivsmelse där det att
hänsynenskall beaktas vadsärskiltprövningen

allmänna bästautveckling ochtill hälsa,barns
kräver.

principenunderstrykadockRädda vill attBarnen
Barnkonventionenartikel 3 ibästa ibarnetsom

innehållfår tillämpasförst när denrelevansoch
enskildabäst för detbetydelsen "det äri som

enskilti varjeviktiga ärbarnet". Det att man
utgår från och dessenskilda barnetfall det

viktigbarnets bästa ärbehov. Principen enom
grundregel.etisk

UtlL bördet idessutomRädda Barnen attanser
det i myndigheter-bestämmelseinföras attomen på vadskall framkommabeslutsmotiveringarnas

ibästa ochbeslutet tillgodoser barnetssätt
varförfall tydlig motiveringförekommande ges,

bästa.ej kunnat beakta barnetsbeslutet

el sttArt 7 "tten

i 2inregel bör förasRädda Barnen att enanser uppehållstill-tidsbegränsatkap UtlL tillrättom pågårstånd faderskapsutredningi de fall en
pågå.eller kan beräknas

frånåtskiljandeArtikel färälgrarj2

verkställighetRädda ettBarnen att avanser
då familjskall inhiberasavvisningsbeslut en

riskerar splittras.att
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Rädda reglerna i 6 kap UtlLBarnen attanser om
får från vårdnadsha-barn skiljasinte sinatt ett

vårdnadshavaren ieller barnetatt tasvare genom
förvaräven omfattabör den har faktis-detsom

vårdnadsansvaretka för barnet. Enligt nuvarande
vårdnadsha-regler omfattas endast barnets legala

vare.

eåtek l l am "A

måsteRädda Sverige arbetaBarnen attanser mer
effektivt aktivt,och med principen barnetsom
bästa riktlinje, för uppfylla Barnkonven-attsom
tionens bestämmelse ansökningar familje-att om
återförening påskall behandlas positivt,ett
humant och snabbt sätt.

familjeåterföreningsärendenHandläggningen tarav
lång många gånger svårttid och det är praktiskt

få familjeåterförening hårdastånd.tillatt Deen
formaliakrav invandrarverk uppställerStatenssom
är ofta i princip omöjliga uppfylla för deatt
sökande.

Artikel 12 rätt bli hördatt

Rädda reglerna kap UtlLBarnen i llattanser
angående muntlig handläggning i asylärenden bör
utvidgas till omfatta varje barn böratt att
höras. Vid samtal med barn krävs talardeatt som

barnetmed innehar särskild sakkunskap barn.om

Artikel §7 frihetsberövande

Rädda Barnen det strider Barnkonven-att motanser
tionens anda och intentioner under 18barnatt ta
år förvar.i

föreslårRädda förbudBarnen förvarstagan-ett mot
år.de barn under 18av

Folkrättsligt bindande dokument

När Sverige ratificerade konventionFN:s om
barnets rättigheter 1990 innebar ställ-det ett
ningstagande och för arbetaett staten attansvar
för förverkliga de rättigheter barnatt varjesom
har rätt till.

Ytterligare förslag

För ytterligare ställningstagandenresonemang,
frånoch förslag Rädda hänvisas tillBarnen
sviker flyktingbarnenSverige 1995rapporterna

och Humanitära skäl hos asylsökande barnfamiljer
på1994 remissvaret Flyktingpolitiskasamt

13-D3



Bilaga 2

kommitténs betänkande 1995:75.SOU I rapporten
påvisarSviker Sverige flyktingbarnen Rädda

flyktingbarnens rättsliga ställning inomBarnen
områden Frågorskilda i Sverige idag. lyftssom

fram bl asylsökandeär barns tillrättetta
sjukvårdskolundervisning, och medborgarskap.
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ÖRENINGENLÄKARFSVENSKA BARN

Swedish Paediatric Society

19960514

Barnkommittén
Barnkonventionen och
SvenskRätt
Socialdepartementet
10333 STOCKHOLM

Fax 08 213406

Hearing den 23 maj 1996

Under år har barnläkaregångpå gångvi konstaterat inte barabeslutandeochattsenare
verkställandemyndigheter regeringenpå högstanivå brutit konventionäven FN:sutan mot

barnetsrättigheter. med den utgångspunktenDetta visäger utifrån vårattom agerar
profession vilketoch inte politiskt, mångagångermisstolkats.Vi arbetarutifrån etiskavåra
regler i vårt fall sammanfallerläkare med konventionen de mänskligasom som om
rättigheternaoch i detta sammanhangbarnkonventionen.Detta vi politisk värderinggör utan

for idet människan kommer förstaär rummet.oss som-

Vi vill vid dennahearing med barnkommittén särskilt framhålla följande.

För barnläkareinnebärdessaartiklar alla bam befinner sig i vårt landatt oavsettoss som
vilket de har skall ha till förebyggandevård, medicinsk behandling,rätt utredning ochstatus
rehabilitering och vi erbjuder svenskabarn. Så det inte i praktiken Allaidag.äromsorg som
barn skall tillha sjukvård och vårdcentraloch sjukhus fårrätt for verkställandevägvara en
myndigheter gripa flyktingbarn.gömdaatt

Barn får straffas för vad föräldrar eller andrainom familjen, gjort.har finns fleraDetvuxna,
flagranta exempelpå dettasker.att

Handläggningstider för barnfamiljer kan utsträckasig flera år. Statistik från Statensöver
lnvandrarverk 000 barnhushåll3 får år eller längre påatt mot väntatreanger upp
awisningsbeslut. Dennatid osäkerhetoch innebär svår psykisk förväntan barnenav en press
vilket ocksåbekräftas olika undersökningaroch bedömare.Det situationär ärav en som
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förenlig med barnkonventionenoch heller skulle det gällde svenskasom accepterasom
barn.

AnikcL3
Barnetsbästa kravet beaktabarnetsbästa alltid absolut.att är Varje beslutmåste- vara
individuellt och varje barnsbästamåste analyseras.Inget beslut gäller barn fårnoga ettsom
fattas konsekvensernaför barnetsbästaanalyseratsutan att och framförts. Den beslutande
myndighetenmåstei 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 inom vårtman
område haft kompetentaförtroendeläkare kunnat medverkatill riktig tolkningsom en av
utlåtandena.Följden har blivit tagit beslut på felaktiga grunder.att Sakligaman argument

mycket lätt det politikväger Vinär mycketär allvarligtstyr. dennabrist påsom ser
förtroende från regeringensoch myndigheternassida, brist i första hand slår tillbakaen som
på barnen därför far mycket illa.som

Vi barnläkare besitter kunskap friska och sjuka bam förvånadeär dennasom överen om att
vår kunskaputnyttjas i så liten grad den i dessagörs sammanhang.Hösten 1995en som var
fyra organisationerSvenska Barn- och ungdomspsykiatriskatunga föreningen,Svenska
Psykologförbundet,Akademikerförbundet, SSR SvenskaBarnläkarföreningensamt som
ställde sina kunskapertill förfogande någotegentligtutan gensvar.

Vi lagen vård står utlänningslagenatt över och hävda vidanser om attav unga motsatsen
bedömning flyktingbarns asylärenden rättstillämpningär striderav moten som
barnkonventionen.Vidare det klart barnkonventionenär har företrädeinför Wien-att
konventionen ambassadpersonal vilket Utlärmingsnämnd beaktarvad gäller barnent ex
Femandos.

Slutligen vill barnkonventionengällerpoängtera efter detatt avvisningsbeslutäven att
fattats. Det Sverigesoch därmeddessregeringsär skyldighet till såsker. Bam ochatt attse
ungdomar i vårt land sågi vintras hur verkställighet avvisningsbeslutgenomfördesetten av
på mycket brutalt Polisen bröt därett rad artiklarsätt. i barnkonventionenmot ten ex
24, 37. Vi har i dessadagarfått erfara 15-årigflicka protesteradeochatt a en som som
spottadepå polisman dömts till böter. Vad händermed myndigheten bröt inteen motsom
barabarnkonventionen vår lagävenutan mot

oF SvenskaBarnläkarföreningen

naiva
Tor Lindberg
Professor
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FLYKTINGRÅDETSVENSKA
summaurval 001mmcouuusumo Rmxmoosnuu Cousxu.sumo El:-urmnu: LB
Illa EkdalIngmarSundberg

Barnkommittén
Barnkonventionen och svensk rått

CarinAttn: Jahn
Socialdepartementet
103 STOCKHOLM33

1996-05-10

Barnets bästa särskilt med påtanke ibarn utlânnlngsârenden-

Principen barnets bästa uttrycks i artikelom 3 i års FN-konvention1989 om
barnets rättigheter barnkonventionen. Principen löranvänds till ledning beslut-

vårdnad.gäller umgänge, adoption, tosterplacering,som omhändertagande av
bam. utbildning Innebörden principen vidosv. är beslut åtgärderatt ochav som
rör barn skall den lösning ha prioritet. kan bedömas förden bästasom vara
barnet. Principen barnets bästa är väletablerad iom det intemationella
regelsystemet och generellt även i nationell lagstiftning. I Sverige fastprincipenär
förankrad.

årsi 1945 FNzegekleretieg ge mänskliga rättigheterna framhålls alla deem att
irl- och rättigheter i deklarationen. gäller försom alla människoranges utan
åtskillnad något såsomslag. hudiarg, kön,av språk. religion, politisk ellerras,

uppfattning, nationelltannan eller socialt egendom, börd ställningellerursprung,
i övrigt. I deklaration har FNsamma proklamerat, barnatt tillhar ratt särskild
omvårdnad och hjälp.

De stater. undertecknat barnkonventlenensom
erkänner förbarnet uppnåatt fullständig ochatt harmonisk utveckling sinav
personlighet, bör famlllemlliö,växa I i omgivning lycka, kärlek ochupp en en av
förståelse.

barnetatt tillfuiio bör förberedas för samhälletanser självständigtett liv i och
uppfostras enligt de ideal proklamerats i FNzsstadga,som och särskilt i andaen

fred, värdighet, tolerans. frihet,av jämlikhet och solidaritet.

Kmuamnns Tdd Tclcfas-21°75z 3500I4-7andra08-21.16z25tu STOCKHOLM os as o... 5020009397ur:
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FLYKTINGRÄDETSVENSKA
swaøniuruauCotmcn.Commsunoo llaruawaosnuL:Camn.sumo: limmasrounts
humana
innersta-nån:

beaktar barnet páatt fysiskagrund sin och psykiskaav omognad behover särskilt
skydd och särskild omvårdnad. innefattande lämpligt rättsligt såvälskydd, före

efter födelsen.som

Det finns mångfald internationella instrumenten innefattar principensom om
barnets basta. Svenska fiyktingrádet vill här hänvisa till anförsvad särskiltsom

principen barnets bästa i FNzsriktlinjerom flyktingbarn Refugee Childrenom om
Guidelines Protection and Careon 1994. 21 i bokensamt- s

Unawompanied Children Care and Protection Wars. Natural Disasters. and-
Refugee Movemenls, Everett Ressler 1988, 227 ff.m s

Barnkonventionen tiilförsäkrar alla barn även asylsökande internationellt- -
accepterade och grundläggande rättigheter. Vissa dessaav genomsyrar
konventionen: a principen barnets bästa. alltid skall främstaom komma isom

b förbudrummet. diskrimineringmot och c förratten barnet delta i frågoratt
rör barnet. Den grundläggandesom strävan är tiilförsâkraatt barnet rätt

överlevnad och utveckling artikel 6.

Svenska regler handlar barn och ungdomar utgår från principensom om om
barnets bästa. i regeringsformen 1 kap § slas2 vakt den enskildes välfärd iom
olika avseenden och denna välfärd är grundläggande máiett for den offentliga
verksamheten.

Detta synsätt präglar sedan länge familje-svensk och soclaiiagstlftning. Barn
skall skyddas faramot illa"att och de skall fa leva i trygghet och omtânksamhet
och under utvecklingsbetlngelser fysiskt.gynnsamma psykiskt socialt.och

De barn olika skal ändå "farsom illa skall få adekvat hjälp.av exempelvis
insatser till förbättraatt den miljö de lever eller flyttas till lämpilgare miljö.

Nar socialtjänsten handlägger fragor barn far illa sker padet med sikteom som
finnaatt den lösning åtgärdoch den kan bedömas den bästa försom vara

barnet". med pá badetanke den aktuella situationen framtidaoch barnets
utveckling. Detta sker vid utredningar för eventuellt omhändertagande barn.av
Till sin hjälp har social, pediatrlsk, barnpsykiatrisk och psykologisk expertisman
för att helhetsperspektivett inkluderar bakgrund, nusituation framtidochsom

familj ochsamt övrig miljö.

Kuuuaaudn5 Told Tad08-Zlmlaé: H-7Postgiro:3500cs-zlulsz1147.5STOCIIIOLM 05 as Org. 3020069897nr:
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FLYKTINGRÅDETSVENSKA
swmuuRlUOF.BCOUNGI.commsumo Ita-timmesDILsCmsm.sulnoli :momsLisPOUR
:anonymalngnnn-SI:-mdlu-:3

Nar det galler asylsökande barn, med eller föräldrar eller anhöriga.utan ar det
realistiskt beakta dematt barn farit iIIa. Utredningen da sikte påtarsom som

faatt bild bakgrund erfarenheterderas och för första derasen att reaktionerav
och kunna Samtidigtadekvat hjälp. får möjlighet vadbedömage attman en en
eventuell awisning till hemlandet skulle kunna innebära.

Det alltsáräcker inte endast konstateraatt barnet friskt.ar sjukt ellerom
Bedömningen maste nämligen inkludera barnets livsvillkor och
utvecklingsbetingelser för bil rättvisande och meningsfull. Somligaatt barn kan
ha klarat miserabla förhållanden överraskande bra, detta är inget skal för attmen
de skall behöva fortsatta liv i elände.ett Andra barn kan ha medreagerat
sjukdomar. rädsla. beteendestörnlngar eller pá Givetvissätt. skall de haannat
hjälp med detta. det avgörande är söka eliminera det förorsakarattmen som
reaktionerna respektive söka förebyggaatt förhindraoch drabbasbarnatt av
sådant vi skadligt for hälsa och personlighetsutveckiing. Annars: Denanser vara

farilla den illa gör-

Det karaktäristiska för ärbarn de är beroende. Bamatt utvecklingär individer i
beroende ansvarstagande. och kompetent omgivning. De hartrygg ettav en

tidsperspektivannat och känslighet än De erfarenheter deen annan vuxna.
drabbas får avsevärt större genomslagskraft och generaliseringseffekt.av en
eftersom de överblick ochsaknar jamförelsemöjligheter, och detta är markantmer

de är.yngre

Vissa atgärder för bästabarnets är allmangiltiga, oftastoch de behoven är
uppenbara: trygghet till liv och lem, sjukvård,att garantera husrum. kläder,mat.
skolgång, aktivitets- och andra lekmöjligheter.
Andra ar personligt specifika och förutsätter förindividuell bedömningnoggrann

hitta denatt lösning, för enskilda barnet sikt kandet och pá desssom nu gynna
utveckling.

Detta är naturligtvis svar andabedömning göra, det nödvändigtatt ar atten men
försöka göra den pa basis ochtillgängliga fakta och nuvarande kunskapav
erfarenheter.
Just detta handlar "bamets bästa varjedet vill säga myndigheter införattom.
beslut rör barn måste söka uppfattning rimligenbilda sig vadsom somen om

det bästa för det aktuella barnet.vore

Kunueuumn5 reklam Tdnf 35M14-7Pmtgám:08-21.116:11425HOCKHOLM 08-2| OSI6 85 97Org.rr:
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FLYKTINGRÅDETSVENSKA
SvrlnuuRøuøu001mm.OorsllosulabnlltuvuamoaL:hu|n:.sul0IPOUI1.IIRa-uam
EUIIIIOIIIl%Ir8¢n-thug

Socialstyrelsen riktlinjer iör sådanhar utfärdat utredning barn irörsom
SOSFSutlanningsárenden. Se bifogad kopia 1990:27. Dessa godriktlinjer visar

kommitténöverensstämmelsemed vad lnvandrarpoiitiska rekommenderaderedan
SOUi sitt betänkande Invandringspolitlken 1983:29.

Sammanfattningsvis kan utlånningsarenden rör bamsåga. att omman som
på socialtjänstenhandläggs sätt handlägger och utredersamma som

omhandenagandeärenden, så förutsättningarna goda,är finner vågatt man en
tillämpa pá område.principenatt bästa utlännlngsiagstiitningensbarnets ävenom

Knplnqlu 5 m.: Pong 350014-7Tclef .Ãnmoosøm:08-21 08-21.16; :SIOCKHOLM11425 85 0:3.BS
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KOMMITTENIRANSVENSKA
muntligarllttwtdornnFarförsvardo i Innav

vidAnförande anordnadhearing, BARNKOMITTEN, Barnkonventionenav
Torsdagensvensk denoch rätt. 23 1996.maj

påMed tanke barnetskonv. folkrättenrättigheter enligtatt om
rättsligt bindande och artikel 4 åläggerkonventionen konven-är i

vidtationsstaterna lagstiftnings- åtgärder förandraochatt att
genomföra de rättigheter erkänns, det glädjandeär attsom rege-

barnkommittén villringen placera fokus."Barnets bästa" igenom
fårBarnets artikelbästa 3 inte blii kautschukparagrafen som

utnyttjas godtyckligt olika syften.i Därför borde regeringen
heller drainte försig i vissa fall beslutaatt tillämpnings-om

förordningar
Inför konventionenratificeringen 1990 skrev regeringen attav
" kan tveksam huruvida allasvensk eller praxis iman rättvara om
detaljer med konventionensöverensstämmer krav."

det gäller utredningen Svensk flyktingpolitik globaltNär i per-
spektiv Irankommittén synpunk-har Svenska valt begränsa sinaatt

dåtill kap Barnkonventionen9 haroch utlänningslagen. Viter -kunnat bakom anslu-ställa Svenska flyktingrädets yttrande ochoss
påtill den helhetssyn Barnets remiss-Bästata oss genomsyrarsom

svaret.

emellertidSIK vill
1 understryka ytterligareoch för den del i remissva-argumentera

fågömda möjlig-"att barn bör ochävensäger rättret som samma
sjukvård påhet Lill till förskola skolgång vill-och och samma

kor svenska barn."som
De gömda barnen lever under exceptionellt svåra förhållanden ochkräver särskild uppmärksamhet.Om de hålls gömda utvis-ettp g aningsbeslut, så har de hamnat deni situationen förskyl-utan egenan.
2 framhålla eftersom lagbestämmelseratt Utlänningslageninya

någraär månader, såatt vänta rekommenderar vi Barn-om att
kommittén föreslår Övergångsbestämmelser för aktuellavissa
barnfamiljer erhållit avvisningsbeslut nuvarandeenligtsom
bestämmelser.

De gömda barnen och utlänningslagen
Beträffande de gömda barnen bör fastställas vårdjnstitutionerattoch skolor betraktas "fria därzoner" polisensom eller annan myn-dighet skall ha efterfrågarätteg att eller gripa gömda barn.
Sjukvård för barn till asylsökande

Här kan Artikel 24, punkt 1 barnkonventioneni åberopas, talarsombarnets åtnjutaom rätt att bästa uppnåeliga hälsa och tillrättsjukvård och rehabilitering." Stöd för detta kan läsas Socialde-ipartementets bok "KARA FN JAG MAR RA MEN...", anknyter tillsombarnets rättigheter, med underruhrik: Första Sverige.rapport avHänvisning till sidan 88 punkt 2 Citat:"Vidare dethar nnderstrn--kits asylsökandesatt behov måste bedömas i perspektivet attavdet kan dröja månader innan han eller hon har möjlighet fåatt
svenskaIrankommittén Tel:O8-B56549Box8109 Fax: 65os-as 4917108solna pg. 490ae23.3
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vård akutvård. Detta harän särskilt betydelse detannan stor när
gäller Invandrarverketbarn. och socialstyrelsen därtill dekla-har

barn asylsökande familjerirerat att skall erbjudas all somatisk
sjukvård kan månaderinte vänta sjukdomstillstån-som sex utan att
det förvärras."
Socialstyrelsen ocksåhar poängterat psykiska ochatt symtom stör-

ångest depressioneroch kräver akuta åtgärder.ningar som
såObs gömdakallade barnen kanDe inte deutnyttja rättigheter somtillgångbarn har tillövriga

Skolgång för tillbarn asylsökande
Tillämpningsföreskrifter till skollagen 6 §§kap 1-6
Särskilda föreskrifter
l§. Barn vistas i Sverige i avvaktan på beslut ärendesom i omuppehållstillstånd eller under liknande omständigheter och somskulle ha vanlig skolplikt, de skallbosatta riket,iom tasvargrundskolan deni kommuni däremot de så skolgångvistas, snart

lämplig för dem medär hänsyn till deras förhållanden.
3§. Skolöverstyrelsen får enskildai fall medge barnatt ett tas

i specialskolan barnetemot trots att inte bosatt Sverigeär i om1. barnet vistas Sverigei i avvaktan på beslut ärendei om uppe-hållstillstånd eller under liknande omständigheter eller
2. det finns andra skäl, barnet svenskspråkigt.att ärsom

Elever specialskolani med stödtas emot denna paragrafsom avhar inte statliga medel fårätt att för mel-ersättningav resorlan skolan och hemorten utlandet.i
Obs skollagenI finns undantaginga för de gömda skolgångbarnen, menförvägras de hålladem tvingasatt undan.siggp a

förslagetUtöver föreslås"Frizoner" utlänningslageni in-attom
föres kan tillämpas i extremfall "de gömdaen passus typensom avbarnen

Övergångsbestämmelser
Beslut fleraavvisningar barnfamiljer påhar tid fat-om av senareinvandrarverkettats och utlänningsnämnden. del fall harav En

allmänheten Överklagningarupprört just för barn kommit kläm.att i
fåtthar stöd jurister, barnläkare, barnpsykiatrar eller barn-av

psykologer och mångainte minst frivilligorganisationer.av
För komma tillrätta med denatt förtroendeklyfta uppstått börsom
Barnkommittén föreslå övergångsbestämmelser möjlighet attsom gerbevilja uppehållstillstånd enligt följande:
för
1 Flyktingfamiljer med barn födda Sverigei och lan-bott isomdet år.2minst
2 Flyktingfamiljer med gåttbarn på låg-, mellan- eller hög-somstadiet 2 år.minst

Övriga3 barnfamiljer åberopati sin ansökan förföljelse isom
hemlandet etniska, religiösa eller politiska skäl.p g a

Som stöd för förslagen bör artiklarna 13 punkt 142 punktoch l i
Almänn förklaring de mänskliga rättigheterna, relevanta.om varaDessa säger "Envar haratt lämnarätt land, inbegripetvarjeatt
sitt återvändaocheget, till sitt land" och "Envar hareget att
rätt andrai länderatt söka åtnjutaoch fristad från förföljelse.
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kanDetta i kopplassin med barnkonventionenstur Artikel 22samman
punkt 1 gäller "barn söker flyktingstatus ellersom som anses somflykting enlighet medi tillämplig internationell eller nationell

och tillämpligarätt förfaranden, oberoende det kommer ensamtav omåtföljteller är föräldrarsina någoneller person,....."av annan

Beträffande "Övrigapunkt 3 gäller familjer" någotkan kanske isom
fall bevekelsegrunderna för asyl tveksamma. dåSkulle ettvara av-visningsbeslut bli nödvändigt det viktigtär motiveringarna ärattsådana de inte allmänhetenatt uppfattas vårstötande förav somallmänna rättskänsla och humanitära tradition.

En tolkninggenerös humanitäri anda borde vägledande deförvarainstanser har handlägga ärenden däratt barn involverade.som är
Bättre fria fällaän bör, andrai sammanhang, gälla här.ävensom

Till bör,sist deti arbete Barnkommittén har framför sig,som
41Artikel uppmärksammas säger att:som

"Ingenting dennai konvention skall inverka på bestämmelser somgår längre vad gäller förverkliga barnetsatt rättigheter och
kan finnas isom

a konventionsstats lagstiftning; elleren
b för den gällandestaten internationell rätt."

På Svenska Irankommitténs vägnar
/ sdø/

Bäckmanans
Ordf.
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SvenskaRöda korset
sekretariatCentralstyrelsens

Flyktingenheten
Ingrid Kl°8i‘15
1996-05-13

Svenska korsets synpunkter bästa"röda "barnets förhållande tilliom
utlänningslagstiftningen konflikter barnkonventionenoch mellan och svensk
utlänningurätt

beträffandeSvenskaröda korset yttrade sig 900125 mellanöverensstämmelsen
barnkonventionen och svensklagstiftning. Vi Sverigeutgick i yttrandetdet från att
skulle tillämpa lämpligatolkning lagstifmingsâtgärder andraochgenerösen av
åtgärder.

Svenskaröda i till dekorset lagêtndringar föreslagitspositivt rörande barnär stort som
Flyktingpolifiska kommittén 1995:75.i SOU Vi fmmfdrt inkoorporation ihar attav en

svensk lag barnkonventionen bör övervägas.av

Barnets bästa

Svenskaröda har uppfattningenkorset hatt den utlänningslagvår princip bra,i äratt
den tillämpats åren på praxis. Blde har visat hårdnandeatt sättet senastemen som en a

Praxisutredningen SOU 1994:54 bådeockså generellt trendnedåtgåendenoterar en
för konventionsstanrs, de facto och for humanitära skäl. I utlänningslagen finnsstatus
möjligheten uppehållstillstånd i humanitära ärenden, i fall därdvsatt rentge en
asylsökande sjukdom andra förhållandeneller personliga nekasinte börp g a
uppehållstillstånd, i praxis dettatillämpas dock restriktivt. imycket Finns det bam
denna ärenden oftade kommer kläm. dessa har praxisi ärendentyp Iattav anser
enligt uppfattningvar skärpts väsentligt på 1990-talet. den restriktivaviHar attser
tillämpningen i högre mstrâclcning problem utlänningslagstiñningen.är ett än

Ivârt remissyttrande tlyktingpolitiska kommitténs 1995:75 harförslag SOUöver
bl framfört följande:a
-Svenska skall fåröda allakorsets människor med skyddsbehovär att
skydd.
-Svenska måsteröda korset instämmer i utgångspunkt för invandringsreglenngenatt en

internationellade åtaganden Sverige skallgjort respekteras,att gentemotvara som
såväl skyddsbehövande mflanhörigasom

gällerdet hmnanitâra skäl-Nar givetvis Praxis börde mäste finnas kvar.attanser
inte alltför restriktiv.vara
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-Vi har starkt lcritiserat skrivning i betänkandet 239 detdär blaen sågsatt
intresset handikappet eller sjukt bam,att inte kanett få i sitt hemland,hjälpav som
måste ekonomiska konsekvenserdevägas uppehållstillståndmot medför i formett avtillstånd for barnets anhöriga.även Intresset allvarligt bamsjukt ska fåatt ettav stanna
i Sverige kan aldrig ñ stå tillbaka lör ekonomiska överväganden.

Röda korset det vikt sjukaär handikappadeatt största ochatt barnanser av som
riskerar påverkas på livsavgörandeatt i sin utvecklingett intesätt tillbakasänds till
hemlanderdârdeinte kanfânågonvárd.

IendelfalldarasylskilcnintcrI1ckcrtillmcndilrdc:finnsh1nnanitma sklilkanen
argumentering utifrån barnets bastaenligt artikel i barnkonventionen3 det endavara

kan finnas kvar for motivera uppehållstillstånd isom att asylärende.ett Somett serdet detär svanytterst generellt komma fiam tillatt rent tolkning vad kanen av som
utgöra "barnets bästa" globalti perspektiv. Viett individuellmåstetror att göraman enprövning i varje fall. Vem kan bäst bedöma vad "barns bästa" i olikaär ettsom
sammanhang,kan barnpsykologsvensk det bättregöraen ian t ex en mormorSomalia Vi inte bastadet för alla bamtror ilatt år uppehållstillstånd iatt Sverige,

kan inte heller bortse hån många flyktingfamiljermen man kommeratt från iländer
kaos, krig eller diktatur. Bedömningen barnets bästa" i asylärendenmåsteom nogadiskuteras barnkommittén.av

Under årens lopp dehar långa väntetider-naoña gjort bam hunnit sigatt rota passi det svenska samhället det har sig inhumantatt avvisa barnfamiljertett frånatt
Sverige. Vi komma tillett sättatt att med detta förhållandeanser ratta är att
vântetidema inte forblir långa.

Ett antal barnpraxisbeslut har gällt de detåren, sistasenaste barnpraxis-genomförordningen 1994:189. barnpraxisbeslutDessa har väsentligen urvattnats genom enrigorös tillämpning undantagen till dem. Resultatet har i fallmånga blivitav
skrämmande. harDet funnits fall där familjer tätt avslag på bampraxis eftersom ettbam i añär eller råkat i slagsmål.snattat Konsekvensernabliren orimliga barnnär ett
på detta belastas med bördansätt den orsaktat helaatt sin familjsvara som
avslagsbeslut.

Det finns del barn i Sverige kommit hit och ien fel identitet. Situationensom ensamma
för barndessa mycket svår, de vågar inteär träda fram eftersom de riskerar få sinaatt
tillstånd återkatlade. harDe tillsagdablivit inte berätta något sittatt om ursprung.Dessa fall måste något åt. Ett kangöra till exempelsätt dessaman barnattvara ge entidsñist under vilken de kan träda i sinfram identiteträtta risker-as skickasutan att att
tillbaka till hemlandet Barrrkommittén bör också titta pâ denna fråga.noga

Familjeåtertörening barnsoch tillrätt sina föräldrar

En fråga enligt Röda korsets uppfattningannan vikt gallersom detär yttersta narav
barns ställning i utlänningsrätten barnens till sinaär ibräldrar.rätt Vi det ärattanser
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faktiskt finnsde olikhetertittarBarnkommittén har närmareviktigt somattytterst
till sinautländska barnsföräldrar ochtill sina rättsvenskabarnsbetriñande ratt

ofiafamiljeâterföreningsârendeni rattminstinteaktualiserasföräldrar. Detta som
långtgåendemycketsvenskabarnmedan harmyndigheterna,avslåslmvindigt enav

föräldrarbehov sinaintei tonåren har mindrebamsina föräldrar. Ett ärtill avratt som
självklarpraxis ingenenligt rattSverige har nuvarandetillkommittonårenbarn i som

anknytning.påsina föräldrarhitfåatt

anhörigamöjligheten förflyktingpolitiska kommitténocksåVi har ansett attattnoterat
invandnngsreglering vilketför äruppehållstillstånd instrumentfl utgör enettatt

familjeåterförening.påiutvecklingoroande synen

ipunkt 2paragrafentill kap.4ändringavstyrkt förslag 2harröda korset ettSvenska av
dennessamtwomedelbartoch föreogiftunder 18 årutlänningUt1L "en äratt som

meningenligt varhetnmavarande omedelbartbarn". Ordetvarit ärbosättning i Sverige
dessutomi enskilda fall. Vikonsekvenserleda till orimligastarkt och kanalltför anser

varit "hemmavarande" ochbarnmed inteflexibel tamåste ävenatt somvaraman
vill ånyohushållsgemenskapcn.Viingåttinte iminderåriga bamtill fall darhänsyn

utredningsarbetet:till kommittén underförde framdet vierinra exempelom

denandreföräldern, släkting,borhos ellerannanEnñrilderñnnsi Sverige.Barnet som
stadannedkanbarnetkanskeRhändras,denne avlider,ochSituationenRs:barnet.ansvarar Sverige.ihräldemianknytningtillanpersondeharsvagareellerblilamnadtillutanflsrsbxjan:

Rödakorsetsvaranden.praxisi dennatypsigmotenhårdnandeSvenskaRödakorsetvänder
tillinvandrarverket anknytningtillflllcn erfnrit bedömervid utomflertalhar att personett en

till Sverige.anknytningar modem/fadernistarkarekämfatrtiljen ansom
bör kunnaeller försvunnaföräldrarna dödabarn, därminderåriga ärEnsamma

förfinns. Till stödlösningSverige ingensyskon imed äldreåterförenas annanom
konventionsstaternaenligtbarnkonventionen, vilken22.2 ivilldetta erinra art.om

och andranationernaansträngningvarje Förenta"skall i görssamarbeta som av
eller andraspåraföräldrarnaorganisationer...förbehöriga mellanstatliga att

informationflyktingbarni erhålla densyfte ärtillfamiljemedlemmar ett att som
Vimed sin familj".skall återförenasnödvändig för kunnabarnet attanser manatt

utifrånminstsådansituation, intetill bam isärskilt måste etthänsyn utsattata en
därmedochi u-landeri flyktinglägerofta befinna sigeñersom deglobalt perspektiv

erinraskan ocksålandet i sammanhangetbelastning fråga lytterligare för omutgör en
fastslås: " Anföljandeñân därReuniñcation 1983FamilyinternalUNHCRs Note on

herhispossible withpromptlyreunitedchild beunaccompanied shouldminor orasas
siblings".well withguardiansparents asasor

finnaidag barn,kanbeslutsmotiveringarInvandrarverketsI att ansersom manman
familjen ha möjlighetskatill fdräldrama för attskickats Sverige att resten avav

Motiveringenfamiljer.återförening ärmed sina attde sökerhit, fårkomma avslag nar
på flykt.föräldrarnaiblandske i land, äråterforening kan trots attannatetten

Sverige. Vilandkan ske iåterföreningNaturligtvis det fall där änfinns annat
föräldersAvslåsbästaalltid forvikten ha barnetsunderstryker dock ögonen. enattav
ske iåterföreningen kanhänvisning annattilluppehållstillstånd medansökan attattom
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land, måste verket undersöka, innan beslut fattas, lteriöreningnoga överhuvudtagetom
möjlig i dct land föräldernär befinner sig Släpps barnen i landetin Vilken år

töräldramas i landet leverHm hon/han Kan verketstatus få hjälp ellerUNHCRavNGOs undersöka villkoren Frågornaatt mångaär finnasbör innanmen svaren enansökan avslås.

Svenskaröda korset det viktatt är Invandrarverketyttersta tillsammansattanser av
med Utrikesdepartementet och Rikspolisstyrelsen bör överlägga hurom
handläggningen ansökningar âteriörening mellan bamav ochom ensammaderasföräldrar kan uppfylla kraven i bamkonventionens ViArt. har också betonat10.
vikten flexibelt vid handläggningenett synsätt familjcétcrflsreningsircndenav av

dokumentation salmas.Enligtnar UNHCRs rekommendationer får inte
enbart sådanomständighet hinder för bifall.utgöraen
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t $932-LUDTi;;:ILéIATlONOFGIRLGUIDESANDGIRLSCOUTS
onTHEWORLDORGANISATIONOFTHESCOUTMOVEMENT

Tgansleslalle.Hanalagoaransnamn
EMR

1996-05-15 Barnkomrnittén
Socialdepartementet
10333 STOCKHOLM

Hearing-barnkonventionen och svensk rätt

SvenskaScoutförbundet vill framföra följande synpunkter de konflikter mellan
och svensk vi önskar kommitténbarnkonventionen särskilt skallrätt attsom

uppmärksamma.

Scoutförbundet FN:s konventionSvenska har barnetsrättigheter inskrivet i sina stadgar.om
således viktigt ideologiskt vårtKonventionen instrument i arbetemed bam ochär ett

Scoutförbundetungdomar. Svenska det viktigt med bamperspektiv i alläratt ettanser
verksamhet bam. Flyktingbamet lever i situation och har därför särskiltrör utsatt ettsom en
starkt skyddsbehov.

definierasEnligt artikel i barnkonventionen bam år.l varje människaunder 18 Blirett som
lagstiftning myndigt tidigare åldernbarnetenligt landets användsden definition. Isom

myndighetsåldem år.Sverige 18 Utlänningslagendefinierar någonbarn 16är underett som
år får årvilket till följd barn 16 kan i förvar Svenskaöver tas sättatt samma som vuxna.

myndighetsålderScoutförbundet bamkonventionens skall följas.attanser

åsiktsfrihetArtikel konventionen behandlarbarnets till12 i och bli hörd irätt rätt att
förfaranden.domstols- och administrativa Flyktingbamet kan ha asylskäl kanegna som

från därförskilja sig de Vi det viktigt barnet intervjuas ochär ävenatt attvuxnas. anser
särskild uppmärksamhet.Trots det i förarbetenatill 1988/89utlänningslagenägnas propatt

framhålls särskild tillmyndigheternaskall hänsyn barnetssituation ofta intehörs barnetatt ta
alls. Det blir enbartde berättelser blir avgörande fårbarnet Vistanna.vuxnas som om
instämmer därför SOUi RuneBacklunds utredning 1995:55 barnet erbjudasskaatt en

fåmöjlighet i den utlänningslagen sinaasylskälprövade.Vi vidare barnetatt attnya anser
skall höras personalmed adekvatkunskap bam.av om

Verkställighet avvisning och utvisning bör genomföras familjer splittras.attutanav
Förfarande frånskiljer barnet sina föräldrar strider artikel och9 i barnkonventionenmotsom

artikel 8 i Europakonventionen, svensklag.även ärsom numera
PostgiroBankgiroTelefon TelegramGatuadressPostadress 2915 7Scoutförbundet 446926B08 6923300Igeldammsgatan22Box49005 --- StockholmTelefaxStockholmStockholm10°23 08-6923303
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Svenska Scoutförbundet

Ärenden involverar asylsökandebarnfamiljer och barnsom vårdnadshavareensamma utan
bör behandlasskyndsamt.Rättssäkerhetenfår dock inte äventyras.

Vid konflikt mellan utlänningslagenoch lagstiftningen lag 1990:52 medtannan ex
särskildabestämmelser vård LVU måstebarnetsskyddsintressebeaktas.om av Detunga är
orimligt barn omhändertagitsatt myndigheternaett barnetssom liv och hälsa iav att ärp g a
fara återlämnas vårdnadshavarentill för avvisning skagenomföras.att Detta oförenligten är
med artikel 19och hela bamkonventionensanda.a

Vi mångamålkonflikter kan undvikastror att artikel 3 i barnkonventioneninkorporeras iom
utlänningslagen.Ett sådantförfarande skulle berördamyndigheter och tjänstemänge
möjligheten alltid barnetsbästai beaktandeatt beslut fattasta när barn.rörsom

Med vänlig hälsning
/‘ "Uw;-§uM low

Eva-Maria Rask
Förbundssekreterare
SvenskaScoutförbundet

14—D3
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UNICEF-kommitténSvenska
Åsa Johansson

05 1796

förhållandebästa" iUNICEF-kommitténs "barnetsSvenska synpunkter om
ochbarnkonventionenmellanutiännlngslagetlttnlngen och konfliktertill

utlännlngerñttsvensk

Flyktingpoiltlken

UNICEF-kommitténSvenske självklartSverige detatt ska statanser en som anservara
för särskiltarbeta generös. solidarisk flyktingpolitik. är viktigtatt och Dethuman atten

sårbarafiyktingbarnens UNICEF-uppmärksamma situation. Svenskaoch utsatta
kommittén måste framförmänsklig liberal flyktingpolitik prioriterasatt ochanser en

intresse reglera invandringen samhällsekonomiska skäl.statens att framföralltav

årUnder har kunnat iaktta förändring praxissenare grundläggandeen sommer av
allvarligt mångaförsämrat situationen för skål,humanitärabarn. Det är uppenbart att
såsom barnens psykiska tillstånd liksom vistelsetid Sverige.i tilimátsderas inte samma
tyngd tidigare. Läkare från vårtoch psykologer land harsom iolika enheter runt om

deras intygrapporterat att barnen redanpraktiskt leder tillaldrig attom taget ettnumera
fattat awisningsbeslut upphävs. Samma från Rådgivningsbyránerfarenheter förhar
asylsökande flyktingar.ooh Rädda SvenskaBarnen driver tillsammans medsom
Fiyktlngrádet. Svenska Kyrkan, Caritas och Amnesty.

såledesDet är inte i första hand lagen i skapar över hursig upprörda känslorsom
myndigheterna beslutar i frånenskilda beslutärenden. tillämpningen. lutan
Utiánningsnämnden anförs korrekt den svenskaatt tillämpningen av
utiänningslagstiftnlngen står i innehålletöverensstämmelse Barnkonventionen.imed

dåDetta Sverige ratifioeringen Barnkonventionen dengenom förklarat svenskaattav
lagstiftningen är i överensstämmelse innehåll. Svenskamed Barnkonventionens
UNICEF-kommittén ifrågasätter såhuruvida lagentillämparUtlanningsnâmnden i fail

dakorrekt, beslut fattas strider Barnkonventionen.som principernamot i

Barnets bäste

Vad ett barns basta måsteär bedömas i varje barnetsenskilt fail. Principen basta iom
Barnkonventionen långtgåendeär påställer krav konventionsstaterna.och höga Att
barnets basta ska komma i främsta fårutesluter dock andrainte hänsynrummet att tas.
Men bastdet år lör barnet ska åtgärdersom i första hand vägledande vid allavara som

máikonflikterrör barn. Vid och toikningskonilikter principenbör barnets bästaom
fungera ett stöd och rättesnöre. Detsom är intressekonflikterjust vid principensom om
barnets basta blir särskilt viktig sväroch leva till.att tillämpa och upp-

fordrasDet prövning hur deten enskilda påverkaskan visstbarnet komma ettatt avbeslut. Samtliga fakta och omständigheter behov utredas varjebarnets ska i enskiltomfall och vägas i totaibedömnlngen frågan uppehållstillstånd. FN:sEnligtav om
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bastaär barnets varaprovningenrättigheter vadskakommitté somfor barnets om
individuellaförfinnasfall det utrymmeskaformalitet. l varje enskiltgenuin, inte bara en

haneynstagande.

ingåttframgå barnets övervagtsenskilda ochDet bör att bastatydligt beslut noga lav
kunnamyndigheter börFN-kommitténbeslutsunderlaget. markerathar att ansvariga

så attskett. Det innebärbarnvänligt alternativ, närmindrevisa varför de valt ett
låter avgörande.bevisbördan läggs den inte barnets bästasom vara

påi beslutsmotivering tillgodosermyndighetens klan beskrivas vad beslutetska satt
barnets och varför kunnatl förekommandebasta fall tydlig motivering beslutetges.
beakta bästa. myndigheten awisnlngsbeslut.barnets Har fattat principenbörett om
barnets bästa vägledande verkställigheten skaäven för hur själva avvlsnlngenvara av
genomföras.

UNICEF-kommitténSvenska måste tåbarnet komma berettssjalv till ochatt talsanser
sina sådantskäl erfarenheter. Vidoch barnet deett samtal med krävsom attegna som

talar med barnet innehar särskild sakkunskap barn. Fior det sig ettomom
måsteensamkommande flyktingbarn frågeställningarsärskilda och beaktas.hänsyn

Hur dåbarnetsska bästa bedömas uppstårDen djupa klyfta mellansom numera
beslutande myndigheter och bamexperter mäste Fråganöverbryggas. lväl belystehar
flera såvälartiklar i media Barnombudsmannen barnläkare. Större hänsynav som av
måste detas till bedömningar görs kunnigt fackfolk. l stället hjälpför medsom attav av
förtroendelákare utlåtandeöverpröve beredasexperternas bör de l stalletsenare
möjlighet införhöras dem påatt besluta,ska lskersättsom samma som nu
förvaltnlngsdomstolar, länsrätten.exempelvis i

Svensk lagstiftning åtagandenoch internationella

Det l början 1970-talet den standpunktenvar rättsligt etableradessom utslagav genomvåra högsta rattsinstanser.av Sverigeatt konvention saknaderatificeraten som
betydelse för svensk rättstillämpning hade medden inte införlivats svenskom
lagstiftning. Denna ståndpunkt får principen fördragskonformersattnumera anses av om
tolkning. Det ar accepterad tolkningsprinclp Sverige rättstlllämpandenumera ien att

svensk ståratt internorgan presumerar rätt i överensstämmelse internationellmed ratt
sådan den kommit till uttryck l Sverige ratificerade internationella konventioner. Dettaav
innebar att bestämmelse iom svensk rätten kan an förtolkning inomges mer en ramen
normalt godtagna tolkningsprinciper, ska det rattstillampande välja tolkningdenorganet

överensstämmer vårasom med Internationella påförpliktelser. Vändpunkten i synen
relationen mellan nationell lag och ratificerad konvention kan Högsta domstolensen
dom i måletdet s.k Tsesis- sägas utgöra NJA 1983 8. HD fastdär det ärslog atts.
naturligt utgångspunktatt med i konventionstexten tillgängliga förarbeten tillocn
konventionen samt vid användande toikningsdataandra tillgängliga söka utrönaav
vilken innebörd den bestämmelse i konventionen viss bestämmelse ihar motsvararsom
den lagen".svenska Denna uppfattning konventionbetydelsen ratiilceradi sigom enav
har därefter bekräftats i gälldeett antal rättsfallet NJA 1993 666,rättsfall. lsenare soms.
överflyttning vårdnaden år, sålunda tillbarn domskäl14 hänvisade i sinaett HDav om
Barnkonventionen dessoch artikel rättsfalletl NJA 1992 532, vilken viktgälldes. som

fårdomstol fästa viden frånvarandeuppgifter målsägande vidlämnatsom en
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polistbrhör. markerade HD ocksåtordragskontormatt tolkning tillämpasska ien
situationer, där förarbetsuttalanden tidigareoch talar i riktning.svensk praxis annan

alltsåDet kan konstateras åberopasratitioeradatt konvention vidkan svenskanu en
domstolar och även vid administrativa myndigheter beaktasoch l tolkningendem avav
svensk lag, konventionenäven inte har införlivats Barnkommlttén börtili svensk lag.om

måniundersöka vad lnvandrarverket och Utlänningsnámnden dentillämpar
ovannämnda principen fördragskontorm tolkning.om
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Sveriges
Psykologförbund

O5 101996

Till
Barnkommittin

sveriges villPeykolo förbund här detuppmärksamma somvi konflikterkter mellan rätt, i talldettasvenskser somutlinningelegetiftningen, barnkonventionen.särskilt ooh
ocksåVi olikadet finns konflikteratt mellanmenar

lagar barnkonventionens perspektiv.sett ur
Sverige har nationell lagstiftning skyddaskaen somsituationer;barnen i social-Pöräldrabalken,utsatta

vård Stårtjänstlagen och utlänninga-Lagen om av unga.
lagen över rättigheterdessa lagar när det gäller barns
och skydd

villVi följande någrai särskilda situa-lyftadet fram
tiåner till-vi intedär bedömer barnets rättigheterett
go oses.
När barnet till Sverige familjen1. kommer söker asyloch
görs iblandutrednin inte.där barnet hörs, iblanden vergeVi Varjeutredning.att barn ska hamenar en egenmänniskabarn ska rättigheter.medbetra tas som en egnapâremissvarsamband med vi framförtI sOU:95:75 har
detta. Ranissvaret bifogas.

Asylutredningenvarje till talsbarn har rätt ett komma
vårtenligt göresska sätt ett skyndsamt, utense menatt rättssäkerheten sänks.

sooialutredningden socialtjänstlagenI talas attnya ommånaderinte inteska ta längre tid än för att barnen3
påfrestning innebärska utsättas för den det attsomåvänta iVarför tillgodoses inte dettaett beslut.

ngslegstiftningenutlänn v
utredningarvi iblandI samband esylutredningen görmed

skriver i vioch intyg, precis därandra ärendensom
arbetar i utredning.behovmed barn är Inomavsom

egukvården,hälso-och socialtjänsten skolanoch beaktas
innehållet utredningar utgör grundochdessa starken inte bedöm-för olika ställningstaganden. Varför beaktas
ningar i utlänningsärenden
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påfrest-Flyktingbarnet familjenoch kan uppleva stora
asylutredningen. Allvarliga in-ningar kriserunder

sjuk-kräver inom hälso-träffar behandling ochsomvården. inteVarför barnen till behand-rätthar sammauppehållstillståndling barn harsom som
då utvisning inträffartillfall beslutet lederI de enkris familjen vanlig familjärakut och ofta chockad. En

fårråkar i liknande chock samhället detstöd ochsom av mångapå håll.finns krismedvetandebraettnumerafår inte utvisningsdrabbadeVaäför det barnet samma
st d

omhändertagits socialtjänstenEtt barn harsom q apavomsorgsavikt hos föräldrarna utvisas förälrar-kan med
Varför har behov betydelsebarnets lägreomsorgna. avutlänningslagenän

då återföreningenfamiljemedlemde fall saknasI oohen finnsskulle möjlig i hinder. talardag LVUstoravara
främja biologiskaska kontakten med för-att deom man hindrennäräldrarna är Varför ärbarnen omhändertagna.

så flyktingbarnenförstora
sveriges i iPsykologförbund vill Sverigebetona detatt

finnsdag djup tänkerkunskap barnhur och reagerar,om
blihur följderna kan traumatiskaoch efter ugplevelser.har rättBarn den kunskapen användsatt kommeren octill uttryck i lagstiftning praxis.och

SverigeGör sitt yttersta för förverkligaatt barnens
rättigheter
Långvariga utredningar svåra utöveroch uppbrott gersvåraflyktprocessen skador.

SverigeGör undvikasitt yttersta för dettaatt
Vi vårt ävenlagar styr dagliga arbeteatt demenar som uppehållstillstånd. Viska gälla barn ajännu harsom

livsvillkorfrämja för barn,ska goda alla även
flyktingbarnen.

rättigheter enligt intebarnets barnkonventionenOm
såtillgodoses vi barnets ställningatt är svagmenarintedet uppfyller konventionensatt krav.

vi vill att rättsställning stärks attbarnets och
barnparspektivet bliska starkare.

ti..:I,når .s
Palmergaw’ vice ordförande2
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DearGabrielRomanus.

likewouldI take this opportunity thank for the invitation participateto theto you to
Hearing therelationshipbetween Conventionthe theRightsof theChild Swedishand law.on on
Our will be limited ofthe the Conventionwhichcomments relate childrenseekingpartsto to
asylum either together with their unaccompaniedand the possibility familyofparentsor
reunification.

might ofbe interestfor know that andUNHCR UNICEFto recentlysignedyou a
Memorandumof Understandingaimed fiirtherstrengtheningthecoordinationbetweenthetwo
agencies ofjoint TheMOU interalia,advocacy,promotionandareas concern. covers strategy-
formulationroles,particularlywith regard theConvention theRightsofto the wellChild,on asoperationalandreintegrationandrehabilitationactivities.as

AlthoughUNHCR organization ratify theConvention Rightsthe of theasan cannot on
ChildCRC theConventionforms normativeframeof referencefor action. importanta our

this point the discrepancy the Englishcontext of CRCto theout Swedishandthetext
translationwith regard thebestinterests child.of the In the authoritativeto English 3text an.
reads,In allactionsconcerningchildren, undertakenwhether public privatesocialwelfareor
institutions, of administrativelaw, authorities legislativebodies,courts best thethe interestsofor
child shall be pnm§r;yconsideration".Our underlining. The Swedish apparentlyg text
formulated give impressionthe that tbe bestinterestsofto the child shall primarybetheas
consideration.Thedifferentwording conflictswhichcouldbeavoided amendingcreatemay
the Swedishtext.

GabrielRomanus
Chairman
Bamkommittén
Socialdepartementet
10333 Stockholm
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believesthat importantUNHCR theminorfirst andforemost childandto treat asa
only secondhand asylumseeker/refugee.TheCRC clear this articlepointasan onvery

non-discrimination2 which principleofthe implyingthat child within Swedishstates every
jurisdiction ofshould assuredtherightsbe theConventionwhetherthey Swedishnationals,are
asylumseekers,refugees rejected seekersasylum remainingillegally the for whateveror country
reason.

The principle importancesecond of theindividualityof all decisionsaffectingparamount
child. Thisthe importantconsiderationalso refugeelaw whenassessingthe well-an

foundednesof applicationasylum and thewhen application childevenan moreso concernsa
eitheraccompanied unaccompanied.Thisimpliesthatwhenweighing bestthe ofinterests theor
childagainstotherlegtimateinterestsof thesociety,thelatterconsiderations automaticallycannot
overridethe interestsbest specificof the child.Eachsituationhas becarefullyexaminedto a
fairprocedure whichthebestinterestsof thechild primaryconsideration.This thata means
otherinterests overridingbe bur othersdepending howthe decisionsomemay cases not on
will affectthechild question.

UNI-ICR does have whether special forto procedurenot an easy answeras a
unaccompaniedminorswould thanthebebetter normalprocedure.ln specialthe needsanycase,
of thechildshouldbesafeguardedthechosenprocedure.Time obviouslyof importancegreat

deciding involvingchildren.cases

Wewouldlike point specialproblemwhich negativelyaffectall asylumto to seekersa may
and children.Thepracticeof returningasylumseekers safeso~cnlled thirdevenmore so to a

or offirst asylumhasbeencommentedcountry UNHCRcountry otherconnectionsupon
such beingcontemplatedregarding unaccompaniedminorthefollowingreturn additionalan

safeguardsshouldbecompliedwith.
l Prior shouldbeascertainedthat thechildwill beadmittedto return the countryto

question,
2 The conditions the shouldbethoroughlyconsidered thecountry thatto ensure

childs life libertywill be dangerandor not
3 shouldalsobeascertainedthatthe availablefor thechild.necessarycare

Theseconsiderations well lead the conclusionthat the of firsttomayvery returnto country
asylum in the child’sbestinterests.not

Consideringtheir special refugeesituation, childrenmeaning belowthe ofa person age
18years should bedetained.This ofparticularimportance thenot of unaccompaniedcontext
refugeechildren.However, Statesdodetain thischildren, should, accordancewith article37
of theCRCbefor theshortest of timeappropriateperiod and of last order:measureasa resort

i verify identity;to
2 determinethe elements which claimforthe refugeeto asylum based,on statusor
3 withdeal whererefugees asylum-seekersto havedestroyedtheir traveland/orcases or
identitydocuments haveusedfraudulentdocuments order misleadtheauthoritiesor to
of the State, whichtheyintend claimasylum;to or
4 nationalsecurity publicorder.to protect or

For information UNHCR‘sposition detentionofmore asylum-seekersincludingon on
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refer preparedbyattachedguidelineswhichof children, would like thedetention I to to were
UNHCR October1995.

family fundamentalprincipleright whichwouldlike the unityFinally, toto stress awe
Thisprinciplereflected articles and of the CRC.lawandalso 10of international rights 9human

thatof implying theconjunctionwith principle non-discrimination 2should the art.be seen
of of theunity of theobligation the thefamilyStatehas protect status personstoan

conoemed.

sincerely,Yours

g/xqEv 5:’a.
ThoolenHans- RegionalRepresentativefor the

Baltic Nordic Countriesand

Training Singer, hearing 23PS. Ms. will participate theMy Refugee Ofiicer, EvaLaw on
1996.May



Bilaga 2

UNIESNATIONS UNITEDa, NATIONS
V v‘As,.,1HAUT COMMISSARIAT HIGH COMMISSIONER

POUR LES REFUGIES FOR REFUGEES

UNHCR GUIDELINES ON DETENTION ASYLUMOF SEEKERS

The of detentionagainstasylum seekers the view of UNHCIL inherentlyuse
undesirable.This the of vulnerable such singleeven children,moreso case groups as women,
unaccompaniedminorsandthosewith specialmedical psychologicalneeds.or

2. Of keysignificance theissueof detention Article 31 of the 1951Convention.to Article
31 refugeescomingdirectly from ofexempts persecutionfrom beingpunishedcountrya onof their illegalaccount providedthey themselvesennyor withoutdelay thepresence, present toauthoritiesandshowgood for their illegal TheArticlealsoprovidescause thatentryor presence.
ContractingStatesshall apply the of suchrefugeesrestrictionstonot movements otherthanthose
which andthat restrictionsshallonly beare applieduntilnecessary their regularizedany status

they obtainadmissionintoanotheror country.

follows from thisArticle detentionthat shouldonlyberesorted of necessity.to casesThe detentionof asylumseekerswho "directly" irregular should,therefore.come an mannerbeautomatic, shouldnot beundulyprolonged. The for thisnor that their claimsreason oncehavebeenexaminedthey berefugeesentitled benefitto fromArticlemayprove Conclusionto 3l .No. XXXVII44 of theExecutiveCommittee theDetentionofRefugeesandAsylumSeekerson
the standardsets of what themoreconcreteterms "necessary"meant alsoterm

provides guidelines States the of detention,to and recommendationson use certaintoasprocedural whichdetaineesshould entitled.beguaranteesto

The "coming directly"term the situationof who thecovers a person enters countrywhich asylum directlysought from the of origin. from another wherehiscountry or countryprotectioncould beassured. clearfrom thenot préparatolres,however,thattravaux thetermalso whotransits intermediatecovers for shorttimeaperson withouthavingappliedan country afor receivedasylumthere. The drafters of the Conventionor introducedthe "comingtermdirectly" excludethosewhohadtransitednot to another but rathercountry, excludethosewhoto"had settledtemporarily" from freely enteringonecountry, anothertravaux préparatoires
A/CONF2/SR 14 10. Nostricttimelimit beapplied the "comingdirectly",can to andconcepteach will have judgedbe its merits.case The issueofto "comingdirectly" relatedalsoon totheproblemof identifyingthe responsiblefor examiningcountry asylum andgrantingan requestadequateandefiectiveprotection.

QB
UNHCRGUIDEUNESONDE7FN770.VOFASYLLM JSEEKERS PAGE
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particularof refugee, authorities,specialsituation thell-equentfearof languageGiventhe a
information general insecurity,and fact and‘lack of and the that these otherproblems,

refugee timeenormouslyfrom another,there limit whichcircumstances toonevary no canmay
associated foreseenwith the "without delay" a conditionmechanicallyapplied Articlebe tenn

Articlecause"mother conditionforeseenwith theterm"good 311,311. Along must
whichthetake of thecircumstancesunder asylumseekerflede.g. having timeintoaccount no

for immigrationformalities.

throughoutseeker" the and theseguidelines includesThe "asylum alsosurveyterm
refugee determinationrejectedfrom theindividualswho havebeen procedure purelystatus on

applicationof thesafethirdformal for example the conceptgrounds countrypursuantto or on
wouldUNHCR such ofsubstantive with which persecutiongrounds not concur as case

examinationof the meritsof efiicientof the fair andnon-State theabsenceagents. case aan
afler substantiverejection examinationasylumprocedure whenthe of the claim notor

confomtity with rejectedasylumseekerscontinue beofUNHCR doctrine,such to toconcern
relate "rejectedUNI-ICR. Theseguidelinesdo however. asylumseekersstricto thatsensu",not, to

considerationofafter their claims asylum fairwho, due satisfactoryprocedurestopersons
interpretationof theprocedural safeguards well definition conformityrefugee withasanas

qualifyfor refugee theUN-ICR standards, found basisof criteriathe laidnot to statusonare
Convention, needof internationalprotectiondown the be grounds,195l other andtonor on

thewho authorized concernedfor other compellinghumanitariannot to countrystayare
reasons.

@
UNHCR DET 2GUIDELINESON ENTYON SEEKERSOFASYLUM PAGE
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Guideline of theGuidelinesScope

asylumseekersThese Guidelinesapply all who detention detention-liketo are or
confinedapply all who withinsituations.They bounded restrictednarrowlyto persons are a or

location, closed detentionfacilitiesincluding airportprisons, transit thewherecamps, or zones,
lthislimited leaveonly opportunity leave theterritorytoto area

subject limitations domicilePersonswho residencyand generallyconsideredto notare on are
be detentionto

asylumWhen whether detention,considering seeker the impactofcumulative thean
restrictions intensityofand shouldwell thedegree each also assessed.beas as one

Guideline 2: GeneralRule

The right liberty fundamental recognisedright, all the major rightshumanto a
instruments, globaland The rightboth regionallevels. seekasylum equally,recognisedat to

basichumanright.The of seekingasylum therefore consideredbe ofienceasa act notcan an or
considerationcrime. should givenbe the fact that asylumseekers alreadyhavesufferedtoa may

form of persecution otherhardship their of originandshouldbeprotectedsome countryor
against form of harshtreatment.any

As generalrule,asylumseekersshould be detained.nota

Thepositionof asylumseekersdiffersfundamentally of thefromthat ordinary andthisalien
elementshouldbetakeninto determining of punishment detentionaccount anymeasures or
based illegal Reference made the provisionsof ofArticle 14 theon entry. topresenceor
UniversalDeclarationof Rights,whichHuman all individualstheright seekandenjoygrants to
asylum,and ofArticle31 the1951Conventionwhich refugeesfrom forpenalties illegalexempts

when"comingdirectly" firom territory where freedomtheir lifepresence entryor a or was
threatened.There Article ithat 31 should beappliedrestrictively.consensus not

l Thisdefinitionhosed theNoteof Sub-Committeethe of Wholethe International ofProtectionon on198637thSessionEC/SCP/44Paragraph25 whichdefineddetention "confinement closedprison,tomeanotherrestricted theassumptionthatthere qualitativediñtzencecamp betweendetentionor andotherareaon arestrictions freedomofmovement".on
Althoughthe "detention" defined EXCOMConclusionNo.concept 44, l988not stated thelSNote InternationalProtection39thSessionA/AC.96f7l3thaton theConclusionofdirectrelevancesituationstootherthandetentionprisons.

zArticle31ofth:1951Convennon;forftirtherreferenceandinterpretationaboveintroductorynotesseetheUNHCRGuidelinesto
EXCOMConclusionNo.22XXXII Paragraphl B23
EXCOMConclusionNo. XXXVII Paragraph44 cl
Note InternationalProtection1987Paragraphon 16
Sub-CommitteeoftheWhole InternationalProtectionEC/SCPandEC/SCP4 44i986Paragraph31on

UNHCRGUIDELLVESONDETENTIONOFASYLUMSEEKERS 3PAGE
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Guideline 3: ExceptionalGrounds oi Detention

Detentionof asylumseekers exceptionallyberesorted clearlyprescribedto,may anational law which conformitywith general principlesof internationaland humannorms
’rights law.

Thepermissibleexceptions thegenus rulethatdetentionshouldnonnsllyto beavoidedmust
be prescribed law. In such detentionof asylumseekers only be resortedcases, to,may

order:necessary,

i verify identity;to
ii determinetheelements claimwhichthe for refugeeto asylum based;on statusor
iii dealwith whererefisgees asylumseekersto havedestroyedtheir traveland/orcases or

identity documents have fraudulentused documents order mislesdor theto
authoritiesof the State, whichthey intend ‘claimasylum;to or

iv nationalsecurity publicto order.protect or

Wheredetentionof asylum consideredseekers shouldonlybeimposedwherenecessary
reasonable do andwithout discrimination. shouldto beproportionalso the beendstotoachievedi.e. of the aboveto purposes andfor ’minimalperiod.ensureone a

Where there monitoringmechanismwhich beemployedare viableeltemativesesn as todetentionsuch reportingobligations requirements.theseshouldns guarantor beappliedEmor
unlessthere evidence that such alternativesuggest will beefibctive.to notan

Detentionof asylumseekerswhich appliedfor other for example, ofany purpose, partas

° Article91 InternationalCuvautnt CivilandPoliticalRights"ICCPR"onArticle370 UNConvention Rightsthe oftheChildCRC"onArticleSli EuropeanConvattioofortheProtectionHumanRightsof "B3-IR"
Article73 AmericanConventionHumanRights1969 Convuttion"AmericanonArticle6AfiicnnCharter HmmmendPeoplesRightsAfrican ChattaonEXCOMConclusionNo. XXXVI44

‘ EXCOMConclusionNo.44XXXVI
Detentionforthe of prelirnintryinterviewdeterminepurposes theelementsof refugeeI to the asylumstatusorclaim the detentionofnot forthe durationentire oftsame prolongedas asylums whichperson procedure, theConclusiondoes endorse.Asregardsasylumseekersusingnot fraudulentdocumentsunveilingwithor nodocumentsnil,theConclusionrecognizesst thatdetention permissibleonly therewhen intentionwas toenmisleadthesuthorities.Thus,asylumseekerswhoarrivewithoutdocumentationbecausethey unable obtaintoweretheir oforigin.should bedetainedany country not solelyforthat seeNote InternationalProtection.reason onA/AC.96/7l3 l9, I5 1988.Augustpers

‘ Article91 XCCPR
Article370: CRC
Article5lt EC}-IR
Article73 ConventionArnaicsn
Article An-lean6 Charter
EXCOMConclusionNo.44XXXVII

@
UNHCR OFASYLLMGLVDELINESONDETENYYON 4PAGE
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policy asylum ‘deterfixture seekers, theprinciples internationalof protection.to tocontrarya

Under circumstances detentionshould beused punitive disciplinary forno asa or measure
failure comply administrativerequirementswith breachof ‘refugeereceptionto or centre, camp

other institutionalrestrictions.or

Escapefromdetentionshould lead discontinuanceautomatic of theasylumprocedure,not to
7the of origin, havingregard principlethe of ncn-refoulement.tq.retum to country tonor

Guideline Procedural4: Safeguards

Upon detention.asylumseekersshould entitledbe the followingminimumproceduralto
guarantees:

i informedthe right be of forthe detentionandof therights connectionto reasons
thereto, languageand which theyunderstand;termsa

ii the challengeright lawfulnessofthe the deprivationof liberty beforepromptlyto a
independentandimpartialauthority, individualwherethecompetent, hispresentmay
eitherpersonally through Suchrepresentative. rightarguments shouldextendor a toa

all of the legalityof the and simply the lawful exerciseaspects thenot tocase
executiveof thediscretion detain.To this shouldend,he receivelegalassistance.to
Moreover,thereshouldbe possibilityof: periodicreview.a

iii the right the local UNHCR Office,to availablenationalcomact refugee otheror
agenciesand lawyer.The makesuch shouldbe available.madetoa means contact

6Sub-CommitteeoftheWhole InternationalProtectionNoteEC/ECP/44Paragraph51cen
7Sub-CommitteeoftheWhole internationalProtectionNoteac/scP/44Paragraphon 41

Article xccrn92 and4
Article37d CRC
Article52 and4 ECHR
Article71 AfricanCharter
Article74 Sand AmericanConvention
EXCOMConclusion XXXVIINo.44
UNStandardMinimumRulesfortheTreatmentofPrisoners1955
UNBodyofPrinciplesfortheProtectionofAllPersonsunder oForm DetentionAny Imprisonment1990or

UNHCRGUIDEIJNESDETENYYONON ASYLUMOF SHXERS 5PAGE
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’Guideline of Persons the or 18Detention under Age

Guidelinewith the Rule statedIn accordance General andthe Guidelines2 UNHCRat on
shouldwho asylumseekersRefugeeChildren,minors detained.benotare

do detain this should,However States children, accordancewith Article 37 theof
Rightsof Child,be forConvention the the of last the shortestappropriateresort,asameasureon

penod.of accordancewith exceptionstimeand the stated Guidelineat

madeParticularreference to:

Article of the theRightsof the" Convention Child,whichprovides3 that actionon any
Parties minors, bestintereststaken States concerning the of childthe shallbe primarya

consideration; .
Article which right ñ-omchildrenthe beseparated9 their theiragainstgrants not to parents
will; and

‘ Article which22 according Parties obligedStates providespecial ofto toare measures
refugeeprotection childrenandasylumseekerswho minors,whetheraccompaniedto are or

not. ‘

Ifchildren who asylumseekers detained airports,immigration-holdingcentresare are or
prisons,they prison-likebeheldunder conditions.All efibrts madebe themmust havenot must to
releasedfiom detentionandplaced otheraccommodationIfthis impossible,specialproves
arrangements madefor living whichbe suitablefor children families.andtheirquartersmust are

During detention,childrenhavethe right educationwhich shouldoptimallytake placeto
outside the detention order facilitatepremisesin the continuanceof their educationto upon
release.Under the UN Rulesfor JuvenilesDeprived Liberty,of their States requiredtoare
provide specialeducation of foreignchildren origin with particularculturaltoprogrammes or
ethnicneeds.

Childrenwho detainedbenefitfrom the minimumprocedural listed atare same guarantees
Guideline4 adults. addition,In unaccompaniedminorsshouldbeappointed legalguardian.as a

9CRCArticles 20,22and37
UN forRules oftheirlibertyJuvenilesDeprived
UNHCR.Guidelines Children1994Refugeeon

UNHCRGUIDELINESONDETENTION 6ASYLUMSEEKERSOF PAGE
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’°of DetentionConditionsGuideline 6:

inherentshouldbe for thefor seekers humanewithdetention asylumConditionsof respect
prescribedby law.shouldbedignity ofthe Theyperson.

international standardsapplicable principlesoi‘ law andandmade theRefierence normsto
particularrelevance StandardMinimumRulesOf theUNof suchthetreatment arepersons.on

forUN Body of Principles Protectionof Allof the thePrisoners 1955,for the ofTreatment
of ProtectionImprisonment UN for1990,the Rules theDetentionformofunderPersons orany

PrisonRules.theirLiberty andthe Europeanof JuvenilesDeprivedof

particularshould emphasized:befollowingpointsThe

facilitieswithin of;i segregationthe
andandwomen,men

;adultschildrenfrom
fiom convictedcriminals;seekersandasylum

andreceivevisitsfromfriends, andlegalpossibility relativesii the regularly contactto
counsel; vmedicalpossibility receiveappropriate formiii the and ofconductto treatment to some

exercise;andphysical
firrther educationiv possibility continue vocationalthe training.to or

certainrecommendedthat vulnerablecategoriesalso such nursingpregnantas women,
measuressickandhandicappedshouldbenefitfiommothers,childrentheaged,the special which

take into particularneedswhilst detentiontheiraccount

‘° ICCPRArticlemm
UNStandard TreatmentRulesforthe ofPrisonersMinimum 1955N UNBodyofPrinciplesfortheProtectionofAllPersonsunder FormofDetentionAny Imprisonment1990orNl UNRulesforJuveniles of LibertyDepnvedtheir I990
EuropeanPrisonRula1987

GUIDELZNESON 7UM-ICR DETENYYONOF/1.SYLbMSEEKERS PAGE
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ÖrnarsUnga synpunkter barnsangående ställning utlänningsrätteni

Örnars synnerligendet angeläget förFrån sida Sverige invandrings-Unga ochattsomser en
människovärdet Vi har både moraliskflyktingpolitik i pliktdär ställasätts centrum. en att

orsaker lämnaolika hemlandet,människor tvingas och harför sinasomav attgenomupp
åtagandeninternationellakonventioner levaskriva under gjort till.måstesom upp

kommitténs idéer invandrings-och flyktingpolitikdelar FlyktingpolitiskaVi måsteattom
sammanhang,och kräverglobalglobalt samverkan.Likasådelar åsiktenin isättas ett art

och flyktingpolitiken integrerasmed utrikes-, handelsinvandrings- måste och,
biståndspolitik.

Flykringpolitiska kommitténs åsiktdelarockså definitionen barnskafölja denVi 18-att av
barnkonventionen.finns iårsgränssom

det uppgiftbarnorganisation övervakahur50m vår invandrings-ochattser som noga
flyktingpolitiken överensstämmelsemed FN-konvention barnets finns flerastår i Deträtt.om

problematik. kommerartiklar berördenna Vi här korr beröraföljandeartiklar: Artikelattsom
formtill diskriminering. Artikel barnetsbästa.Artikelnej varje 12,sägersom av om om

Artikel 24, talar till sjukvårdbarnets och rehabilitering,sin mening.rätt säga rättatt som om
samarbeteför förverkligaoch främjandet internationellt artikeln.attav

bör utlänningsrättenändringar den fulltVi i så medgöras överensstämmeratt att utanser
barnetsbästabarnkonventionen.Principen skrivas lagstiftningenoch gällamåste iinom som

vid handläggning allaövergripande ärenden. dock medvetnaprincip Vi ärav attom
barnkonventionenmålkonflikter kan skatillämpas konkretauppstå situationer.Attnär

främstabarnets alltid skakommabästa kan exempelvis tolkasi inte absurdumi sårummet
skulle habarn kan det bättre Sverige hemlandskullehavarje i i sittänatt antasomman

automatisk komma hit och här.rätt att stanna

flyktingbarn förvar slagsdiskriminering. Svenskabarn kan fängsligtAtt i hållasinte iärta ett
förvar liknande Därmedgrunder. strider detta artikel barnkonventionen.i2mot

behov rehabilitering och sjukvårdBarns bland kalladehumanitäraskälförmåste in såvägasav
borde tillåteti Sven Det inte barn det finnsutvisa inte någraatt stanna vara att om

för och rehabiliteringengarantier vården kan fullföljas hemlandet. Sådanai awisningaratt
strider andan artikel 24 barnkonventionen.i imot

utredandeföreslår det utlänningslagenskrivsVi också i direkt skyldighetför deninatt en
bedömningmyndigheten barns skäl för uppehållstillstånd.varje Engöraatt en av attegna

sådan innefatta barnetska självthörs ärendet.Därmedprövning skulle uppfyllai Sverigeatt
artikelåtagandetenligt barnkonventionen.sina i12

960522/BL
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VU/WCarin Jahn
Barnkommittén
Referensgruppen ‘
Socialdepartementet

Några principiella reflektioner kring det asylsökande barnets bästa i FN:s
barnkonvention.

‘ Om diskriminering
Alla årmänniskor under 18 omfattas de rättigheter är beskrivnaav i barn-som
konventionen, de befinner sig i harom stat ratificerat konventionen.en som

slårArtikel 2.2 fast:
Konventionsstaterna skall vidta alla åtgärderlämpliga för säkerställaatt att
barnet skyddas alla formermot diskriminering eller påbestraffningav grund

vårdnadshavaresföräldrars, ellerav familjemedlemmars ställning,
verksamhet, åsikteruttryckta eller tro.

Enligt min måstemening denna artikel de viktigaste utgångspunkterna,vara en av när
beskriver och diskuterar de asylsökande barnens situation vårti land. Som jag tolkar

fårartikeln de asylsökande barnen inte särbehandlas på någotnegativt sätt, jämfört med
andra barn bor Sverige.i Enligt konventionstextensom straffas de asylsökande barnen
för sina föräldrars verksamhet, när deras rättigheter inte pårespekteras sättsamma somde svenska barnens. Det är inte det enskilda barnet tagit beslutet komma tillsom att
Sverige och ansöka asyl. Det är i barnetsom närhet tagitvuxna det beslutet, försom att

bedömt detatt varitman det bästa för barnet. För övrigt är möjligheten ansökaatt omasyl rättighet för alla människor ålder.en Detoavsett är ingen brottslig handling

" Om barnets bästa
Det finns inga "objektiva" på frågan vad är bäst för detsvar enskilda barnet. Varjesom

är kulturellt och subjektivtsvar betingat. Risken är överhängande att förbiser detta, när
del majoritetsbefolkningensom ska försökaav fastställa vad är det asylsökandesombarnets bästa. Våra kunskaper och utgårerfarenheter från västerländsk-svensken synpå vilka behov barn har och i vilken riktning de bör Utifrånutvecklas. de larmrapporter

ständigtsom barnspresenteras utsatthet Sverigei börom närma diskussionenoss
det asylsökande barnetsom bästa med största ödmjukhet.

Barnkonventionen är internationell ochtexten förutrymme olika tolkningarger vadomkan barnets bästa.som Men, ivara vissa avseenden är konventionen mycket bestämd
och auktoritativ. Det gäller barnets fåt rättighet leva tillsammansattex med sin familj.

fårStaten inte frånskilja barnet sin familj. Ett absolut kravannat är barnets bästaatt
måstealltid ha prioritet i intressekonflikter. tvåDessa exempel är särskilt viktiga vad det

gäller det asylsökande barnets rättigheter Sverige.i

Malmö 96 05 06
Cm.

Elisabet B Carlsson
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Noi rön unnaISAMARBETEEN SKOLA-

1996-05-l 4

Till
Barnkommittén

Barnkommitténknutna ombeddaInför första i den till referensgruppenhar blivitmötet
begreppetbarnetsbästaoch dedilemman ilämna synpunkterpåvåraatt ser

Underdenmycket korta tidförhållande till utlänningslagen. hafl till vårtsom
förförfogande det varit möjligt djupgåendeanalys.har göraattoss enmera men

förtankar ska värde kommitténs arbete.hoppas dessaatt vara av

kunna analyserabegreppetbarnets bästa också förhållandei tillFör närmareatt
ska sinutlänningslagen. detta utgångspunkti barnochatt ta ettmenar

ungdomsperspektiv.
Nätverket föransluter till de Barnkonventionenhar.Ett barnochHär synsättoss som

ungdomsperspcktiv innehålla:bör
individrespektför barnetsom

inkännande situationi barnets
nyfikenhet föroch öppenhet barnet växandemänniskaåratt en
fömråga lyssna. och barnetmötaatt se

förmedelatvillighet det barnetkonsekvenseratt ta av
begränsningarmedvetenhet det perspektivetom av egnavuxna

kunskapoch erfarenhet barnsbehov. förmågaoch utveckling.av

artikel enskiltgrundtankemed barnkonventionenoch 3 ska från varjeEn utgåär att man
förankradbarn och dessbehovoch detta ska väl etisk grundregel i alla beslutatt varaen

i ochbarnet. kommer problem tolkningen vad detta innebärDetrör att varasom om
olika intressekonflikter finnas.kommer alltid Vi dock det i viktningenatt attmenar
mellan olika tyngdförskjuming exempelintressenbehöverbli barnetshåll. För att taen
från skolans fattasidagvärld kännerväl till. Där mångabeslut sig harsom somvare
det enskilda kollektivt barnsbästa alltförbarnetseller grund. Det inteärgruppen som
ovanligt olämpliga läraresanställningstrygghct utslagsgivande barnesär än rättatt mera
till bra undervisning.

det gäller dilemman i utlänningslagenvill föraNär barnetsbästaoch fram samma
princip i förhållandetill intressen.Vi refereraAtt låta barnetsbästaviktas andra villtungt
till den bild nyvald ordförandei Riksförbundet Skola.bamläkarenoch Hemochsom

Gustavsson i bokenRespektför barnet principen bästaLars H "Jag barnetsser omger
mäktig fyr med långräckvidd. navigationenskall ske bli beroendeHur måstesom aven

fartygets aktuella position destinationliksom väderleken sjökortet. pekaoch och baraAtt

RIKSFÖRBUNDETHEM OCHSKOIA.
BESÖKSADRESSPOSTADRESS TELEFON POSTGlRO TIDNINGENBARNTELEFAX BANKGIRO

Stockholm RosenlundsgatanBox38400,I00 08—8403 08-66879 25 02-2 640-9270 08-668908664 54 I5 57 72
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fyren inte beskedpå möjlig farled. fyrenMen stårdär denståroch blirdenutanger om
navigationenalltid omöjlig

Enligt direktiven för kommittén skadenbygga föreligganderedan utredningsmaterial.
Flyktingpolitiskasåsom kommitténs Eftersombetänkande. det i dettabetänkandefinns

bedömningaroch förslag stödjer, ocksåsådana kritiska till.ärsom men som
kommenterar dessa.

RHS tillstyrker förslaget kompletterautlänningslagenmedbestämmelseri enlighetattom
med artikel i3 konventionen.Vi stödjer BO:s förslag bestämmelsernabör förasatt att
i utlänningslagenskapitel l portalparagraf.för tillämplig alla beslutattsomen vara

bam enligt nämndalag.rör Det angeläget lagändringenkommer tillär ståndsåattsom
möjligt. Sammaangelägenhetsgradgäller ocksåbetämmelsersnart förson1

förvarstagandeså dessa bamkonventioncnsmedstämmeröverens 18att årsgräns.

Flyktingpolitiska kommitcn tolkar nuvarandelagstiftning och desstillämpning detsåatt
idag krävs någotmindre allvar och tyngd beträffandehumanitäraskäl, beslutetnär om
uppehållstillståndgäller barn.ett

måDet så jämförelsemellan exakt sjukdom,gör handikappellervaraom man en samma
livssituationsvår for bam och Men heladet bamperspektivetannan vuxna. om som

lyfte fram i inledningvår i beaktande. ifrågasätterså det verkligentas ärom som
flyktingpolitiska kommitcn beskriver.

Flyktingpolitiiska kommittensbetänkandeinnehållervidare följande resonemangäven
familjens flyttning medför påfrestningarför barnetfår i bortsefrån deom stora nteman
övergripandenationella intressen sig gällandei sammanhanget.gör Sedanmer som

principennämns denregleradeinvandringenoch ocksåekonomiskakonsekvenser.om
Även i offentligaKUzs utfrågning statsrådetLeif Blomberg ställsdessaav
frågeställningar varandramot
Om och det enskildabarnetsnär bästaställs i relation till nationella intressen detta sätt

flera nationella intressenböratt i sammanhanget.övervägas l dennaanser
samrnanvägningskall ocksåfinnas bam och ungdomsperspektiv.ett

ÅseleFör Sinearifallet exempel.att ta så alla bamoch ungdomarvet harattsom
blivit kraftigt upprörda denbrist humanitetöver och förståelse avvisningsbeslutetsom

uttryck för. grundenl kan det också nationellt intressegav sägas våra barnett attvara
och ungdomarbehåller tilltro till tolerantoch humatsamhälle.etten
Meningen med Flyktingpolitiska kommitténzsoch stadsrådetsuttalande svår tolka.är att
Kanske de ingenvägledningalls hur barnetsbästaskaviktas i förhållandentillger om
andra intressekonfliktereller skademöjligtvis tolkas så andraviktigaatt
samhällsintrcssenbör före principen barnetsbästai det enskilda fallet. Vi detom anser
viktigt det finns klargörandeuttalandenatt dessaviktiga principer. Skulle denom senare
tolkningen gälladelar självfallet intedenna.
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Barnkonventionenbildar med sinaartiklar helhetdär alla artiklar skavägasen samman.
artikel vi särskilt vill uppmärksamma detEn gäller flyktingbamenssituationnär ärsom

artikel d alla barnslika finns inskränkningariDet denhälsooch sjukvårddomrätt.sv
erbjudsasylsökandebarnenjämfört med alla andrabarn i Sverige.
Beträffandede asylsökandebarnensskolgånghar det fram till dagenssammanträde

möjligtvarit för få sammanställning de uppgifter aktuella,att äross en av som men
undersökningartidigare har visat kostnadernaförde asylsökandebarnensatt

undervisning 60 % genomsnittskostnademaför andraelever i grundskolan.Viär ca av
vill återkommatill dessafrågor eller kommitten tittagärna pånärmareattuppmanar om

undervisningden asylsökandebarn får likvärdig med undervisningi densvenskaär annan
skolan.

RIKSFÖRBUNDET OCHHEM SKOLA

árwø/
Ulla Graneli
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Barnkommittén Umeå96 05 12
Socialdepartementet
10333 Stockholm

SvenskaFöreningenför Bam- och Ungdomspsykiatri tackarfor inbjudan till hearing
den 23 maj 1996.Vi intekan delta,då vityvärr dagoch tid har föreningsmötesamma
i Göteborg. I dettabrev vi våra viktigaste erfarenheteroch åsikter. Dennatar upp
skriftliga framställning blir med nödvändighetsummarisk,varför vi kommer tillgärna
Barnkommittén vid tillfälle.ett senare

Jag ordförandei föreningen och har varitär dess i frågor flyk-rörrepresentant som
tingbarn. Mina åsikter grundarsig på erfarenheterfrån "flyktingprojektet" vid BUP-
kliniken i Umeå därjag överläkare.Detta projektär samarbetsprojektmellanär ett
Umeåkliniken och lnvandrarbyråni Umeåmed syfte dels arbetadirekt medflyk-att
tingbarn behöverpsykiatrisk hjälp, dels utbildning, handledning konsulta-ochsom ge
tion till andrainstanser samhället i sin vardag flyktingbarn.mötersom
Vid speciell Barnflyktingmottagning, samarbetsprojektmellan Bamklini-BUP,etten
ken och Invandrarbyrån vi också,sedan1991,alla flyktingfamiljermöter nyanlända

har kommunplaceratsi Umeå. Detta for såtidigt möjligt upptäckaattsom som
"riskbamen", får behandlingvid BUP. omfattandeEn prospektiv studie,Risksom
och friskfaktorer hosflyktingbarn, pågårocksåvid vår universitetsinstitution.

Flyktingverksamhetenvid kliniken har givit omfattandeerfarenhet olikaossen av
problem och svårigheter flyktingbarnhos på in i det svenska Visamhället. harväg
dessutomträffat mångabarn familjer befunnit sigmitt i sökaattvars processen uppe-
hållstillstånd. Vi har ocksåträffat flertal familjer sig för poliseni syftegömmerett som

undvika beslutadavvisning.att en

Principen artikel 3barnets bästa,om
I åretsdebatt, i betänkandet"Svensk flyktingpolitik i globalt perspektivsenaste samt
SOU 1995:75,har det föns fram "principen barnetsbästa"inte absolutäratt utanom
ibland måsteståtillbaka för andraintressen landetkan ha. Det självklartär attsom
andraskäl barnetsbästai bland måste och kanske utslagsg-ivandeiän vägatyngre vara

enskilt beslut.Principen bästa dock ibarnets såcentral Barnkonventionenärett om
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Sverige uppfylla dennaartikel enskilda bästahaska måstedet barnetsatt om anses
varit föremål för övervägande.

råder gäller invandrarmyndigheters beslutsmotive-l denpraxis det beslutochnärsom
inte barnetsintressekommenteras. fall där kommentar barnetringar brukar I de om

ändå vil-finns brukar dessa mycket svepandekaraktär berättarfögavara av som om
ken vikt myndighetenlagt vid det aktuella barnetssituationExempel detendasom
ofta i negativt beslut "Avvisning kan inte strida humanitetensär:ett motanges anses
krav."

En rimligare ordning praxis för beslutsmotiveringarändrades,så detattvore om
framgår bästahar bedömtsi förhållande till faktorer.hur barnets andra

iprincipen "barnetsbästa" invandrarmyndigheterDet tveksamt tillämpasär om om av
fall i ansökan uppehållstillståndfinns utlåtande Det harde det knär experter.om av s

invand-med årenvuxit fram allvarlig förtoendeklyfta bamprofessionellaochmellanen
förrarmyndigheter. Misstroendetleddeunder 1995till SvenskaFöreningenhösten att

Barn- och Ungdomspsykiatri tillsammansmedBarnläkarföreningen,SverigesPsyktr
logförbund Akademikerförbundet SSR för framförauppvaktadeRegeringensamt att
kritik rådandesituationen.Kritiken från riktats detden professionenharöver attmot
förefaller intyg från påverkamycket slumpmässigthur får beslutexperter uppe-om
hållstillstånd. får intyg beskriver psykisk ohälsaI bland relativt ringa gradsom av

allsspela roll medani andrafall mycket starkaintyg allvarliga situationerintestor om
spelarnågonroll. Dessutomriktadeskritik tjänstemäninom invandrarmyn-mot att
digheter intygen, inte viktiga faktorersig dvs utredarenbetonadeandraöversätter att

Enutredaren bedömningar han/honinte kompetentgör göra.är utre-utan att attsom
såledesdare lekrnanvad gäller barnspsykiska behoveller psykiska kanär statussom

bedöma psykiskt bedömt inteläkare, gäller.t att ett status,ex av en

kritiken varit ifrågasättassåvälInte mindre har förtoendeläkarsystemet,vilket kanav
lojalitets- proffessionsaspekt. små späd-Det inte ovanligt barn,är ävenattur som ur

specialisterbam och förskolebarnhar bedömts förtroendeläkare är vuxen-av som
in-psykiatri. bedömningar i bedömaren träffat denDessa bland hargörs utanatt ens

det intedivid skabedömas.Enligt SvenskaLäkaresällskapetsetiskaregler ärsom
förenligt etik läkarensjälv hamed god bedömningareller utlåtandengöra attatt utan
undersöktden bedömningengäller.personensom

viktiga skaOvanståendeföreningar har föreslagit i ärendendär expertutlåtandeäratt
förhandlingförtroendeläkarsystemet med muntlig förhandling. I muntligersättas en

det intygadeblir möjligt för myndigheten värderatillförlitligheten i det attatt genom
till sig obero-ställafrågor till intygsutfärdaren.Myndigheten kan vid behovknyta en

hjälper till relevantafrågor och bedömaende med ställa attexpert, att svaren.som
värderaDetta förfarande vanliga i förvaltningsdomstolar dessaskadet landets närär

bevisvärdet utfärdadeintyg.av

Hörande artikel 12barn,av
iviktigt alla barnFlyktingpolitiska kommittén fastslog i sitt betänkande det äratt att

till SIVdock detasylärendenfår komma till tals. Kommittén konstaterade äratt upp
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bedöma det enskilda barnet skahöras.Somendaförslag till förändring ansågatt om
kommittén SIV borde sinarutiner. Dettaöver i hög otillfredsställande.gradatt ärse
SvenskaFöreningenför Barn- och ungdomspsykiatri denutredandemyndig-attanser
hetenska bedömning varjegöra barns skäl för uppehållstillstånd.Praxisen av egna
borde höra barnet självt. Det väl känt frånär arbetemed flyktingbarn dessaattvara att
har upplevelser skiljer sig från föräldrarnavad eller sinabarn.Vidaresom tror vet om

det vanligt barn undvikerär berätta sina upplevelser,påträngandeminnes-att att om
bilder eller förmardrömmar sina i syfte inte ytterligare belastademelleratt
för skyddadem. En svårighetkan föräldrarna inte vill derasbarnskaatt attvara att
höras.Detta måstedå utredandemyndighet värderaoch ställning till utifrån varjeta
enskilt fall. Utredning barnmåstegöras utbildadeoch kompe-ärav av personersom

for dennauppgift. Det gäller dels i själva intervjun kunna tilltenta hänsyn bar-att ta
reaktioner för inte barnet for otillbörligutsätta dels kunna värderanets att stress, att

barnetsupplevelserutifrån dessberättelseoch beteende.

Humanitära skäl
.SvenskaFöreningenför Bam- och Ungdomspsykiatri hari likhet medövriga ovan

nämndaspecialistföreningarställt sig mycket kritisk till vad invandrarmyndigheter
bedömt humanitäraskäl. Vi har saknatdebatt vad bör betraktasvara om som som
humanitäraskäl.

Vi ñnner undantagsfalldet ocksåanmärkningsvärt SIV/UN iendast hjälphar begäratt
barnprofessionella for bedöma barnspsykiskahälsotillstånd.I ställetav experter att ett

har det varit familjerna själva eller derasadvokater begärt läkare,psykologerattsom
och kuratorer skaskriva intyg hur det aktuella barnetspsykiskahälsa påverkatärom

den situation det befinner sig Detta har lett till intyg gångerav som att upp-
fattas partsinlagor och inte bedömningar oberoendesom som av

Vad SlV/UN betraktas humanitäraskälkan variera mellan olikamycketsom av som
handläggare.I Umeå har vi utfärdat 35 intyg sedan1991.över Under årenlopp har vi
kunnat konstatera, det gångenräcker för humanitära skäl" inte alls äratt somena
tillräckligt andragånger.Vi har exempelpå barnfamiljer fått uppehållstill-sett som
ståndenbart humanitäraskäl där barnetsåvälpsykiskt socialt fungeratheltav som
normalt, på psykiskstörre ohälsa.Avgörandehar i varitstället vår be-utan symtom
dömning, barnetpå grund den långavistelsetideni Sverigemedpåföljandeatt av
"försvenskning", skulle ha svårighetervid återanpassningtill ursprungslandet.stora en
Andra barnfamiljer har däremot inte fått uppehållstillstånd skäl trots attav samma
barnendessutomuppvisat hög grad psykisk ohälsa fleramed allvarliga psykiatriskaav
symtom.

När förtroendeläkareanvändsför bedömabarnetshumanitära skäl anlitasoftaatt
specialisteri vuxenpsykiatri, dessainte harkompetens bedömabarnstrots att att psy-

Ävenkiska tillstånd då såinte fallet tillämpas deär överväganden brukliga iärsom
bedömning psykiska hälsa på barnen.Ettäven vuxenpsykiatrisktbetraktel-av vuxnas

har därmedisesätt praktiken blivit givande for barn.Låt mig exempel:norm ettge

För gäller psykisk ohälsakan räknas grundför uppehållstillståndattvuxna som om
den sådangrad och ovillkorligär tisk för självmord föreligger. Detta betyderart attav



Bilaga 2

individen i sådanttillstånd, oftastär depressivatt haneller hon har allvar-av natur, att
liga planer på begåsjälvmord Ovillkorligheten ligger iatt tankarna självmord äratt
såtotalt dominerandeinom det inte spelarnågonroll för individenattpersonen om
besluteti avvisnigsfråganblir positivt eller negativt.

För barnoch ungdomargäller undantagslöstnästan derasdepressionochatt eventu-
ella självmordsbenägenhetå sidankan ha sådanintensitet de uppfyller de dia-ena att
gnostiskakriteriema för allvarlig depressionsom i psykiatrisk nomenklaturbenämns
"egentlig svårdepression, å andrasidan alltidnästan villkorade,är dvs relateradetill
hotet avvisning. Om hotet minskar inhibition verkställighetellerom attgenom av
uppehållstillstånd depressionenäven och självmordsbenägenhetenavtar upphör.ges,
När förtroendeläkaremed vuxenpsykiatiisk kompetensbedömeren barnkonstate-ett

läkaren barnetvisserligen deprimerat,är dennaatt depression Villkorlig,rar ärattmen
varvid följer barnetinte kan uppfylla kravensägas för hinderatt avvisning påmot
medicinsk grund.

Det ñnns emellertid inga bam ellernästan ungdomar i sin depressionär änsom annat
villkorligt självmordsbenägna.Detta gäller såvälasylsökandebarn deflestasom
svenskabarn vilka föremål for vårdär och behandlinginom bam- och
ungdomspsyldauin.

Vi graden villkorlighet/ovillkorlighet i barnsdepressionatt och själv-anser av ett
mordsbenägenhetinte kan enda förutgöra grund psykisk ohälsaska räckaatt anses

humanitärt skäl till uppehållstillstånd.Viktigare ställningsom är till varför barnetatt ta
uppvisar dengrad psykisk ohälsa det Vanligtvisgör. finnerav som svaretman
dennafråga inom två fält. Avvisningen kan upplevas överväldigandehot påettsom
grund det tidigare barnetvarit för. Alternativttrauma medför avvisningenav utsatt att
barnetkommer förlora den identitet det byggt under tidenatt i Sverige.Bådesom upp

och hot identitetsförlust kan naturligtvistrauma gälla samtidigt.om

Om tidigare misstänksbör dessaanalyseras.trauma Har barnetvaritarten av utsatt
för primär traumatisering,dvs psykiska skadorpå grund våld, vittne till våld, för-av
luster eller separationer Hur i såfall denna Gällerär det enstakaellerstor en uppre-
padehändelseri barnetsliv i hemlandetoch underflykt Eller har barnetskadatsge-

sekundärtraumatisering,dvs skada resultat långdragennom asylprocesssom av en
Exempel på detta upprepadeflyttningarär, mellan olika förläggnin rasistiskatra-gar,
kasserierunder förläggningstiden, långdragnabeslutsprocessermedöverklagningar
och däravpendlingari framtidsutsikter mellan hopp förtvivlanoch foräldrasviktoch
på grund här För barn hållits gömda sinaföräldrar kanav. ävensom av prataman om
tertiär traumatiseringdvs psykiska skadorpå grund isolering från organiseradeav
aktiviteter dagis, fritids och skola.som

Barn kommer till Sverige i de flesta fall for sig det svenskasamhälletsom tar av om
de chanstill detta.De lär sig svenskasnabbtoch de får tillfälle umgåsmedges om att
svenskabarn de snabbtsvenskabams och värderingar.Processenanammar normer att
bli svenski själen understödskanske föräldrarnasrädslafor det gamlalandetochav
förstärks ytterligare barnethar upplevt primära Beroende situation såom trauma av

barnetsålder, integrationsmöjligheter det olika lång tid för barnet blisom tarm m, att
försvenskat.Detta betyder barnetinförlivar svenska värderingarochatt normer,
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framtidsvisioneri djupet sin Barnet blir tvåspråkigt frimodigt.och Detav person.
fostras i Barnkonventionensandaoch blir medvetet sinamänskligarättigheter.omÄldre barnblir det landetsmöjligheter jämförochupptagna dessamed situa-av nya
tionen i det gamla landet.Detta gäller ffa för flickor, den skillnadenisom ser stora
könsroller i Sverigejämfört med hemma.Möjligheterna sig inte bara positivater som

tankenpå återvändaskrämmer.Hemmautan skulle deatt värderingar barnetnya som
införlivat i sin helt oacceptablaoch hindra normalt socialtperson,vara umgängeett
medomvärlden.

Den annorlundatidsupplevelsen gäller för barnjämfört med viktigärsom ett en vuxen
beakta.Tre år i Sverigeför åratt gammalt barnbetyderreellt och upplevelse-ett sex

mässigthalva livet tid tiondel förutgör den 30-årigemot att samma en pappan.

En dimension försvenskningenkan föräldrarnainteannan alls genomgåttav attvara
snabbaoch intensiva sinabam. Föräldrarnasamma kanskemycketprocesssom var

aktiva och kompetentaundersjälva flykten, i denberoendeställningde hamnatimen
invandrarei okänt land med osäkraframtidsutsikter har isom ett de stället blivit både

osäkraoch otillräckliga de förlorat bådesin identitet ochattgenom somvuxen som
förälder. Såkallad omvänd hierarki" har uppstått.Det blir familjens barn förstårsom
och hur ska sig fram i det svenskasamhället.vet Dessutomta barnenman gör uppror

de gamlarollerna förväntas dem utifrånmot hemlandetsvärderingar.Föräl-som av
demseventuellaotillräcklighet och känsla misslyckandeställersekundärtytterli-av

krav på barnetvilket i sin kan öka barnetshis införgare hotandeavvisnings-tur ett
beslut

Sammanfattningsvis vi ovillkorligt självmordshotinte kanatt denendaanser utgöra
grundentill uppehållstillstånd humanitäraskäl för barn.Psykisk formohälsaiav av
depressionoch självmordshot resultat barnetskoppling mellan utvisningshotetsom av
och tidigare eller resultat hot identitesförlusttrauma viktigare skäl tillärsom av om
uppehållstillstånd humanitärgrund ovillkorlig självmordsbenägenhet.än dettaMed

skullesynsätt bedömningarna falletvadän i dagär hänsyntill tidigaremer ta traumas
inverkan på barnet,till hur längebarnetvistatsi landet,till hur långt försvensknings-

gått med vilken säkerhet kan barnetprocessen kommer,samt eller inteman antaatt
kommer lida framtida i sin psykosocialautveckling det återvändertill sittmen om
ursprtmgsland.

Vi ansluter helt till Flyktingpolitiska kommittén den i sitt betänkandenär i kapitletoss
humanitäraskäl konstaterar humanitäraskäl kan gälla "ettom barnspsykoso-att när:

ciala utveckling äventyras barnetåtervändertill sitt hemlandefter längrevis-om en
telse i Sverige varför barnetvistats längei landet". Dettaoavsett ställningstagande
måsteemellertid ytterligare förtydligas konkretiserin till exempelenligtgenom gar,

fördaovan resonemang.

Gömda barn
Vid BUP i Umeå har vi under årenträffat mångagömdabam.PsykologLilian Levin
har gjort genomgång alla gömdabarni Umeå underåren 1990till 1993.en av
Rapport detta arbetebifogas bilaga 2.om som
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Barn förvaroch
SvenskaFöreningenför Barn- och Ungdomspsykiatri sig bestämtförvarsta-motsätter
gande barn.Det finns ingen anledning flyktingbarn ska i förvar för skäl,sättasav att

det gällt svenska,barn aldrig skulle tillräckliga för dennaåtgärd.Barnsom om vara
i förvar kansätts utveckla förvarstagandet.Eventuellt samverkartraumasom pga

detta sekundära med sådant barnettidigare upplevt. Somalternativ tilltrauma som
förvarstagandebör möjligheten ställa familjer underuppsikt utvecklas.att

Utlänningslagen kontra Socialtjänstelagen och LVU
Under 1995hösten belystemedia svårigheter uppstår Utlänningslagennär ochsom
Socialtjänstelagenhamnari konflikt med varandra.Beslutandemyndigheteransågatt
Utlänningslagenskulle Socialtjänstelagenföre SOL lagenmedsärskildasamt
bestämmelser vård LVU, LVU kunde verkställig-om attav unga men ansessom
hetshinderför avvisning. Om inte SOL och LVU skagälla fullt betyder flyk-detut att
tingbarns behovbehandlas mindremed respekt svenskabarnsän behov.Tanken att
LVU ska verkställighetshinder orimlig svårighetenär uppstårför denvara settur som
myndighet ska LVU-vård obehövligavgöranär då dennaär myndighet samtidigtsom

avslutandet LVU-vård omedelbartföljs avvisning.vet att av av

Det måste rimligare avvakta med det slutgiltiga beslutetenligtattvara
Utlänningslagentills LVU-vården upphört.

frånFörslag flyktingpolitiska kommitténs tillbetänkande, vilka Svenska
Föreningen för Barn- Ungdomspsykiatrioch sigställer positiv.mycket
Att konventionensåldersgräns18 följasbör inom utlänningslagstifmingen.även
Att faderskapsutredningbehöver skatillfälligagöras uppehållstillståndmeddelas.om
Att barnetoffentliga biträde får förstärkt ställning.
Att rutinerna vad gäller behandlingöver ansökan familjeåterförening.ses av om

Tankar förändrad utrednings- och förbeslutsprocess barnfamiljerom en
Under BUP:s i Umeå långvarigaoch intensivakontakt medflyktingbarn har vi träffat
mångabarn farit illa asylprocessen.I bland har vi upplevt detnärmastsom av attsom
barn för kvalificerad barnmisshandel resultat den långdragnaasyl-utsatts ettsom av

Vi därför invandrarmyndighetermåsteprioritera utredningarprocessen. attanser av
familjer med barn.Det borde inte få månaderförän myndighetenta tre attmer
komma till beslut.Vid längre tid riskerar barnet skada själva utredningspro-att ta av

Alla barnborde höras kompetentabamutredare.Myndigheten bordedess-cessen. av
ha tillgång till barnpsykiatriskt kundehjälpa barn behöverutom ett teamsom som

psykiatrisk hjälp underutredningsperioden.Barn har, enligt artikel 24 i Barnkonven-
tionen till "bästauppnåeligahälsa"rätt det avvisaseller ej. viktigEnoavsettom an-
ledning till beviljadeansökningar uppehållstillståndföljs ansökningaratt om av nya

de asyslsökandeär inte sigkänner hördaeller seddai dagens Viatt system. tror att
beslut i asylärendengenomfördesi domstol medmuntlig förhandling skulleom accep-

för negativabeslut mycket den äri dag.Om istörreän expertutlåtandetansen vara
form undersökningar intyg behövsoch skulle det möjligt för domstolenav attvara
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kalla till muntlig förhandling ochexperten utfrågning intygsskrivarengenom prövaav
tillförlitlighetsgraden det intygade.av

Vi beklagar föreningen inte kunde delta i denatt planeradehearingenden23 maj, menvi mycket intresseradeär träffa Kommittén för ytterligareatt bidraav med våratt er-farenhet flyktingbams situation. Undertecknad föreningensav utgör kontaktperson
önskan uppstår.möteom om

För SvenskaFöreningenfor Bam- och Ungdomspsykiatri

\

Olav Bengtsson
Ordförande

BUP-kliniken
Istidsgatan 906 51 Umeå
Tel 090 6617 00-
Fax 090 13 67 41-

Bilagor
"Pyramiden vände", artikel publicerad i Invandrareoch minoriteter 5-6 1993:som
Beskriver flyktinprojektet vid BUP-kliniken i Umeå

"Gömd", intervju medpsykolog Lilian Levin gömdaflyktingbarn publiceradom av
Socialstyrelsenoch Invandrarverket, 1994.

"Kontidsterapi med traumatiseradeflyktingbarn offensiv strategi, artikelen-publicerad Socialmedicinski tidskrift 9 1995, beskriverBUP och PBU:snr som
behandlingserfarenheter flyktingbarn.av
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FN-FÖRBUNDETSVENSKA
SwedenAssociationNationsUnlled

Medlema.iwona:cars-cv1998-05-28Bamkommittén a Namwunited°°°°"°Socialdepartementet
STOCKHOLM10333

bästa" förhållande till utärmingvlagstt/irtirtgen"Barnetstill barnkommittén iYttrande etc.ang.

arbeteresultatet kommitténsSpridning av av
hurkommitténs ingentingframföra allmännasynpunkter.I mandatFN-forbundetFörst vill sägsett ompar

påpekaVi vill därför det vikt dettaskall spridas.kommitténsarbeteresultatet är största attatt avav
spridafolkrörelser arbetarmedförsta handtill ständigtallmäntkänt. lsammanställsoch attgörs oss som

olika slag Vihelaskolväsendet,till allmänhetenoch institutionerbarnkonventioneninomkunskap avom
oerhört viktigtbarnkonventionengäller i Sverige,varfor detsvårigheter förklara hurhar hafi är attattstora

språkockså får pedagogisktgenomtänktdennahandledninggälierfår sådanhandledning Det att etten
ärjuridiskt kunniga bör upplaganintedirekt Dessutomhelst skall kunnaläsas varapersoner,somavsom

år". år FN-Förbundet med spridai flera Under de arbetatså räcker 6och dengratis attstor att
målgrupp lärare.luckor hos viktigdet fortfarande finnshar märktbamkonventionen storaatt somen

omfattandekontaktnät lämpar sig väl for spridningFN-FörbundetsSvenskahögskolor.även av
många tillFN-föreningar spridadennår riksorganisationer.lika kanVipublikationen 150 storsamt enca

vån kontaktlärarnät.mängdskolor via

ulldrmingslagstmningenochBarns bästa
gällandeinte direktfrån många länder internationellakonventionerskillnad andratillfaktum ärDet att -- reglerdirekt bundna konventionernasmyndigheterdärför intedomstolar ochSverigeochlag i äratt somav

stället skallmånga barnkonventionen.problem i tillämpningen lsvensk skaparlag,det avom var
så, svenskarättssammanhang söker tolka desvenskaibarnkonventionentillämpas att man

åtagit internationellt".utifrån vadbestämmelserna oss

för dettamåste och entydig tolkning och bästabesked klarmotsägelsefulla ärsättet attDessa en
konventionenenkelt förklarai svenskalagar eller heltartiklar i barnkonventionenrelevantainkorporera att

bordenågondel i konventionen,inte sigEftersom Sverigesåsom i Sverige.gällande lag motreserverat
konventionenmedden europeiskanågot problem. har skettDettadetta inte större t.ex omvara

antagandensig regeringenstidigarelag. har visatantagits svensk Deträttigheter,mänskliga attsomsom
fårlagstiftningfelaktig bedömning.Mednödvändigt, visat sigdetta inte skulle manatt ennu vara envara

paragraferrespektiveförklara hur lagstiñarnatänkt sig tillämpningenkantillgång till förarbeten, avsom

säkerligenbrustit i tillämpningen i lagstiftning, vilket berordet i vissafallverkar detNu änmersomom
poliser ochdomstolsjuristeroch nämndemäni utbildningen för olika yrkesgrupper.T.exbrister är samt

måste ordentliga barnkonventionensådanayrkesgrupper, absolut kunskapersocialtjänstemän som om
för de amaa-terapeuter

BankgiroP051940TelexTelegramTe:e:avTeIeioPostadress:Box15 ‘: FOTE.T2-142SwecanSc‘.7.n.S-10$63: 357-003;-9aUNAS‘.Ei‘ 509 wLNAS‘.‘.E; Artoz-.64105-45225.:cSkolgatan:Besöksadress.
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till försesmedsvensklag, så artikelinte barnkonventionen bör varjeOm väljer göraatt gott enman som
respektivedetta innebär försäkringsbolagenskriverinnefatta inte", i stil iförklaring, detta medvadtyp

sådana intressantaexempelblir blirförsäkringargäller. Genom artiklarna begripligaochhur olika attmer
sigsätta

förhållandebarnkonventionenstillämpning i övrigt.till utlänningslagstiñningeni bergällerdetNär
presenteradesviduppfattningar Hearingen barnkonventionenden maj hosde 10 Räddahänvisatill som om

Barnen.

för dennamöjlighet delta i det viktiga genomföraAvslutningsvisvill tacka arbetetmedatt att
beuäñande fortsatta arbetei Sverigeoch vi hoppas möjlighet kommitténsbarnkonventionen att samma

barnkonventionendelarmedövriga av .
FN-FÖRBUNDETS

/SrxndraMeisymer

V
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