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Sammanfattning

Utgångspunkter

uppmärksamhet olikadentill vårt uppdragBakgrunden är som
före-förhållandet detdetoch myndigheterorganisationer attgett

till Sverige på grundkommerutländska kvinnorkommer att avsom
ellerför misshandelanknytning till här bosatt utsätts annanmanen

behandlingkränkande av mannen.
mångautländska kvinnorna igällande devidare gjortsDet har att

därför de, ii förhållandetkvarsig tvingadefall känner attatt stanna
beviljatsinvandringsprövning,uppskjutenmed reglernaenlighet om

förstbliruppehållstillståndtidsbegränsat permanentett omsom
två år.förhållandet ivarar

undvikaskall kunnavarit undersöka huruppdrag harVårt att man
på grund anknytningsig till Sverigemedborgare sökerutländskaatt av

denpåtagligrisken bedömstill här bosatt när att somsomperson,en
behandlingkränkandeförtillstånd kommeransöker utsättasatt avom

här bosattaden personen.

Kartläggning

Vikartläggning förhållandena.ingåttuppdrag harvårt göraI att en av
gjort följande undersökningar.blanddelhar i denna annat

i vilkaantal hearingaranordnaVi inledde arbetet med ettatt
ocksåVi anordnadeför olika kvinnojourer deltog.representanter en

samverkans-och olikaföreträdare för socialtjänstenhearing med
sjukvården.inomgrupper

SIVsamtliga ärenden hosfördjupad genomgångVi gjorthar aven
ochuppehållstillstånd beviljatstidsbegränsatår 1992 i vilkaunder ett
fåtthar viHärigenomaktualiserats.frågan utvisningdär senare om

sambon ochmaken/makan ellerden i Sverige bosattakunskap om
upphört.varför förhållandenaomständigheter i ärendena,olika t.ex.

praxis.Utlänningsnänmdensgenomgångockså gjortVi har aven
intervjuundersökning medgenomförträkning har SCBvårFör en

tidsbe-erhöll sitt första1992kvinnor under årutländska589 som
här bosattanknytning tilluppehållstillstånd på grundgränsade enav

uppehållstillstånd.beviljatsoch permanentsom senareman
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Kartläggningen visar många exempel på kvinnor sedan desom,
beviljats uppehållstillstånd i Sverige grund anknytning till härav en
bosatt har för misshandel eller kränkandeutsatts be-man, annan
handling Vi har också fått bekräftat utländska kvinnorattav mannen.
många gånger känner sig tvingade kvar i förhållandenatt stanna av
rädsla för de skulle komma utvisas.att attannars

Vi med stöd de gjorda undersökningarna kunna draanser oss av
slutsatsen kvinnor i anknytningsförhållanden löper betydligtatt en

risk för våldstörre sinutsättas make eller samboatt vad kvinnoränav
i övriga förhållanden Underlagetgör. dock osäkert ochär vi detanser
inte möjligt säkert uttala något hur överriskenatt är.storom

Våra förslag

Vår kartläggning har visat det uteslutandenästan kvinnoräratt som
far illa i anknytningsförhållanden. Våra överväganden skall motses
denna bakgrund. Det förekommer emellertid behandlasäven mänatt

Våra förslagilla. därför så långtär möjligt könsneutrala.som

Prövningen ansökan uppehållstillståndav om

Innan uppehållstillstånd beviljas i anknytningsärende SIVprövarett
förhållandet seriöst. Dennaär prövning i dag mycketär generös.om

Ansökan avslås i endast det sannolikt fråganärstort sett är ettom
skenförhållande eller det finns skäl med tyngd talar för-mot attsom
hållandet seriöst. Vi föreslårär prövningen skärps.att

För uppehållstillstånd skall beviljas skall det till början krävasatt en
det vid samlad bedömning framstår sannoliktatt för-en attsom

hållandet seriöst. I jämförelse medär nuvarande ordning innebär detta
krav skall ställasstörre på förhållandet visas allvarligtatt att vara

från båda sida innan uppehållstillstånd Det skallmenat parternas ges.
fortsättningsvis inte tillräckligt det saknas omständigheterattvara som
talar förhållandet seriöstär det skall dessutom krävasmot att utan att
det finns positiva indikationer förhållandet allvarligtäratt menat.
För uppehållstillstånd skall beviljas skall det normalt frågaatt vara om
i viss mening etablerade förhållanden.

Vid prövningen tillståndsfrågan det hänsyn till den kulturellatasav
sedvänja finns i vissa länder i fråga ingående äktenskapsom om av
efter överenskommelser mellan familjer. Vi har fått flera exempel

det i de arrangerade äktenskapenäven finns kvinnor faratt som
mycket illa, vi underlaginte ha kunskap eller för attmen anser oss
föreslå några radikala förändringar såvitt prövningen. De ökadeavser
kraven på anknytningsförhållandenas seriositet kommer dock att
medföra striktare bedömning dessa fall. Endast för-även nären av
hållandet verkligen kan konstateras ha sin bakgrund i traditionelltett
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kulturmönster bör uppehållstillstånd beviljas träffatstrots att parterna
i begränsad omfattning och kanske saknar kunskap varandra.om

Såväl den sökande referenspersonen skall enligt vårt förslag blisom
föremål för grundlig utredning inför bedömningen för-en av om
hållandet kan läggas till grund för uppehållstillstånd.ett

För uppehållstillstånd skall beviljasatt skall det också krävas detatt
inte finns några särskilda skäl talar det. Vi föreslår detmotsom att
inom för tillståndsprövningen skall finnas beaktaramen utrymme att
risken för sökanden kommer fara illa i förhållandet.att Om detatt
finns påtaglig risk för sökanden skall för våldatt utsättas elleren
andra allvarliga kränkningar i förhållandet skall uppehållstillstånd
kunna En sådanvägras. risk kan föreligga det i utredningen fram-om
kommer referenspersonen upprepade gångeratt har inlett förhållanden
med utländska och sedan dem för våld eller kränkning.utsattpersoner
Detsamma gäller referenspersonen i något sammanhang harom annat
gjort sig skyldig till allvarliga våldsbrott kvinnor eller barn.mot

För utlänningsmyndigheterna i sin bedömningatt skall kunna ta
hänsyn till risken för våld eller allvarliga kränkningar i anknytnings-
förhållanden krävs de får tillgång till uppgifteratt referensper-om
sonerna.

SIV har iredan dag formellt författningsmässigt stöd förett att
erhålla utdrag polisregister vid utredning i anknytningsärendenur

Ävenavseende både utlänningen och den i Sverige bosatta personen.
det finns integritetsskäl talar uppgifter polisregistermot attom som ur

inhämtas beträffande referenspersonerna, vi SIV bör haattanser
tillgång till dessa uppgifter för vid behov kunna kontrolleraatt
uppgifter finns i ärendet. Något rutimnässigt inhämtandesom av
uppgifter skall det inte fråga Endast i de fall där det finnsvara om.
särskild anledning befara sökanden skall föratt våldatt utsättas eller
kränkning i förhållandet vi SIV skall utnyttja möjligheten.attanser
För minska eventuella risker för otillbörligtatt integritetsintrång skall
SIV:s inhämtarätt polisregisterutdrag beträffandeatt referenspersoner-

dessutom begränsas till uppgifter betydelse såvittär gällerna som av
riskbedörnningen. Endast uppgifter misstankar eller påföljderom
enligt 4 och 6 kap. BrB uppgifter beslut besöksförbudsamt om om
skall framgå utdragen. Bestämmelser detta föreslås bli intagnaav om
i polisregisterlagen och polisregisterkungörelsen.

Om finnsdet anledning därtill kan utlänningsmyndigheterna kontrol-
lera referenspersonens uppgifter tidigare förhållanden motom
uppgifterna i det lokala folkbokföringsregistret.

Något särskilt register referenspersoneröver bör inte föras.
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uppehållstillståndFörlängning av

tvåårsregelnfrångåmöjligtförslag blienligt vårtskallDet att om
kränkningarallvarligavåld ellerförbarneller henneskvinnan utsatts

förför de sökande övergreppMöjlighetenförhållandet.i utsattssom
uppehållstillstånd,fortsatterhållabosattai Sverigeden attpersonenav

in-utlänningslagen. Eniskall reglerasupphört,förhållandetatttrots
tillskall hänsynärendevarjeskall Iprövningdividuell göras. tas

allvarligt dettahuromständigheter ägtunder vilka övergreppet rum,
systematiskaellerepisodenstakasigdetvarit och rört omom enom

dennessökande ellerdensannoliktdetde fall därI görs attövergrepp.
underupprepadeallvarliga ellerför övergreppbarn samman-utsatts

förhållandetberooch det kan övergreppenboendet, attantas
beviljas.uppehållstillståndskallupphört,

uppehållstillståndutlänningslagenframgåskall trots attDet attav -
särskildsökanden hardelsockså kanupphörtförhållandet omges-
förskäl talarstarkaandraSverige, delstill attanknytning om

uppehållstillstånd.skall fortsattsökanden ges
familjeanknytningsåvältill SverigeanknytningsärskildMed avses

samhället.svenskaanknytning till detsom
tillräckligtbedömningsamladskallprövningenVid göras av omen

Exempel påi Sverige.sökanden skallförtalarskälstarka stannaatt
fall deti dessauppehållstillstånd ärföranledakan attsituationer som

bli socialt utstöttsökanden kommerrisk förpåtaglig attfinns atten
allvarligt sjukutlänningeneller ärtill hemlandetvid återkomsten att

far illa i anknyt-också sökandefinnshandikappad. Deteller svårt som
allvarligaför så övergrepphaningsförhållanden attatt utsattsutan

Sammantagetanledningen.denbeviljas enbartuppehållstillstånd bör av
såframståenskilda falleti detomständigheternadockkan som

fråga.ibör kommautvisning inteömmande att

Information

samtliga sökandetillhandahållautlandsmyndigheternaskallSIV genom
invand-uppskjutnadenmedordningeninformationutförlig om

ocksåskallsökandeDekonsekvenser.och dessringsprövningen
imaterialuppgifter ochfå delmöjligheteninformeras att ta avom

före beslut.ärendet
samband mediinvandraretillstållssamhällsinformationDen som

denupplysningarskall lämnaSverigetill vartankomsten somom
hjälp.stöd ochsig förkan vändaför våldutsätts
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Summary

Points of departure

The background assignment the attention that variousto our
organizations and authorities have paid the circumstance thatto some
foreign who have Sweden of link withto accountwomen come on a

domiciled here have been assaulted subjected degradingtoa man or
by the in question.treatment man

has also been asserted that in the foreign feelmany cases women
forced remain in the relationship because, according theto to
regulations the deferred examination of immigration theyon cases, are
generally granted time-limited residence permit that does becomenota

until the relationship has lasted forpermanent two years.
Our assignment examine how avoid situation in whichto towas a

foreign nationals Sweden of link withto accountcome on a a person
domiciled here, when there would be risk that thattoappear a person
will subject the applicant degrading behaviour.to

Survey

Our assignment included carrying of the situation. In thisout a survey
carried the following investigations:context, outwe

beganWe by arranging number of hearings with representativesa
of various women’s shelters and helplines. We also arranged hearinga
with representatives of social services and various cooperative groups

thein medical sector.care
madeWe meticulous examination of all brought before thea cases

Swedish Immigration Board in single 1992, in which time-a year
limited residence permits had been granted and where the question of
expulsion had later arisen. In this obtained knowledge aboutway, we
the common-law domiciled in Sweden and thespouse or spouse
various circumstances surrounding forthe example, why thecases,
relationships end. We also examined the practice of thetocame an
Aliens Appeals Board.

On behalf, Statistics Sweden carriedSCB series ofoutour a
interviews with 589 from foreign countries who grantedwomen were
their first time-limited residence permit in 1992 ofthe groundson
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residencelater grantedand whodomiciled herewithlinks weremana
permits.

after beingof who,examplesprovidesThe womenmanysurvey
of link withgroundspermit in Sweden theresidencegranted a aona

other degra-victim of assaultbeen thedomiciled here, have orman
alsoquestion. We haveof the inthe handding treatment at man

remain in theforcedoften feelforeignthatlearned towomen
otherwise be expelled.willfor fear that theyrelationship

conclusiontheinvestigationfindings oftheview,In supportourour
ofriskmuchrelationshipthis ofinthat greatertype run awomen

thancommon-lawof their husbandhandtheviolence at spouseor
doinconclusive andthe evidenceHowever,other notwewomen.

muchabout howpossible makethink that greaterstatementto any
risk might be.that

proposalsOur

whoexclusivelyalmostthatshows toOur comewomensurvey
domiciled inwithbased linksrelationshipsinharm a personon

light of thatconsidered in thedeliberations should beandSweden, our
difficulties.intogettingof alsoincidentsthereHowever,fact. menare

possible.neutralgenderproposalsthisFor asare asreason, our

applicationspermitresidenceexaminationThe

withinvolving linksgranted inpermitresidenceBefore caseaa
thewhetherexaminesImmigration BoardSwedishSweden, the notor

examinationthisToday,seriousrelationship veryone.a
rejectpossibledeemedonlywhole,On the to angenerous.

relationship bogustheprobable thatwhereapplication in cases
relationshiptheindicating thatgroundsweightytherewhen areor

be madeexaminationthisthatserious We processnot proposeone.a
stringent.more

basic require-granted,permit beresidencebeforeFirstly, amaya
thatsituation showsof theoverallshould be that assessmentment an

be serious. Inrelationshipbelieve theprobablethere totoreason
stricterimplythis wouldprocedure,with thecomparison current

seriouslyrelationshipproof that thewith regardrequirements to
permitresidencebeforeof both partiesintended the part aon

ascertain that theresufficientwill befuture,granted. In tonot are
seriousrelationshipthethe claim thatthat refutecircumstances ano

seriouslyrelationshipindications that thepositiveFurthermore,one.
granted, thebepermitresidencerequired. Forwill beintended toa

establishedbecertainshould, inquestionrelationship in ansense,a
one.
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examinationIn the of permit applications, the cultural ofcustoms
countriescertain with arranged by familiesmarriagestorespect are

into have examples showing thattaken Weaccount. seen many even
in arranged marriages, fare badly, but do notwesome women
consider that have sufficient knowledge basis for proposingwe or any
radical with procedures. thechanges regard examination However,to

requirements with serious intent of relationshipsstricter regard theto
based links with domiciled Sweden will automaticallyon persons

stricter well. Only when thelead of theseto assessmenta cases as
traditionalrelationship really be proved be based culturaltocan on a

partiesshould residence permit be granted although the havepattern a
infrequently each other.only and know little aboutmet very

in SwedenBoth the applicant and the domiciled should beperson
subject of thorough investigation officials whetherthe whena assess

the of the relationship such that qualifies fornot natureor a
permit.residence

Another requirement before residence permit be granteda can
be that there unfavourable circumstances that weighshould are no

against such We that within the framework of themeasure.a propose
there should for taking into theexamination be accountprocess scope

of applicant coming harm in relationship. thererisk the theto an
applicant will violenceobvious risk that the be subjected otherto or

violations in the relationship, then the application forgrave a
residence permit should be rejected. Such risk exist thea may
investigation reveals that the domiciled here has repeatedperson on
occasions entered into relationships with foreign nationals and

subjected them violence.subsequently The should apply theto same
in question has been guilty of of violenceserious crimesperson

against children in other context.women or some
that the authorities able into consideration theTo taketoareensure

risk of violence degrading their theytreatment assessment, mustor
be given the reference inpersonal information abouttoaccess person
question.

formal constitutionalIn the Swedish Board hasImmigrationterms,
in from policewhere officials obtain thewishsupport extractstocases
forregister in the investigation foreign national and theof both theuse

domiciled in in concerning relationships basedSweden mattersperson
links with Sweden. objections forEven there might beon reasons—

of personal integrity thethe retrieval of information aboutto person—
from police files, the Swedish Immigration Board should have access

informationthis against detailsenable officials checkto to to
supplied in the There of information retrievalquestioncase. no on

regular basis. Only in special wouldthose wherea reasonscases
indicate that the applicant ofcould become the victim violence or
degrading behaviour in the relationship, do consider that thewe
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ImmigrationSwedish Board should make of this possibility. Inuse
reduce the possible risk oforder unauthorized infringements ofto
integrity,personal the Board’s right retrieve information aboutto

reference should also be restricted details that relevanttopersons are
of risk ofthe the violence violation in theassessmentto or grave

relationship. Only information concerning suspicion of violations or
sanctions under Chapters 3,4, and 6 of the Penal Code and details of

banning visitsinjunction orders should be shown extracts.on
regulating such should incorporatedProvisions procedures be into the

Criminal Records and the Criminal Records.Act Decree on
sufficientIf there grounds for such action, the authoritiesare an
details about previous relationships suppliedcheck the by themay

domiciled here against information available in civil registra-person
tion records.

special register of reference should be kept.No persons

residenceExtension permits

should be possible deviate from the rule theto two-year woman
children subjected violence serious violations inher thetoare oror

relationship. In where applicant has been subjected toancases
hand of the domiciled in Sweden, the possibilityviolence theat person

obtainfor that applicant extension of residence permitto an a even
relationship terminated inthe has been should be regulated the Aliens

individual examination should be undertaken. eachAn InAct. case,
of whichshould be taken the circumstances under theaccount

violation took place, how serious the violation and whetherwas,
of isolatedquestion incident series of systematicor awas a an

violations. those where deemed probable thatIn thecases
applicant that person’s child has been subjected serious and/ortoor

duringrepeated violations the time the couple has lived together, and
assumed relationshipbe that the has been terminatedcan as a

of violations, then residence permitresult the should be granted.a
relationshipThe Aliens Act should clearly that the hasstate even

end, residence permit applicantbe granted the hastocome an a can
special link Sweden there other grounds in favourto stronga or are

of extending the applicant’s residence permit.
special links Sweden denotes both family tiesThe andterm to

the Swedish community.links to
overall should be made the time of theAn atassessment ex-

amination ascertain whether there sufficiently groundsto strongare
allowing applicant offor the in Sweden. An exampleto stay a

situation that might lead the granting of residence permits in suchto
when there obvious risk that the applicant will becomeancases

social returning the of origin, that theoutcast to countryupona or
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There also numberill disabled.national seriouslyforeign are aor
relationships based links withwho harm inof applicants to oncome

ofviolations such serioushaving been subjectedSweden without to a
residence permit thosequalify forthis would themthatnature ona

in individualthe overall circumstancesgrounds alone. However, cases
should be considereddistressing that expulsionbe nottoappear socan

option.as an

Information

applicants withfurnish allImmigration Board shouldSwedishThe
deferredinvolved in thethe proceduresinformation aboutdetailed

foreignvia theand itsof immigrationexamination consequencescases
opportunitiesbe informed aboutapplicant should alsoThemissions.

prior decision.material theinformation andfor toto case aonaccess
immigrants when theyinformation suppliedcommunityThe to

forof where theyshould contain detailsSwedeninarrive turncan
violence.subjectedtheyandhelp tosupport are
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Författningsförslag

tillFörslag1

ändring i utlänningslagen 1989:529Lag om

föreskrivs frågaHärigenom i utlänningslagen 1989:529om
dels kap. och skall ha följande2 4 5 lydelse,att
dels det i lagen skall införas två paragrafer, kap.2 4 d ochatt nya

följande4 §§, lydelse.e av

Nuvarandelydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

Uppehållstillstånd får till Uppehållstillstånd får tillges ges
utlänning gift utlänning giftär ären som en som

till någon medmed eller sambo eller sambo till någonsom som
bosatt i Sverige eller har bosatt i Sverige eller harärär

uppehållstillstånd för beviljatsbeviljats uppehållstillstånd för
bosättning här, bosättning här, makarnaom

eller samborna stadigvarande
sammanbott utomlands,

utlänning under ogift och eller har18 år ochär ären som som
varit hemmavarande barn till bosatt i Sverige eller harnågon ärsom
beviljats uppehållstillstånd för bosättning här,

utlänning något under och1änsättannaten som som avses
anhörig2 till någon i Sverige eller harbosattär nära ärsom som

beviljats uppehållstillstånd för bosättning och ingått ihär som samma
hushåll densom personen,

utlänning4. har särskild anknytning till Sverige,en som annars
utlänning bör få bosätta sig i Sverige,5. humanitära skälen som av

eller
utlänning har fått arbetstillstånd eller sinharen som som

försörjning ordnad något sätt.annat
fårUppehållstillstånd också

till utlänning utanges en som,
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de villkor underatt som anges
första stycket uppfyllda,I är

gift med eller sambo tillär
någon bosatt Sverigeiärsom
eller har beviljatssom uppe-
hållstillständ för bosättning här,
eller

har för avsikt ingå äk-att
tenskap eller inleda sambo-ett
förhållande med sådanen per-
son,

det bedöms sannoliktom som
förhållandet seriöst ochäratt

särskilda skäl inte talar mot att
tillstånd ges.

prövningen uppehållstillståndVid ansökan enligt dennaav en om
paragraf skall beaktas utlänningen förväntas förakan hederligom en
vandel

4d§

utlänning beviljasEn som uppe-
hållstillstånd med stöd 4 §av
andra stycket skall vid första
beslutstillfället tidsbe-ettges

uppehållstillstånd.gränsat

4e§

utlänning erhållitFör att en som
tidsbegränsat uppehållstill-ett

med stödstånd 4 d § skallav
tidsbegränsat ellerett nyttges
uppehållstillståndpermanent

förhållandet består.krävs att
utlänningen haft tids-När

begränsat uppehållstillstånd i två
år får uppehållstill-permanent

föreliggerstånd Om detges.
fårsärskilda skäl permanent

före två-uppehållstillstånd ges
utgång.årsperiodens

förhållandet upphört fårHar
uppehållstillstånd ändå ges om
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utlänningen har särskild
anknytning till Sverige,

förhållandet upphört främst
grund utlänningenpå attav

för-utlänningens barn ieller
för våldhållandet ellerutsatts

innefattarför handling som
utlän-allvarlig kränkning av

frihet ellereller barnetsningens
ellerfrid,
andra starka skäl talar för

sökanden skall fortsattatt ges
uppehållstillstånd.

5§

uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkatvill hautlänningEn som
inresan i landet. En ansökantillstånd föresådantett om uppe-

bifallas efter inresan.får intehållstillstånd
integäller dockDetta om

här enligt 3 kap. 4till uppehållstillståndutlänningen har rätt
utlänningen humanitärahumanitära 2.utlänningen2. avav

skäl få bosätta sig här,börsig här, ellerfå bosättaskäl bör
ansökan om uppe-en

hållstillstånd förlängningavser
tidsbegränsatettav uppe-

med stödhållstillstånd gettssom
eller4 § andra stycket,av
synnerligasynnerliga det finnsfinnsdet annarsannars

skäl.skäl.
första stycket hindrar inte hellerföreskrivs iVad att uppe-som

stycket 1-4,4 § förstakap.hållstillstånd beviljas med stöd 2 omav
uppehållstillståndfåttuppenbart utlänningen skulle hadet är att om

Sverige.hade före inresan iprövningen skett

1999.träder januarilag i kraft den 1Denna
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2 tillFörslag
ändringLag i lagen l965:94 polisregisterom om

m.m.

Härigenom föreskrivs 3 § lagen 1965:94 polisregisteratt om m.m.
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Utdrag eller upplysning innehållet i polisregister skall medde-av om
las, framställning däromnär görs av

justitiekanslern, riksdagens Justitiekanslern, Riksda-
ombudsmän, rikspolisstyrelsen, ombudsmän, Rikspolissty-gens
den centrala utlänningsmyndig- relsen, Statens invandrarverk,
heten, länsstyrelse, länsrätt, länsstyrelse, länsrätt, polismyn-po-
lismyndighet, allmän åklagare dighet, allmän åklagare eller
eller Alkoholinspektionen; Alkoholinspektionen;

myndighet, ioch den mån regeringen för visst slagettannan om
ärenden eller för särskilt fall tillstånd därtill;av ger

enskild, han behöver utdraget för till sin irättatt taom vara
främmande för tillstånd inresa, vistas, bosätta sig ellerstat, att att

främmandearbeta i eller för fråga anställning ellerprövastat, att om
uppdrag i verksamhet, vård eller betydelse förärsom avser som av
rikets säkerhet föreller förebyggandet eller beivrandet brott, ochav
regeringen i förordning medgivit utdrag eller upplysning lämnas föratt
sådant ändamål eller, i fall, den enskilde styrker hans rättannat attom

beroende upplysning registretär och regeringen medger attav ur
upplysningen meddelas.

Regeringen kan förordna myndighet i första stycketatt en som avses
får ha terminalåtkomst till polisregister.

utdragI begärs Sta-som av
invandrarverk i ärendetens ett

enligt 2 kap. 4 § andra stycket
eller 4 § utlänningslagene
1989:529 och som avser annan

den prövningen gäller, fårän
det endast med uppgiftertas om

påföljd dömts ellerutsom
godkänt strajjföreläggan-genom

förelagts förde brott enligt 4
eller 6 kap. brottsbalken,
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misstanke brott enligtom
eller 6 kap. brottsbalken,4

och
enligtbesöksförbud lagen

besöksförbud.1988:688 om
skallinvandrarverkStatens

den myndighetinformera som
utdraget begäranlämnar att

den prövningenänavser annan
gäller.

kraft januari 1999.träder i den 1lagDenna
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3 Förslag till

Förordning ändring i polisregisterkungörelsenom

1969:38

Härigenom föreskrivs i fråga polisregisterkungörelsen 1969:38om
dels 17 § skall ha följande lydelse,att
dels det i kungörelsen skall införas paragraf,att 19en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l7§

Utdrag Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas framställningav
av

Kriminalvårdsstyrelsen i fråga den söker anställningom som
inom kriminalvården, styrelsen, regionmyndighet, anstalt eller häkte
inom kriminalvården, uppgiften behövs förnär prövning frågaav en
enligt lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt eller lagenom
1976:371 behandlingen häktade och anhållna m.fl.om samtav
Kriminalvårdsnämnden, uppgiften behövs förnär prövning frågaav en

Villkorlig frigivning,om
Riksbanken2. i fråga bevaknings- och transportpersonal,om
larminstallationsföretag, i lagen 1983: 1097 med vissasom avses

bestämmelser larmanläggningar i fråga den sökerom m.m., om som
sådan anställning i företaget i vilken ingår befattning med larminstalla-
tioner,

4. statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet eller
enskild sammanslutning eller beslutar anställningperson som om av
personal inom psykiatrisk sjukvård, vård utvecklingsstörda ellerav
vård barn och ungdom, i fråga den söker sådanav om som an-
ställning,

5. Försvarsmakten i fråga den söker anställning i utlands-om som
styrkan inom myndigheten,

chefen för Justiedepartementet eller den han eller hon be-
myndigar därtill för utredning i ärende enligt lagen 1991:572 om
särskild utlänningskontroll eller i ärende nåd i brottmål, i ärendeom

upphävande domstols beslut utvisning på grund brottom av om av
enligt utlänningslagen 1989:529 eller i ärende överförandeom av
straffverkställighet enligt lagen 1972:260 internationellt samarbe-om

rörande verkställighet brottmålsdom, i fråga dente av om som
prövningen gäller,
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chefen för Utrikesdeparte-för Utrikesdeparte- 7.chefen7.
han eller honeller denhan eller honeller den mentetmentet

Utlän-bemyndigar därtilldärtill Utlän-bemyndigar samtsamt
utredning iningsnämnden förutredning iningsnämnden för

prövning enligt lagenärendeenligtprövning lagenärende omom
svenskt medbor-1950:382svenskt medbor-1950:382 omom
utlänningslagenellergarskapeller utlänningslagengarskap

fråga den1989:529, ii fråga den1989:529, om somom som
frågagäller och iprövningenprövningen gäller,

ärendendenne iänannanom
andrai 2 kap. 4 §avsessom

utlänningsla-och 4 §stycket e
gen,

svensktsvensk beskickning ellerintygenskild, han genom avom
skriftligavgivenheder ochkonsulat eller samveteegengenom

beroendesin i främmandehan för ärstyrkerförsäkran rätt statatt av
vistas, arbeta ellerinresa,polisregister eller hanutdrag ämnarattav

Rikspolisstyrelsen käntoch det föri främmande ärsigbosätta attstat
för beviljaregisterutdragsådantmyndigheter kräverden attstatens

bosättningstillstånd,elleruppehålls-, arbets-,inrese-,
i ärende lämplighetspröv-för utredningFinansinspektionen om

direktör,verkställandestyrelsesuppleanter,styrelseledamöter,ning av
kreditmark-verkställande direktör i banker,tillställföreträdare

i fråga denvärdepappersbolag och försäkringsbolagnadsföretag, om
utredning i ärendegäller förgäller; detsammaprövningen omsom
försäkringsaktiebolag,medlemsbanker,bankaktiebolag,iägarestörre

värdepappersbolag,kreditmarknadsföretag och
prövning enligtutredning i ärendeförLotteriinspektionen10. om

tärningsspel ochfå anordna roulettspel,1994:1000lotterilagen att
prövningen gäller,fråga denkortspel, i somom

lämplig-ärendeFastighetsmäklarnämnden för utredning i11. om
i fråga den1995:400,fastighetsmäklarlagenhetsprövning enligt om

prövningen gäller,som
lämplighetspröv-ärendeutredning iRevisorsnämnden för12. om

fråga denirevisorer,enligt lagen 1995:528ning somomom
prövningen gäller,

lämplig-i ärendeutredningSprängämnesinspektionen för13. om
brandfarliga och1988:1145hetsprövning enligt förordningen om

prövningen gäller,i fråga denexplosiva om somvaror,
i frågaFörsvarsmaktenpliktverk ochTotalförsvarets14. om

värnpliktinskrivna förskrivs in ellertotalförsvarspliktiga ärsom
totatförsvarsplikt,1994: 1809enligt lagen om

eller honeller den hanChefen för Finansdepartementet15.
lämplighets-sådanärendeför utredning ibemyndigar därtill om
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prövning i punkt 9 i fråga den prövningen gällersom avses om som
såvitt kreditmarknadsföretagutom och värdepappersbolag.avser

I9a§

I utdrag begärs chefensom av
för Utrikesdepartementet eller
den han eller hon bemyndigar
därtill eller Utlänningsnämnden
med stöd 17§ 7 i dennaav
kungörelse, ifråga änom annan
den prövningen gäller, får det
endast med uppgiftertas om

påföljd dömts ellerutsom
godkänt strajföreläggan-genom

de förelagts för brott enligt 4
eller 6 kap. brottsbalken,

misstanke brott enligtom
4 eller 6 kap. brottsbalken,

och
besöksförbud enligt lagen

1988:688 besöksförbud.om
Chefen för Utrikesdeparte-

eller den han eller honmentet
bemyndigar därtill eller Utlän-
ningsnämnden skall informera
den myndighet lämnarsom
utdraget begäranatt avser an-

den prövningenän gäller.nan

Denna förordning träder i kraft den januari1 1999.
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1 Utredningens uppdrag och arbete

Utredningens1.1 direktiv

Anknytningsutredningen A 1996:01 har i uppdrag undersöka huratt
skall kunna undvika utländska medborgare sigsöker tillattman

Sverige på grund anknytning till här bosatt riskennärav en person,
bedöms påtaglig den utländska medborgaren kommeratt attsom

för misshandel eller kränkande behandlingutsättas den härannan av
bosatta dir. 1996:8.personen

Bakgrunden till uppdraget i direktiven fråndet olikaattanges vara
håll påtalats kvinnor beviljats uppehållstillstånd i Sverigeatt som
grund anknytning till här bosatt i vissa fall förutsättsav en man
misshandel eller kränkande behandling och vissaattannan av mannen

upprepade gånger inleder förhållanden med utländska kvinnormän
de sedan misshandlar. har enligtDet direktiven vidare gjortssom

gällande de utländska kvinnorna i många fall känner sig tvingadeatt
kvar i förhållandet därför de, i enlighet med reglernaatt stanna att om

s.k. uppskjuten invandringsprövning, beviljats tidsbegränsatett uppe-
hållstillstånd blir först förhållandet i två år.permanent varatsom om
Enligt direktiven måste de signaler förts fram i den allmännasom
debatten på allvar. Det kan inte utländska med-tas accepteras att
borgare, ofta kvinnor, lockas till Sverige ofta män,av personer, som
behandlar dem illa. Som underlag för rättvisande bedömning huren av
de påtalade missförhållandena skall kunna åtgärdas det det tillsägs att

början krävs undersökning problemens vidd. Detta bör skeen en av
kartläggning problemet utländska med-attgenom en noggrann av

borgare söker sig till Sverige anknytning till här bosattgrund av en
kan befaras behandla illa. Härvid skall utredningendemperson som

reda hur vanligt det utländska medborgare blir förärta att utsatta
i dessa sammanhang, vilket och vilketkön medborgarskapövergrepp

de har hur vanligt det är görutsatta samt attpersonerna samma person
sig skyldig till upprepade Utredningen skall vidareövergrepp.
kartlägga vilken inverkan anknytning har för fråganspruckenen om
uppehållstillstånd. Utredningen skall också reda på och i så fallta om,
i vilken utsträckning, det förekommer uppgifterna i belastnings-att
register avseende den i Sverige boende beaktas.personen
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inom detåtgärda problemenmöjligheternaHärefter skall att
på sådanexempelanalyseras. Somregelsystemetsnuvarande enram

ursprungsländerinformation i despridamöjlighetenåtgärd attanges
förekommande i dessa sammanhang.vanligastärsom

möjligheternaundersökaenligt direktivenskallUtredningen även att
Sverigebelastningsuppgifter ianvändaanknytningsärendenai om

lämplighetenutredningenHärvid skall övervägabosatta avpersoner.
skall ocksåbelastningsuppgifter. Utredningensådanainbegäraatt

Olikaanvändas.belastningsuppgifter börinhämtadehuröverväga
SIVskulle kunnamöjlighetEnvariantertänkbara attvaraanges.

förhållandet seriöst.bedömningenuppgifterna vid äranvänder av om
delges denuppgifternaskulle kunnamöjlighetEn attvaraannan

eller hon ansökermed hani sambandmedborgarenutländska att om
tillfälleberedassökande skalldenuppehållstillstånd för att taatt

ansökan.återkallelsetillställning aven
direktivenhadeinvandringsprövning närmed uppskjutenOrdningen

Kommit-kommittén.Flyktingpolitiskanyligen bedömtsbeslutades av
perspektivFlyktingpolitik i globaltbetänkandet Svenskförordade itén

invandringspröv-uppskjutenmed164SOU 1995:75 att systemets.
utred-enligt direktivenbakgrund börbehållas. Mot dennabordening

invand-uppskjutenövervägandeninnefattainteförslagningens om
ringsprövning.

förskyddtill ståndfrämstSyftet med uppdraget ettattvaraanges
måste dockskydda dem vägasdrabbade. Behovet motde att nogaav

uppdragetviktig delför sitt privatliv. Entill skyddbåda rättparters av
utländska med-för dehur skyddetundersökadärförsägs attvara

integritet ochsamtidigtökasskall kunnaborgarna parternassom
möjligt.utsträckningså litenåsidosätts iprivatliv som

eventuelltförfattningsförslagfram deskall läggaUtredningen som
behövs.

betänkandet.tillbilaga 1Direktiven intagnaär som

Utredningsarbetet1.2

haftVi har 14maj 1996.sitt arbete iUtredningen påbörjade samman-
i Norrkö-studiebesök på SIVkombinerades medträden ettettvarav

i Stockholm.Utlänningsnämndenpåstudiebesökmedping och ettett
kart-varitharutredningens arbete göradelviktigEn att enav

irelationermissförhållanden i deeventuellaläggning rörande som
register defå fram överanknytningar. Förkallas snabbadagligt tal att

framåt fåttochmed år 1992från ochdär utländskaärenden personer
har vianknytning,snabbgrundi Sverigeuppehållstillstånd enav

SIV. Vi harIsakssonKristeravdelningsdirektörenhjälpfått av
rörande snabbärendensamtligasärskilt studeravaltdärefter att en
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inkomanknytning år till och där fråga utvisning1992 SIVsom om
uppkommit. Vi har också, slumpmässigt, gått igenom någramera
ärenden hos Jtlänningsnärrmden anknytningsförhållandetdär upphört
efter det kvinnliga förhållandet.sökande för våld iatt utsatts

viVidare har låtit genomföra intervjuundersökning. SCB haren
varit ansvariga för projektet. SCB har intervjuat 589 utländska kvinnor
med uppehållstillstånd vad förevarit i förhållandetpermanent om som

den tid kvinnornaunder hade tidsbegränsat uppehållstillstånd.
del kvinnojourernasFör erfarenheter, har vi anordnat fyraatt ta av

hearingar i landet med för kvinnojourerna. Virunt representanterom
dessutom ihar syfte anordnat hearing med företrädare församma en

socialtjänsten och olika sarnverkansgrupper inom sjukvården.
harDärutöver utredningens ordförande och sekreterare besökt Riks-

kvinnocentrum i Uppsala och RIFFI i Stockholm.
Utredningen ocksåhar sammanträffat med företrädare för projektett

stift i vilket ñlippinskai Strängnäs kvinnors situation i Sverige sedan
kommitde hit grund äktenskap eller samboförhâllande medav en

här bosatt kartlagts. erhållaFör allmän informationattman mer om
BRÅ:svåld kvinnor har vi studerat främst statistikSCB:s ochmot

härom. En utredningens Klara Selin, gjortharexperter,av en
specialbearbetning SCB:s offerundersökningar beträffande vålds-av
brott kvinnor.mot

Utredningens ordförande och sekreterare har besökt svenska am-
bassaden i Warszawa för studera handläggningen ansöknings-att av
ärenden och i samband dettamed besök också träffat företrädare för

kvinnojour i Polen, Centrum Praw Cobiet.en
Vi gällandehar studerat bestämmelser anhöriginvandring i våraom

nordiska grannländer och Tyskland. Utredningens ordförande,
sekreterare och utredningens har besökt kongeligeDetexperteren av
Justis- politidepartement, utlendingsavdelningen, i Oslo. Ut-og
redningens ordförande och sekreterare har också besökt Udlaendinge-
styrelsen i Köpenhamn.

Vi har genomfört mindre undersökning några slumpmässigten av
utvalda manliga referenspersoners i polisregister.förekomst
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behandlingtidigareFrågans2

Diskrimineringsombudsmannens2.1 rapport

diskriminering,etniskapril 1988 regeringen ombudsmannenI motgav
åtgärderförutsättningslöst utreda behoveti uppdragDO, motatt av

kontaktfönnedling dnr IP 1509/88. Uppdraget utmynnadeoetisks.k.
februari 1989 dnr 264/88. I syftefrån DO den 14i attrapporten

förmedlingomfattningen detta slagskartlägga den faktiskaförsöka av
kundekontakt med antalkansliDO:s ett storttog personer som

försökte också få inblick i hurinformation lärrma. DOhaförväntas att
Vidarekontaktförrnedlingar fanns och deras verksamhet.många som

ansökningarantal ärenden hos SIV gälldeigenomgick DO ett som om
framför allt nämndesuppehållstillstånd från kvinnor i de länder som

förmedlingsverksamhet, nämligen Filippinerna, Polenmedi samband
konstaterade efterforskningarna inte beläggDOoch Thailand. att gav

i massmedierna förekom i någonförmedling beskrevsdenför att som
föreslog inte någraomfattning. detta skäl DObetydande Främst av

fönnedling.riktade sådanåtgärder direkt mot
framfördes synpunkter till DO integångUnder arbetets som

förmedlarens roll syftade på problemetsig tillhänförde mänutan att
kvinnor hit. Vissa menade"importera"ikan sätta attsystem att

vid tillståndsgivningen.måste spela in Ombakgrund mannenmannens
förekommit anknytningsperson igånger s.k.upprepade som en

till ansökanledaförhållanden brustit, borde detta att omsom
eller i fall bordefrån avslogsuppehållstillstånd den kvinnan vartnya

försorg få kännedominvandringsmyndighetenskvinnan omgenom
uppgiftmening SIV:sbakgrund. DO uttalade sin ärattmannens som

sig här i landet, inteutlänningars vistas och bosättapröva rätt attatt
förena sig med utlän-bosattaden här rättpröva attatt personens

betänkligt registrera deskäl ansågs detRedan dettaningen. attav
sådansade DOanknytningspersonerna.härvarande Dessutom att en

principeröverensstämmelse med deregistrering knappast skulle stå i
och registrering1973:289till grund för datalagenligger att omsom
uppgifter blev till-hur degenomfördes måste fråga sigändå somman
sekretessaspekter. DOtillfå användas med hänsyngängliga skulle
den i Sverige bosattaför sig informationenansåg i och att om

skenförhållanden,avslöjandetkunna underlättaskulle renaavpersonen
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vilket fördel. I övrigt skulle enligt DO sådan informationvore en
kunna användas i det välmenande syftet informera kvinnanatt om
hennes eller till meddela avslagsbeslut därförpartner för-att att
hållandet bedömdes ha små möjligheter utvecklas DOatt gynnsamt.
ansåg dock prövningen ärendena uppehållstillståndatt redanav om var
tillräckligt integritetskränkande i det människor hörs intimaatt om
detaljer sina liv; prövning knappast tänkbar förur en som vore
människor bor här i landet. utlänningsmyndigheternaAttsom mer
ingående vadän sker idag skulle och bedöma enskildasom syna
människor och deras inbördes förhållande, skulle enligt D0 innebära

otillbörligt intrång i den personliga integritetenett och dessutom
innefatta etnisk diskriminering. Härtill kom utlännings-moment av att
myndigheten i högre grad iän dag skulle fungeraän överför-som en
myndare och Därtill lade D0 praktiska aspekter pårentcensor.
frågan. Det beräknades registreringen skulle komma innebäraatt att

10 000 uppgifterän årligen. Det enligt DO, tveksamt denmer var, om
eventuella skulle merarbetet med så omfattandenyttan motsvara en
registrering.

Av skäl de anfördes registrering den imotsamma som som en av
Sverige bosatta samhället bör inte fungera förmyndarepersonen som-
och i förhållande till enskilda, människor ansåg DOcensor vuxna -
inte heller utlänningsmyndigheternas första prövningatt av an-
knytningen borde Såledessträngare. avslogs tankenvara att

borde ha bott tillsammans längre tid förparterna kvinnan skulleatten
beviljas uppehållstillstånd. I stället ansåg D0 insatserna måsteatt
inriktas på olika stödja kvinnorsätt kommer hit.att Redan närsom
kvinnorna ansöker uppehållstillstånd första gången borde deom en
allmänt hållen information invandringsbestämmelserna och därmedom
sammanhängande problem. I de fall där kvinnorna drabbas problemav
påpekade DO kvinnojourerna har betydelse.att storen

I DO fråganäven uppskjutenrapporten invandrings-tog upp om
prövning. Härom uttalades detta borde tillämpas såatt system att
utvisning inom tvåårsperioden skulle kunna ske enbart detom
påvisades det fråga skenförhållande.att ettvar om

DO överlämnade till regeringen. Den 12 september 1991rapporten
lämnade regeringen vidare till SIV och samtidigt SIVrapporten gav
i uppdrag redovisa vilka åtgärder behövs föratt stärkaattsom
utländska kvinnors ställning se avsnitt 2.2. Regeringen uttalade att
ytterligare åtgärder med anledning DO:s inte aktuellarapportav var

vidta.att
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2.2 SIV:s rapport m.m.

tillrätta med problemetåtgärder för kommaolikaSIV har övervägt att
kvinnor frånförhållanden medinledavissa isättermän attsystematt

våld.de sedan förländerandra utsättersom
medKvinna och invandrare,till regeringen år 1992,I rapporten

1358/89 lämnade SIVregeringsuppdrag dnr IPanledning ettav
kvinnor lockas tillutländskaförebyggaskulle kunnaförslag attsom

förslag polisenförespeglingar. sådantunder falska EttSverige attvar
införskaffaderegelmässigtanknytningsfallsin utredningvid ettav

rörandepolisregisterutdrag mannen.
skrivelse till regeringen ifrågaåterkom i dennaSIV genom en

94/270. skrivelsenoch Ju I1993 dnr Ku 93/3733/MPnovember
utdrag/upplysningarfå tillgång tillutökade möjligheterbegärde SIV att

enligt SIVAvsiktenkriminal- och polisregister.innehållet i attvarom
handläggningenbeaktande vidi registerutdraget iinnehålletta av

anknytning. Regeringenuppehållstillstånd grundansökningar avom
yttrande.förvidare till Rikspolisstyrelsenbegäransände SIV:s

uppfattningenligt desssvarade i maj 1995 detRikspolisstyrelsen att
erhålla utdragskulle kunnaförfattningsmåssigt stöd för SIVfanns att

utökadanknytningsfall och någonvid utredning ipolisregister attur
erforderlig. SIVkriminalregister intemöjlighet utdragatt varav

därefter sin begäran hos regeringen.återkallade
1995/96 påtalade SIVanslagsframställning för budgetåretSIV:sI

kriminal/polis-tillgång tillalternativ till begäran fåattatt ett om
förverketavseende skulle kunnaregisterutdrag att ettmannen vara

anslagsfram-kvinnorna refererar till. Ideregister mänöver som
regeringen bordeockså ansåganförde verket detställningen attatt

kontaktförmed-fanns skäl aktualisera frågandetöverväga att omom
accelererateftersom tycktes haverksamhet dessalingarnas senare

tid.
studie verketredovisadeanslagsframställning SIVnämndaI somen

under periodenår avseende utländskagjort under 1994 personer som
uppehållstillstånd grundfått tidsbegränsade1988-1993 av an-

sambo ochmake/maka ellerknytning till i Sverige bosatt senareen
anknytning.grund dennauppehållstillståndfått permanent av

fåantal nationaliteter,beträffandeStudiens syfte att, ett envar
efter detupphörtandelen förhållandenöverblick över attsom
huruvidaundersökauppehållstillstånd beviljats och storpermanent

Antaletförhållanden.signifikant för sprucknaåldersskillnad var
urvaletslumpmässigastycken.studerade nationaliteter 17 Detvar

upphörtförhållandetKriteriet förbestod totalt 408 att varav personer.
uppehållstill-efter dethade olika adresser permanentattatt parterna

%.totalt 29förhållanden upphörtstånd beviljats. Andelen varsom
nationaliteterna. I deolikaförelåg dock skillnader mellan deDet stora
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ärenden där de sökande kommit från Algeriet, Marocko och Tunisien
hade minst 50 % förhållandena upphört. dessaI fall samtligaav var
sökande I de fall sökandenamän. kommit från Ryssland hade 48 %

förhållandena upphört. I dessa fall samtliga sökande kvinnor.av var
Uppgiften sökandenas kön hämtad från bet.är 1994/95:SfU 16om s.
40. I de fall där de sökande kom från Brasilien, Etiopien, Filippiner-

och Sri Lanka hade mindre %20 förhållandenaän upphört. deIna av
fall där de sökande korn från Iran hade %23 förhållandena upphörtav
och i de fall där de sökande kom från Thailand andelen för-var
hållanden upphört 29 %. %I 30 det totala förhållandenantaletsom av

upphört åldersskillnaden mellan 10 år.änparternasom var mer

3 Motioner

olikaI motioner till riksdagen har krav framförts SIV regel-attom
mässigt skall få tillgång till innehållet i kriminalregister eller polis-
register avseende den i Sverige boende för verket skallattpersonen
kunna beakta eventuella belastningsuppgifter vid handläggningen av
ansökningar uppehållstillstånd grund anknytning. Justitie-om av
utskottet har avstyrkt motionerna bet. l993/94:JuU19 och bet.
1994/95:JuU21. Utskottet anförde vid första tillfället det inteatt
förekommer i något fall kriminalregisterutdrag beträffandeatt ett en

kan utfås för beslutsunderlag i ärendeutgöraatt ettperson om
uppehållstillstånd för och det undandrar sigatten annan person
utskottets bedömning det finns anledningavgöra ändraatt attom
denna ordning eftersom det inte har beredningsansvaret för frågor om
uppehållstillstånd. Vid andra tillfället anförde utskottet fråganatt var
under övervägande i regeringskansliet. Riksdagen har vid båda
tillfällena godkänt betänkandena rskr. 1993/94:229 och 1994/952378.

Frågor har anknytning till ordningen med uppskjuten invand-som
ringsprövning har tagits i åtskilliga motioner. Socialförsäkrings-upp
utskottet har vid flera tillfällen behandlat motionsyrkanden om en

och ändring tvåårsregelnöversyn se bl.a. bet. l993/94:SfU 14 ochav
bet. 1994/95:SfU 16 bet. 1996/97:SfU5. Utskottet har i de tvåsamt
förstnämnda betänkandena anfört det tills vidare nödvändigtäratt att,

uppehållstillstånd söksnär grund nyligen etableradav en an-
knytning till bosatt i Sverige, fråganavgöra permanenten person om
uppehållstillstånd först vid tidpunkt. Enligt utskottet skulleen senare
det, också framhölls i 1983/842144, sådanutansom prop. en
möjlighet det förhållande åberopaspröva stöd föratt om som som
ansökningen seriöst, bli nödvändigt iakttaär synnerligenatt en
restriktiv hållning till invandring på denna grund, särskilt storasom
svårigheter föreligger redan före inresan tillfredsställandegöraatt en
utredning rörande allvaret i förhållande. Från den utgångs-parternas



behandling 41tidigareFrågans1521997:SOU

för deförmåntillordningen ävenutskottetansågpunkten att var
reglerna kanförståelse försig emellertid haUtskottet sadesökande. att

elleräktenskappåpekadenegativtupplevas när ettatt samman-men
iomständighetersamtligautgång,före tvåårsperiodensboende bryts

tillmöjliga hänsynbeaktas ochenskilda fallet ettstörsta tasdet om
allvarligaeller andramisshandelgrundpåförhållande brustit av
berettbakgrund inte varitdennahartrakasserier. Utskottet attmot

betänkandenabiföllRiksdagenreglerna.ändringnågonförorda av
anförde1996/97:SfU5bet.94/95:401. I93/942263, ochrskr.

invandringspröv-uppskjutenangåendede motioner55s.utskottet att
regeringensoch1996/97:25anledningväckts medning av prop.som

motionstiden 1996/97allmännaunder den1996/97:24skrivelse samt
för kvinnormedförreglernaproblembakgrund i desinhar stora som

dem ellermisshandlarsedanSverige annattilllockas män somav
tagitregeringenilla. Utskottetbehandlar dem attsätt pro-uppgav

redogjordeutredare. Utskottetsärskildtillsattochpå allvarblemen en
däreftersigförklaradeutredningsdirektiven ochiinnehålletför anse,

tillkännagivan-någrautredningsarbetet,pågåendegrund det attav
motionerna.anledningmedpåkalladeinteregeringentillden avvar

Kvinnovåldskommissionen2.4

huvudbetänkande,1993:88dir.KvinnovåldskommissionensI
kvinnorproblemen förspeciellade1995:60,SOUKvinnofrid togs

särskiltkapitel vissaiinvandrarbakgrund utsattamed ett omupp
konsekvensernade negativasåväl fråganberördesHärvidkvinnor. om

tilltillgångSIV:sinvandringsprövningenuppskjutnaden somav
Kvinnovåldskommissionenpolisregister.ochkriminal-uppgifter ur

för våldinvandrade kvinnorhur utsättsfråganansåg avatt somom
bordei landetfåtillförsäkrasskall kunnasina rätten stannamän att

tilltillgångbegäranSIV:sordningi särskildutredas samt att om
Sverige bosatta männenbeträffande de ibelastningsuppgifter var

rimlig.
ibetänkandet finnsremissyttrandena översammanställningEn av

Ärendet regeringskanslietinomnärvarandebereds för1996:28.Ds
1998.vårenunderpropositionoch väntaär atten
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internatio-Invandringsregleringen,3

för-förpliktelser och utländskanella
hållanden m.m.

utländsk skallinvandring.reglerad FörSverige har att personenen
uppfyllda.vissa krav Devistas i Sverige skallin i ochfå vararesa

utlänningslagen ochgäller framgårförutsättningarflesta avsom
för förut-redogör vi bl.a.utlänningsförordningen. avsnitt 3.1I

för vad gällerSverige och då särskiltför vistelse isättningarna som
falli de detsambor till i Sverige bosattamakar och rörför personer

behandlar vi Europakon-avsnitt 3.2snabb anknytning. Isig enom
angåendeEU-resolutionbarnkonventionventionen, FN:s samt en

för bestämmel-vi i avsnitt 3.3familjeåterförening. Slutligen redogör
anknytning till make/—uppehållstillstånd på grundangående avserna
och Tyskland.i våra nordiska grannländersambomaka eller

vistelse i SverigeOm3.1

in i ochutlänning skallgrundläggande kraven förDe att resaen
utlänningsför-i utlänningslagen och ifinns angivnaSverigevistas i

visering ellerskall utlänning haSålundaordningen. uppe-en pass,
arbetstillstånd.skall här, Dethan eller hon arbetahållstillstånd och om

för nordborgrundreglerna, bl.a.fråndock åtskilliga undantagfinns
EES-medborgare.och

3.1.1 Pass

kap.Sverige skall enligt 1iin i eller vistasutlänningEn som reser
finns ipasskravetfrånha Undantagförsta stycket UtlL§2 pass.

UtlF behöverförsta stycketEnligt kap. §utlänningsförordningen. 1 1
land ochnordisktmedborgare iutlänning är ett annat somsomen

vid inresaland inte hasådantSverige direkt fråntillkommer ett pass
uppehållstill-harSverige. utlänningvistelse i Eneller permanentsom

andraSverige kap. 1 §vistelse i 1inte ha vidstånd behöver pass
inte haår behöverunder 16UtlF. utlänningstycket En är egetsom

följer medbarnetinresa eller vistelse i Sverige,för en vuxenompass



44 Invandringsregleringen SOU 1997: 152. . .

innehåller uppgifter behövs för fastställaperson vars pass attsom
barnets identitet kap.1 1 § tredje stycket. Bestämmelserna om
passkrav kan dock inte isolerade från övriga bestämmelser ises
utlänningslagen. Således kan utlänning i behovt.ex. ären som av
skydd dvs. flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt inte vägras att

in och vistas här enbart det skälet han eller hon saknarresa attav
pass.

3.1.2 Visering

Med visering tillstånd in i och vistas i Sverigeett underattavses resa
viss kortare tid 2 kap. § första1 stycket UtlL. Visering beviljas
såväl för turistbesök besök hos släktingar och förävenrena som
tidsbegränsat arbete. En utlänning i eller vistas i Sverigesom reser
skall enligt kap.1 3 § UtlL ha Visering han eller hon inte harom
uppehållstillstånd eller medborgare i Danmark,är Finland, Island eller
Norge. I 2 kap. §1 UtlF vilka övriga utlänningar äranges som
undantagna från kravet på visering. Det gäller medborgare i de
västeuropeiska länderna antal utomeuropeiska Avsamt ett stort stater.
2 kap. §l andra stycket UtlL framgår Visering får för högstatt treges
månaders vistelse vid varje tillfälle inte regeringen föreskriverom

Genom i oktober 1995 genomförd ändring iannat. 2 kap. 6 § UtlFen
får Visering för längre tidäven månader, dock högstän förtreges ett

Ändringenår, det föreligger särskilda skäl. har gjorts för göraom att
det möjligt Visering för exempelvis släktbesök underatt någotge en en
längre tid och därmed undvika utlänningen måste sökaatt uppe-
hållstillstånd för besök. Den har gällande Visering undanta-ärsom en

från kravet på uppehållstillstånd 2 kap. 6 § tredje stycket UtlF.gen

3.1.3 Uppehålls- och arbetstillstånd

Huvudprinciper

En utlänning vistas i Sverige i månader skall enligtän tresom mer
kap.1 4 § UtlL ha uppehållstillstånd inte utlänningen med-ärom

borgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. Enligt 2 kap. 2 §
UtlL innebär uppehållstillstånd tillstånd in i och vistas iatt resa
Sverige under viss tid tidsbegränsat uppehållstillstånd eller utan
tidsbegränsning permanent uppehållstillstånd. Tidigare gällde att en
utlänning fick i Sverige normalt beviljades förstastannasom ett
uppehållstillstånd för år och uppehållstillstånd med-ett permanent
delades först därefter. Sedan år 1985 gäller emellertid denatt som
beviljas tillstånd för bosättning i Sverige normalt beviljas permanent
uppehållstillstånd från början. I samband med denna ordnings tillkomst
anfördes dock SIV liksom tidigare alltid bör frihetha väljaatt att att
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utlänningenuppehållstillståndtidsbegränsatutfärda ävenett avserom
88.sig här 1983/84:l44bosätta prop.att s.
grund anknytning tilluppehållstillstånd beviljas påfall dåI de enav

sedan tidigare,inte etableratoch förhållandethär bosatt ärperson
invandringsprövning. dessa fallImed uppskjutentillämpas systemet

får sådantuppehållstillstånd. Dentidsbegränsadeutfärdas ettsom
eftersomfolkbokförd i Sverigebliruppehållstillståndtidsbegränsat

småningomuppehållstillstånd såpresumtionen är permanentatt
beviljas.kommer att

arbetstillståndutlänning skall haframgår§ UtlLkap. 5Av l att en
utomlands,här ellergrund anställningi Sverige påarbetaför att av

uppehållstillstånd eller med-har ärinte utlänningen permanentom
Finland, Island eller Norge.i Danmark,borgare

derasEES-stater ochför medborgare iarbetstillståndUppehålls- och
anhöriga

ekonomiskteuropeisktavtaletjanuari 1994 trädde1Den ettom
särskildainnebärvilket blandikraft,samarbetsområde EES attannat

medborgareutlänningaruppehållstillstånd gäller för ärförregler som
ochEES-avtalet, dvs. EU-staternaomfattasländeri de avsom

Island.ochLichtenstein Norgesamt
EES-medborgareförförfria rörligheten rättDen attpersoner ger

tillhandahålla ellerverksamhet,anställning, emottastartata egen
NågotEES-stat.medel ieller levastuderatjänster, annanegna enav

arbetstillstånd ställs inte.påkrav
EES-statmedborgare iUtlF beviljas5 §Enligt 3 kap. somena

uppfylleroch dessutomeller identitetskort,giltigtvisar ett passupp
uppehållstill-paragrafens till sjunde stycke,i andravillkorennågot av

fall för fem år.stånd i flertalet
utlänningeller maka tillUtlF makekap. 5 b §Enligt 3 somenges

i EES-medborgarskapgrunduppehållstillstånd i Sverigefått enav
med-EES-medborgaren,tillstånd oavsetttypstat somsamma av

21 år ochår. Barnunder 21gäller barn överborgarskap. Detsamma
beroendetillstånd debeviljastill någon makarna ärföräldrar avomav

kategori-till vissaföräldrarför sin försörjning. FörEES-medborgaren
uppehållstillståndförförutsättningmedborgare i EES-stater är ener

vissa fall krävsförsörjning och iför sintillräckliga medelde haratt
de inte kommersjukförsäkringheltäckandede hardessutom att omen

socialförsäkring.svenskomfattasatt av
uppehållstillståndansökana§ UtlF skallEnligt 3 kap. 7 omen

utlänningenelleransökan närbifallas prövaskunna görsäven om
utlänningSverige, ansökan ärsig ibefinner görs somenavom
utlånnings familj.sådanmedlemi EES-stat ellermedborgare en aven
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Uppehållstillstånd för familjemedlem får enligt 3 kap. 5 § UtlFc
återkallas anknytningen till medborgaren i EES-staten brytsom och
familjemedlemmen inte har rätt i Sverige på någonatt stanna annan
grund.

EES-reglerna på fleraär punkter långtgående de regleränmer som
gäller för anhöriga enligt utänningslagstiftningen i övrigt. EES-
reglerna gäller dock endast make/maka, inte sambo. EG-domstolen har
emellertid uttalat medborgare iatt medlemsstat enligtom en en
nationella regler har harätt sambo boende hos sig såatt skall dennaen
rättighet tillkomma medborgare i medlemsstater vistas iden statensom
EG-domstolens mål 59/8 1986 ECR 1283, Florence Reed.

I Sverige gäller utlänning inte medborgareatt är i landen som ett
ingår i EES och söker uppehållstillstånd här påsom grundsom av

sammanboende med här bosatt EES-medborgare, för-en utan att
hållandet sedan tidigare etablerat,är beviljas tidsbegränsatett
uppehållstillstånd månader. Uppehållstillståndet förlängsom sex om
förhållandet består.

En utlänning medborgareär i land ingår i EESettsom ärsom
enligt 4 kap. 1 § UtlF undantagen från kravet arbetstillstånd.
Undantaget gäller även, medborgarskap, make/makaoavsett eller
sambo till sådan utlänning, deras barn undersamt är 21 åren som
eller beroende dem för sin försörjning.av

Uppehålls- och arbetsrillståndför anhöriga till nordiska medborgare

Som tidigare krävs intenämnts uppehållstillstånd för nordiska med-
borgare. Enligt 3 kap. b5 § UtlF skall utlänning anhörigären som
till medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ochen som
inte själv medborgare iär något dessa länder, beviljas uppehållstill-av
stånd i fem år under förutsättning den medborgare utlänningenatt som
har anknytning till uppfyller något villkoren i 5 a§ andra tillav
sjunde styckena. Anhörigkretsen densammaär till medborgare isom
EES-länder. Uppehållstillståndet får enligt 3 kap. 5 återkallas§c om
anknytningen bryts och familjemedlemmen inte har rätt iatt stanna
Sverige på någon grund.annan

Någon särreglering vad gäller arbetstillstånd för utomnordiska
anhöriga till nordiska medborgare finns inte. Eftersom de nordiska
länderna antingen medlemmarär i EU Danmark och Finland eller
har anslutit sig till EES-avtalet Island och Norge gäller reglerna som

medborgare i EES-stater medborgarnaäven i de nordiskaavser
länderna. Detta medför inte heller beträffande anhöriga tillatt nordiska
medborgare krävs arbetstillstånd.
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3.1.4 Villkor för uppehållstillstånd

Enligt den svenska utlänningslagstiftningen beviljas uppehållstillstånd
Sverigei efter två olika principer. Flyktingar och skyddsbehövande i

övrigt har till uppehållstillstånd.rätt reglerasDetta i 3 kap. utlän-
ningslagen. Grundläggande för dessa bestämmelser utlänningen,är att

han eller hon uppfyller kriterierna, har i Sverigerätt att stannaom
med vissa angivna undantag. Bestämmelserna bygger bl.a. kon-
ventionsåtaganden från svensk sida, främst 1951 års konvention om
flyktingars rättsliga ställning, den s.k. Genévekonventionen, och 1967

SÖårs tilläggsprotokoll angående flyktingars rättsliga ställning.
SÖoch1954:55 1967:45. Dessa regler kommer inte behandlasatt

här.närmare
2 kap. utlänningslagenI regleras övriga möjligheter fåatt uppe-

hållstillstånd i Sverige. I dessa fall föreligger inte någon absolut rätt
till uppehållstillstånd uppehållstillstånd får i vissa fall. Såvälutan ges
formella materiella krav ställs i lagen. Uppehållstillståndsom upp ges
huvudsakligen på olika grunder, dels till vissa anhöriga, delstre av
humanitära skäl och dels arbetsmarknadsskäl. Bestämmelserna harav
nyligen varit föremål för ochöversyn regler gäller från och mednya
den januari 1997l prop. 1996/97:25. Den grundläggande be-
stämmelsen återfinns i 2 kap. 4 UtlL§ SFS 1996:1379.

Anhérigkretsen

Uppehållstillstånd kan beviljas utlänning grund anknytningen av
i Sverigetill bosatt make/maka eller sambo 2 kap. 4 § förstaen

stycket UtlL. Uppehållstillstånd1 får också beviljas intepersoner som
gifta eller sammanboende någonmedär här i landet och skallsom

komma hit för ingå äktenskap eller inleda samboförhållande. Iatt
fall beviljas tillstånddessa enligt 2 kap. 4 § första stycket 4. I praxis

skiljer mellan två olika anknytningsärenden, nämligentyperman av
återföreningsfall och fall där förhållandet nyligen etablerats, snabba
anknytningar. framgårDetta dock lagtexten.inte Beträffande för-av
hållanden nyligen uppstått tillämpas enligt fast praxis ordningensom
med uppskjuten invandringsprövning. Härvid gäller anknyt-att om
ningen upphör under prövotiden utlänningen i normalfallet skall
förvägras uppehållstillstånd och utvisas han eller hon inte frivilligtom

landet. Vissalämnar undantag fråndock denna huvudregel.görs
uppehållstillståndFör på grund äktenskap eller samboförhållandeav

krävs enligt rådande praxis båda fyllt 18 år och det inteatt parterna att
fråga månggifte. Homosexuella förhållanden jämställs medär om

heterosexuella.
Uppehållstillstånd kan beviljas den under 18 år och ogift ochärsom

eller har varit hemmavarande barn till någon bosattår iärsom som
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beviljats uppehållstillstånd för bosättningSverige eller har här 2som
§ första stycket 2.kap. 4

anhörig ingåttUppehållstillstånd kan också beviljas inäraen som
hushåll den i Sverige bosatta 2 kap. 4 § förstapersonensamma som

relativt3. den januari 1997 hade enligt praxis vidstycket Före 1 en
invandra till Sverige. kunde gällaanhöriga Dettakrets rätt t.ex.attav

ensamstående föräldrar. I 1996/97:25såväl föräldrapar som prop.
anhörigabedömde regeringen 113 rimlig avvägnings. atten vara

uppehållstillståndkärnfamiljen i princip skall ha till härråttutöver
ingått i hushållsgemenskap denendast de i hemlandet somsammaom

sig hemmavarande, ogifta barnhärvarande. Det kan här röra överom
föräldrar i tagits hand någotår eller hemlandet18 om som om av

släktingar komma i fråga förGemensamt för de kanbarn. som
hushållsgemenskap måsteuppehållstillstånd grund tidigare varaav

någon form beroendeförhållande, det svårt fördet finns göratt somav
i innebär det måste krävas de levtsläktingarna leva Detsär. att attatt

härvarandes flyttning till Sverigehushåll omedelbart före deni samma
relativt efter detansökan familjeförening denoch görs snart attatt om

sig här.härvarande bosatt
familjeåterföreningutformats principiell tillharLagen rättsom en

skall i det enskilda fallet. Dettaindividuell prövning görasenmen
uppehållstillståndtill uttryck i lagtexten detkommer sägsatt attgenom
fall hade det varitför anhöriga inom kärnfamiljen. Ifår beviljas annat

situationer där detnödvändigt i lag undantag för radgöra trotsatt en
inte alltidfamiljemedlemmar kärnfamiljendet sig ärröratt om av

finnas fall däruppehållstillstånd beviljas. Så kan detrimligt t.ex.att
vandelsskäl inte rimligttill rikets säkerhet ellerdet hänsyn är attavav

situationerockså i praxis gjorts förtillstånd beviljas. Undantag har
minderåriga,månggifte vid äktenskap mellan liksom detmed och när

skenförhållanden eller detsannolikt det sigframstår röratt omsom
uppgivna släktskapet inte 111.prop.stämmer s.

uppehållstillståndförutsätts här bosatta hardenDet att personen
sådant tillstånd.här behövaeller bosattär utan att

skälSärskild anknytning och humanitära

beviljassärskild anknytning till Sverige kanUtlänningar har uppe-som
enligt kap. § första stycket 4 UtlL. Det kanhållstillstånd 2 4 rörat.ex.

utlänningar tidigaremed svenskt påbrå ochsig utlänningar somom
får sökande inteSverige. vi tidigarevistats i Som ävenuppgett en som

skall komma hitgift sambo med någon här i landetellerär men som
beviljas uppehålls-eller inleda samboförhâllandeför ingå äktenskapatt

tillstånd enligt denna punkt.
utlänning få§ första stycket 5 UtlL kanEnligt 2 kap. 4 en

skäl. den januariuppehållstillstånd i Sverige humanitära Före lav



SOU 1997: 152 Invandringsregleringen 49

1997 beviljades uppehållstillstånd på grund humanitära skäl dels påav
politisk-humanitäragrund påskäl dels grund humanitärarentav av

Uppehållstillståndskäl. på politisk-humanitära skälgrund beviljadesav
bl.a. flytt undan krig januariSedan den 1 1997 fårpersoner som m.m.
emellertid de flyr krig miljökatastroferundan och ettpersoner som
särskilt skydd i kap. första3 3 § stycket Därmed bestämmel-2. avser

uppehållstillstånd grund humanitära skäl främstsen om av numera
har renodlat humanitära skäl prop. 1996/97:25 285.personer som s.

utesluter dock inteDetta det i fortsättningen kan förekommaävenatt
någon situation där uppehållstillstånd politisk-humanitära skälav
kommer med stöd bet.2 kap. 4 § UtlL 1996/97:SfU5att ges av

54.s.
renodlatVad gäller humanitära skäl finns det inte någon uppräkning

vad sådana. Invandrarpolitiska kommittén uttalade i sittutgörav som
betänkande Invandringspolitiken Förslag SOU 1983:29 f.s. 155 att-
det i praxis kan sig exempelvis med livshotanderöra om personer
sjukdom för vilka vård står iadekvat inte hemlandet,att attmen

ekonomiska problem få vård i hemlandet inteenbart med att anses
tillräckliga för tillstånd.skäl Enligt 1988/89:86 147utgöra prop. s.

frågakan det grund sjukdom ellervara om personer som av
personliga förhållanden inte bör nekas uppehållstillstånd. I antalett
beslut under år 1994 har regeringen slagit fast uppehållstillstånd påatt
grund sjukdom endast kan meddelas i undantagsfall, detnärt.ex.av

fråga livshotande sjukdom för vilken vård inte kan beredasär om en
eller det föreligger handikapp synnerligeni hemlandet när ett av

allvarlig besluten framhålls de humanitära aspekterna måsteIart. att
åtagandende ekonomiska kan bli följdenvägas mot attsom av

uppehållstillstånd beviljas. också i princip krävasDet det börsägs att
behandlingen tillvården eller kan leda förbättring eller be-attatt en

livsnödvändig. Enbart den vården ihandlingen omständighetenär att
kvalitetsnivå kanSverige håller högre inte grund förutgöraen uppe-

hållstillstånd Praxis, 23.bl.a. Utlänningsärendense reg.-

Arbetskraft, företagareegna m.

uppehållstillstånd tillEnligt 2 kap. 4 § första stycket 6 UtlL får ges en
försörjningutlänning arbetstillstånd har sinhar fått eller somsom

grundläggande principerna för denordnad något Desätt.annat
grundvalarbetskraftsinvandringen fastlades riksdagenegentliga av

skulleinvandrare leva1968:142. Utgångspunkten attvarav prop.
dettai övrigt. Redanunder betingelser befolkningensomsamma

utomnordiskaförutsätta reglering skedde denansågs att en av
försämraarbetskraft skulleinvandringen. En oreglerad invandring av

handikappade.till sysselsättning för kvinnor, äldre ochmöjligheterna
måste det därförtillstånd till arbetskraftsinvandring lämnadesInnan
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det möjligt fylla arbetskraftsbehovetprövas medatt attom var genom
utnyttjande de arbetsmarknadspolitiska medlen underlättaav om-
flyttningar inom landet eller utbilda arbetslösa inom landet till nya
yrken. Prövningen arbetskraftsbehovet skulle ske i långtettav
perspektiv. Den utländska arbetskraften skulle inte användas som
regulator arbetskraftstillgången.av

Förutsättningarna för arbetstillstånd behandlas inte i lagen. I prop.
1983/84: 144, 62, det saknas anledning räkna med någotsägs att atts.
egentligt behov för Sveriges del arbetskraftsinvandring underav
överskådlig tid. Undantag bör enligt propositionen dock kunna ske
främst beträffande nyckelfunktioner inom industrin och näringslivet i
övrigt inom vissa andra samhällsområden. kan frågaDetsamt vara om

behövs för kvalificerad forskning, produktutvecklingpersoner som
eller introduktion teknik.av en ny

utomnordiskaDen arbetskraftsinvandringen har varit utomordent-av
ligt liten omfattning under år jfr SOU 1995:75 119.senare s.

Med utlänning försörjninghar sin ordnad något sättannatsom
bl.a. företagare, fria yrkesutövare, och pensionärer medavses egna

pension från hemlandet.

Generella1.5 förutsättningar

Vissa formella och materiella förutsättningar gäller generellt för de
olika formerna för uppehållstillstånd; främst kravet tillstånd iatt
princip skall beviljat före inresa och påkravet hederlig vandel.vara

Uppehállstillstånd före inresa

Huvudregeln enligt kap.2 5 § UtlL utlänning villär haatt en som
uppehållstillstånd i Sverige skall ha sådant tillståndutverkat före in-

i landet. Skälet för denna reglering främst få till ståndär attresan en
bättre kontroll invandringen prop. 1979/80:96 30. Undantagöver s.
gäller dock enligt andra stycket för flyktingar1-3 och skyddsbe-
hövande i övrigt, vid humanitära skäl, eller det föreligger synnerli-om

skäl för uppehållstillstånd. Genom lagändring trädde i kraftga en som
juliden 1 1995 vidgades undantagsmöjligheterna såvitt gäller

anhöriga. Enligt 2 kap. 5 § tredje stycket hindrar inte bestämmelsen
i första stycket utlänningen skall ha utverkat uppehållstillståndattom
före inresa till Sverige uppehållstillstånd beviljas stödmed 2att av
kap. 4 § första stycket 1-4 det uppenbart utlänningen skulleär attom
ha fått uppehållstillstånd prövningen hade skett före inresan iom
Sverige. Bestämmelsen har särskilt betydelse för utlänningar som
ansöker uppehållstillstånd på grund anknytning till i Sverigeom av en
bosatt make/maka eller sambo.
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Före den l juli 1995 gällde anknytning äktenskapom genomen-
eller sammanboende uppkommit i Sverigeefter inresan tillståndatt-
kunde beviljas antingen sammanbott cirka å.r ellerparterna ettom om

hade eller väntade barnde tillsammans. ansågs då finnas särskildaDet
skäl för uppehållstillstånd. framgårAv 1994/95: 179 s. 43 attprop.

ansågs äldredet undantagsbestämmelser kommit få för snävatt att en
utformning. Detta gällde framför allt de fall där utlänningen sökt asyl
här och alltså hade vistas i efter någon tidlandeträtt ävenatt men
åberopade familjeanknytning bosättning iskäl för Sverige. Detsom

dåframstod stötande utlänningen, i de fall där detsom om var
uppenbart utlänningen skulle beviljats tillståndha ansökanatt om

före inresan,gjorts skulle tvingas återvända till kanske avlägsetett
förhemland därifrån in ansökan. ansågs skäl tillDettaatt ettge vara

liberalisera bestämmelserna. Ett skälatt annat ettangavs vara
till de regler förnärmande gäller anhöriga till medborgare isom

EU/EES-stat. framhölls dock iDet propositionen huvudregelnatt
måste finnas kvar och kravet på uppehållstillstånd skulleatt att vara

före inresan utgjorde viktigt led i upprätthållandetordnat ett av en
invandring. Regeringenreglerad ansåg det rimligt den kommitatt som

hit för kortare tids vistelse i Sverige träffarunder besöketen men som
eller hon vill dela sittnågon han liv med återvänder hem för attsom

infrån hemlandet ansökan tillstånd för bosättning här ochenge om
avvaktar på sin ansökan anfördadär 42.svar prop. s.
juni 1996 regeringen UtlänningsnänmdenI i uppdrag iattgav sam-

höstenråd med SIV under 1996 redovisa hur den undantagsregelnnya
A96/4564/MP. tilltillämpats dnr I Utlänningsnämndens svar

regeringen påpekades de bestämmelserna medfört sökandeatt attnya
sambotid år fåttmed kortare fördel med den lagstift-än ett en nya

ningen, eftersom sökandenas ansökan materielltprövas oavsett om
understiger år och praxissambotiden i detta avseende inneburitett att

ansågsuppmjukning. Däremot de sökande har längreatten som en
sambotid år lagändringen kommit i läge. Dettaän sämreett ettgenom
förklarades med uppenbarhetsrekvisitet i dessa fall kan leda tillatt att

avslås inte uppenbar,ansökan grund tillståndsgrunden ärattav
på grund lindrig till hemlandet ellerkriminalitet, anknytningt.ex. av

förhållandet etablerats under vistelse i landet. Utlännings-illegalatt
nämnden föreslog redavissa lagstiftningsåtgärder syftade till attsom

oklarheter ide tillämpningen ansågs råda.ut som
närvarande instans-För Kommittén UD 1997:04överväger om ny

och processordning i utlänningsärenden frågan i vilkenNIPU ut-
sträckning det bör möjligt få uppehållstillstånd grundvalatt avvara

ansökan efter inresan och där skälet för ansökangörs ärsomen
familjeanknytning till Sverige 1997:20. deldir. Denna ut-av
redningen skall utvärderingbakgrund Utlänningsnämndensmotses av

skall redovisas med förturoch under hösten 1997.
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Vandel

Enligt 2 kap. 4§ andra stycket UtlL skall vid prövningen av en
uppehållstillståndansökan beaktas utlänningen kan förväntasom om

föra hederlig vandel. Bestämmelsen infördes den julil 1995en men
innebär i huvudsak kodifiering tidigare praxis. Således innebären av
bestämmelsen utlänningens förväntade skötsamhet och hederlighetatt

in vid prövningen ansökan uppehållstillstånd.vägs Enligtav om
regeringen l994/95:179prop. 48 skall förutom lagakraftvunnas.
domar endast otvetydigt konstaterad misskötsamhet beaktas. Vilken
tyngd anmärkningarna skall ha för uppehållstillstånd skallattsom

beroende bedömning i det enskilda fallet.vägras är Härvid görsav en
Vägning mellan tyngden vandelsanmärkningen och anknyt-en av

ningens styrka på så mindre allvarliga vandelsanmärk-sätt ävenatt
fåningar kan betydelse förhållandet kortvarigt. I propositionennär är

i anknytningsförhållanden där det finns barn med i bildenattanges
måste hänsyn till barnens situation och de skulle drabbasstor tas om

separation från någon föräldrarna.av en av
Tidigare illegal vistelse i Sverige brott utlänningslagenutgör mot

och kan få betydelse vid vandelsprövningen.

Något försörjningom

flestaDe EU-länder ställer krav på försörjningen för efterföljandeatt
familj emedlemmar skall tryggad innan uppehållstillstånd för dessavara
beviljas, såvida det inte fråga har tillär rättom personer som uppe-
hållstillstånd enligt EES-reglerna. Sverige har dock inte infört något
sådant krav. Det har det skulle innebära markantattansetts en
förändring gällande praxis införa försörjningskrav. Flykting-attav
politiska kommittén fann i sitt betänkande SOU 1995:75 s. 164 att
försörjningsansvar inte med de principer i övrigt råderstämmer som
i svenska samhället och det kan oförenligt med deatt anses vara
allmänna invandrarpolitiska målen ha särlagstiftning föratt en
invandrare i detta avseende. Regeringen har förklarat sig i nuläget inte

beredd lägga fram förslag någon form försörjningskravattvara om av
prop. 1996/97:25 115. Regeringen uttalade frågan kräveratts. en
grundlig belysning i hela dess vidd, beträffandebl.a. vilka konsekven-

bristande försörjningsförmåga skall få den inträffar undernärser
vistelsen i Sverige och hur grundtrygghet skall kunna förgaranterasen
alla människor i vårt land inte själva kan klara sin försörjning.som
Riksdagen lämnade uttalandet erinran bet. 1996/97:SfU5, rskr.utan
1996/97:80.
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invandringsprövningUppskjuten1.6

för begränsad tid,uppehållstillståndtidigare kanSom har nämnts ges
tidsbegränsning,elleruppehållstillstånd TUT,tidsbegränsade utan
framgått tidigareockså haruppehållstillstånd PUT. Sompermanenta

direkt, dvs.beviljasuppehållstillståndhuvudregelnär att permanent
Tidsbegränsadetillstånd.tidsbegränsadeföregåttsdetattutan av

säsongsarbetare. Förochgäststuderandetilldocktillstånd t.ex.ges
direkt.uppehållstillståndhuvudregelnanhöriga är permanentatt ges

i Sverigebosattsambo tillMake/maka eller ärsomen person
förutsättninguppehållstillstånd underregelmässigtbeviljas permanent

iHärvid krävs detförhållande.etableratfråga väldet är ettatt om
isammanbottochtidigare varit bosattaregel ett gemen-att parterna

s.k. snabbaförhållanden,etableradenyligenutomlands. Förhemsamt
invandringspröv-uppskjutenmedordningtillämpasanknytningar, en

föruppehållstillståndutlänningeninnebärning. Denna att sexges
erhållerdäreftertvå första åren. Förstunder deimånader taget

omständigheterUnder vissauppehållstillstånd.utlänningen permanent
tidkortareinvandrare efter ändocksökandenkan accepteras ensom

två år.

Historik

skenför-skenäktenskap ochutgjorde1970-taletbörjantillFram av
reglering-tillståndsgivningen. Sedanvidproblemnågothållanden inte

började åberopaflertid alltdenna skärptsvidinvandringen atten av
förmed någon här bosattsammanboendeelleräktenskap attperson

Åtskilliga för-dessaSverige.uppehållstillstånd ifådärigenom av
sigsällan visade dettid och intemycket kortupphörde efterhållanden

ochmed varandrakontakthaft någonaldrig närmareparternaatt
problemdessatillrätta medförsök kommasammanbott. Ialdrig attett

uppskjutenmedår1970-talets förstaunderinförde SIV systemett
förlängningsansökanvid prövningeninvandringsprövning. Om SIV av

för-allvarligtfrågadet intekonstatera menatkunde ettatt omvar
detansågdärfallförlängning. Antaletvägradeshållande, attman

konstruk-förhållandetdet uppgivnamisstänkaskälfanns att enatt var
svårtpraktikensig ivisade detSamtidigt attökade snabbt.tion vara

inte.ellerallvarligtvaritupphörtförhållande menatavgöra ett somom
för denprincipSIVfastslogstyrelsebeslut år 1975Genom ett en ny

generelltinförde dåinvandringsprövningen. Manuppskjutna en
Ävenanknytningarna.snabbainvandringsprövning för deuppskjuten

medförainteskulle det rättbörjan varit seriöstfrånförhållandetom
förhållandetOmupphörde.sedanförhållandettillståndfortsatttill om

förvärvathadärigenominteansågs sökandenviss tidendast varat en
skälskulleanknytning utgöraSverige dennaanknytning tillså stark att
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för fortsatt tillstånd. juliI 1977 beslutade styrelsen vidare denatt som
beviljats uppehållstillstånd grund snabb anknytning inte skulleav

invandrare förränaccepteras efter två år. I stället försom att som
tidigare tillstånd för månader eller fyra gånger,tre skullege tre man
i fortsättningen tillstånd tidsbegränsat till månader de förstage sex
fyra gångerna. Först därefter skulle sökanden normalt accepteras som
invandrare. Om det förlängningsansökan framgick makarna hadeav att

barn, borde den sökande kunnagemensamma accepteras som
invandrare hanäven eller hon inte haft uppehållstillstånd i två år.om

I Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979/80:27, utskottettog
med anledning flera motioner problemet med uppskjutenav upp
invandringsprövning. Utskottet anförde bland ordningen medannat att
uppskjuten invandringsprövning kommit innebära problem i delatt en
fall allvarligt menade äktenskap eller seriöstav sammanboende.
Utskottet uttalade därvid enligt utskottets uppfattningatt inteman
kunde avstå från behålla tillämpningenatt självfalletsystemet, attmen
borde sådan enskilda såvitt möjligtatt inte kom i kläm.vara personer
Utskottet anförde reglerna inte borde få verkaatt automatiskt utan
myndigheterna måste från humanitär utgångspunkt beaktaen om-
ständigheterna i de enskilda fallen. Arbetsmarknadsutskottets ut-
talanden godtogs riksdagen rskr.1979/80:378.av

Invandrarpolitiska kommittén lämnade i betänkandet Invandrings-
politiken Förslag SOU 1983:29 redogörelse för den praxisen som-
kommit utvecklas och föreslogatt med uppskjuten invand-att systemet
ringsprövning under två år borde behållas det fråganär snabbavar om
anknytningar.

I proposition invandrings- och flyktingpolitikenen prop.om
1983/84: 144 anförde föredraganden med anledning härav bland annat
följande s. 73 f..

Jag också, i likhet med kommittén, ordning medanser att en
uppskjuten invandringsprövning måste tillämpas i fortsättning-även

UT söksnär på grund nyligen etablerad anknytning tillen av en en
här bosatt Behovet sådan ordning har också allmäntperson. av en
understrukits vid remissbehandlingen. Utan sådan möjlighet atten

det förhållandepröva åberopas till stöd för anknytningenom som
seriöst, skulleär det bli nödvändigt inta synnerligen restriktivatt en

hållning till invandring på denna grund, särskilt svårig-storasom
heter föreligger redan före inresan tillfredsställandeatt göra en
utredning rörande allvaret i förhållande. Från denparternas
utgångspunkten ordningenär alltså till förmån för sökandena.

Det samtidigtär uppenbart ordningen med uppskjuten invand-att
ringsprövning för den utlänning berörs kan medföra allvarligasom
svårigheter i de fall då förhållandet mellan försämras ellerparterna
bryts före tvåårstidens utgång. Den utpressningsliknande situation
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den risk kvinnor iliksomutlänningen då kan hamna somsom
till hemlandet,utvisningbli socialt vidfall löpervissa utstöttaatt en

avgörande hänsyn tillemellertidexempel på detta. I praxisär tas
fåutlänningen skallbedömningenomständigheter vidsådana omav

i den situatio-uppfattning hänsynkommitténsJag delar attstanna.
enskilda fallet, främsti detsamtliga omständigheterbör tilltasnen

blivit illa behandladellerutlänningen har misshandlats annarsom
i förhållandet,finns barnsammanboendet, detunder omom

hemkomsten till hem-vidriskerar bli socialtsökanden utstöttatt
i arbets-hunnit bli väl etableradhon haroch han ellerlandet om

sådana beslutundvikasjälvfallet angelägetDetlivet. är att som
rättskänslan. Jagstötande för den allmännaframstår ansersom
grad låta utlän-något högrefinns skäl idet änvidare attatt nu

föreförhållandet upphörti Sverigefå kvarningen närstanna
utgång.tvåårstidens

beredd förordanärvarandeemellertid inte förJag är att en
två år.från nuvarande Jusänkning prövotiden närmaregenerell av

kommitsammanboendet haräktenskapet ellertvåårstiden att vara,
sådanapå tyngdendock kunna ställaskrav börlägredesto av
förtalaromständigheter humanitärtillkommande attnatur somav

harkvar. Vad jagskall tillåtasutlänningen sagt taratt stanna nu
varit seriöstförhållandet från börjanfall dåsikte desjälvfallet

från sökandens sida.i fallvartmenat,

godkändariksdagenanförde i sittSocialförsäkringsutskottet av
nödvändigt83/84:410 det1983/84:30 rskr.betänkande SfU är attatt

Utskottetärenden.handläggningen dessavidspeciellt avvarsamvara
frågai propositionen i dennaöverväganden gjortsdeansåg att varsom

tillfredsställande.

Handläggningen

med isammanboförvill flytta till SverigeutlänningEn att ensom
uppehålls- ochansökaskall normaltSverige bosatt omperson

hemland.utlandsmyndighet i sittarbetstillstånd vid svensken
ambassaden ellertill såärendena gårHandläggningen attav

imed utlänningenintervjuhemlandi utlänningenskonsulatet gör en
ställsi Sverige. Detrelation tilldennesavsikt utrönaatt personen

intressen.arbete ochutbildning,bl.a. familjeförhållanden,frågor om
har träffats,hur mycketkontakten har inletts,frågar hurMan parterna

vad utlänningenanvänder ochspråk dekaraktär, vilketrelationensom
familjeförhållanden,Sverige bosattatill den ikänner personensom

ocksåfrågarManekonomiska förhållandenarbete,utbildning, m.m.
Sverige bosattaiframtidsplaner. Om den personengemensammaom

ambassaden imångenomförsig i landtillfället befinnervid avsamma
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intervjuäven med honom eller henne. Annars handhasresurser en
denna uppgift SIV. dennaI intervju ställs motsvarande frågorav som
till den sökande. Referenspersonen inte skyldigär besvaraatt
frågorna. Skulle han eller hon detta påverkarvägra göra det naturligt-
vis prövningen ärendet.av

Vid SIV:s prövning frågan uppehållstillstånd jämförs de bådaav om
intervjuresultaten. Om utlänningens ansökan beviljas får denne
antingen uppehållstillstånd eller, det frågaett permanent ärom om en
snabb anknytning, första uppehållstillstånd för månader.ett sex

Före den 1 oktober 1997 delegerades ärendet vanligtvis till lokal
polismyndighet, beslutet det förstanär tidsbegränsade uppehållstill-om
ståndet fattats, för det den myndigheten skulle beslutas deatt av om

varandra följande sexmånaderstillstånden. Om anknytningentre
bröts under tvåårsperioden fick SIV tillbaka ärendet för prövning av
ansökan uppehålls- och arbetstillstånd. Likaså det SIVom var som
beslutade uppehållstillstånd efter det tvåårsperiodenpermanent attom
hade löpt under förutsättning anknytningen bestod ochut det inteatt
visat sig fråga skenförhållande.ettvara om

Från och med den l oktober 1997 har utredningsansvaret flyttats
från polismyndighet tillöver SIV dessutom fattar samtliga beslutsom

uppehållstillstånd vidarese avsnitt 3.1.7.om
Under hösten 1996 införde SIV försöksverksamhet med skriftligaen

utredningar i olika anknytningsärenden. Mot bakgrundtyper av av
utfallet försöksverksamheten har det beslutats skriftligaattav
utredningar skall införas i huvuddelen anknytningsärendena underav
1997. Tanken bakom införandet skriftliga utredningar varjeär attav
enskilt ärende skall utredas efter det ärendets speciella beskaffenhet.
Okomplicerade ärenden utreds således till delar skriftligstora genom
handläggning. fallI dessa gäller följande. Precis tidigare görssom en
intervju med den sökande vid svensk utlandsmyndighet. Därefteren

skriftlig utredninggörs med referenten i Sverige där denne fåren
besvara frågor sig själv, sökanden och derasom om om gemensamma
förhållande. De mellanliggande utredningarna tillgår så ansök-att en
ningsblankett efter begäran lämnas till sökanden. Sökanden ochut
referenten tillställs sitt frågeformulär fylls i under sannings-var som
försäkran. sambandI härmed kräver SIV in vissa handlingar kansom
visa sökandens referentensoch adress, kopia hyreskontraktet.t.ex. av
Kontroll adress sker också hos bl.a. socialförvaltningen ochav
Riksskatteverket. Vid lättare brister i utredningsmaterialet komplette-

ärendet telefon. Vid brister allvarligare och frågaartras per av om
utvisning blir aktuell, muntlig utredning SIV.görs Innanom en av

uppehållstillstånd beviljas bokas tid för utredning medpermanent
sökanden och referenten hos SIV. Sökanden med sigatt tauppmanas
två följande dokument: kopia lägenhetskontrakt, kopiaav av av
försäkringsbevis visar förmånstagare, kopia arbetsgivarintyg,som av



Invandringsregleringen 571997:152SOU

svenskundervisning.pågåendeavslutad ellerintygkopiaeller omav
personbevis därmed sigsökandenDessutom ettatt tauppmanas

socialförvaltningenkontrollerar hosframgår. SIVadressen om
de lämnatochförekommer däreller referentensökanden sammaom

upptryckt frågefor-iför sigSIVfyller hosadress. Parterna ettvar
resultatet medhandläggaredärefterDirekt stämmermulär. aven

de tvåavvikelser mellanVidoch referenten.sökanden ut-stora
utredning.muntligfördjupadredningarna görs en

uppehållstillståndförstafråganBedömningen ettomav

prövningtillfället skervid förstauppehållstillstånd beviljasInnan en
uppgifter hurpåbyggerseriöst. Prövningenförhållandet är omomav

därefter, vilkenhaftkontakter devilkavarandra,lärt kännaparterna
arbetsförhållan-ochfamilje-, bostads-varandraskännedom de har om

språk. Någonpåkommunicerade kanden gemensamtettsamt om
förvarandraskall ha känthur längeregel förgenerell attparterna

föräldraruppställa. Ombeviljas inteskall hartillstånd attansetts av
landets kultur,aktuellainslag i detkäntäktenskaparrangerade är ett

haft någonintetidigare närmaretillståndbeviljas även parternaom
träffarutomlandsundersvenskkontakt. För semesterresasom enen

å andra sidanmed,sammanboönskareller honhannågon ansessom
tillstånd skallföralltför kort tidveckors attett samvaro sompar

aldrig träffats,ochviafått kontaktbeviljas. Har parterna annons
beviljas.tillståndbrevväxling innanflitiglångvarig ochförutsätts en
bedömasammanboendeelleräktenskap ärPrövningen attettav om

olika kulturer.bruk iseder ochmed beaktandeseriöst sker avsom
eller hari hemlandetsökanden har barnförhållandetDet att annan

ansökaninte bedömningenpåverkaranknytning ditstark somav en
förälderutanför Sverige. Omlandellerhemlandetfrångörs annat en

beviljas såledeshemlandet,ikvarsitt barnlåtaväljer stannaatt
vårdnads- ellereventuellttillhänsynstagandeuppehållstillstånd utan

omsorgsansvar.
An-seriositet generös.förhållandets ärprövningenförstaDen av

ordningenbakgrundprövningenhärtillledningen är motatt avses
förhållandetiallvaret prövasdärinvandringsprövninguppskjutenmed

föresvårigheterföreliggaocksåtid. har attlängre Detunder ansettsen
fråga.dennautredningtillfredsställandeinresautlänningens göra aven
verketkonstaterades1993 SIVi decemberpraxisdag atts.k.Vid en

förhållandetsbedömningenvidblivit alltsuccessivt strängare av
uppehållstillstånd.ansökanprövningenförstaseriositet vid den omav

motivutta-detolkningrimligfastslogssammankomstenVid att aven
bevisbördan liksoml983/84:l44igjorts ärlanden attprop.som

låga kravsåsökande,åvilar denvisserligenutredningsbördan attmen
kan talaintillstyrkabevisningens nästskall ställas att om enman
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presumtion för ansökan skall bifallas. likhetatt I med andra presum-
tioner bryts den dock det finns omständigheter med någonom som
tyngd talar bifall. Sådana omständighetermot ett kan att parternavara
känt varandra mycket kort tid eller de lämnat motstridiga uppgifter.att
Efter praxisdagen har återgång skett till den liberalare praxisen som
tidigare gällde för den första prövningen utlänningens ansökan attav
få bosätta sig i Sverige.

Bedömningen PUT efter uppskjuten invandringsprövningav

Består förhållandet efter tvåårstidens utgång beviljas utlänningen
normalt uppehållstillstånd så inte skett tidigare.permanent Upphörom
anknytningen dessförinnan skall utlänningen enligt huvudregeln inte

tillstånd utvisas han ellernytt hon inte frivilligtutan lämnarges om
landet. Detta gäller anknytningen från början varitoavsett seriösom
eller inte. vissaI fall tillåts utlänningen dock kvar i Sverigestanna

anknytningen upphört.trots att
Ett skäl för få kvar förhållandetatt stanna upphört kantrots att vara
utlänningen för misshandelatt eller blivit illa behandladutsatts under

sammanboendet. I regel krävs misshandeln polisanmälts. vissaI fallatt
räcker det misshandeln styrks läkarintygatt ellert.ex. genom genom
uppgift från kvinnojour. Ett skält.ex. i landetannaten att stanna
kan utlänningen fått eller delad vårdnadatt barnvara ettensam om

svensk medborgareär eller har uppehållstillstånd.som permanentsom
Även umgängesrätt utnyttjas i betydande utsträckning beaktas.som
Det räcker inte med domstolsavgörandeett umgängesrätt. Detom
måste också framgå utnyttjasumgängesrättenatt tydersättett som
på seriös bindning förälder-barn se bl.a. Utlänningsärenden -Praxisen
UN 104, 25, 26, 36 och 40. Andra exempel omständigheter som
kan medföra utlänningen får i Sverigeatt utlänningenärstanna att
skulle svårighetermöta social vid återkomstenstora tillnaturav
hemlandet, förhållandet upphört kort tid före tvåårstidensatt utgång
och utlänningen hunnit bli välatt etablerad arbetsmarknaden
angående etablering på arbetsmarknaden, bl. Utlänningsärendense a.

Praxis UN 22, 76, och 78. Ju tväårsgränsen äktenskapetnärmare-
eller sammanboendet kommit desto lägre krav haratt ansettsvara,
böra ställas tyngden sådana tillkommande omständigheterav av
humanitär talar för utlänningen tillåtasskallnatur kvar.attsom stanna

I varje enskilt fall sammanvägninggörs alla relevantaen av
faktorer. I praxis den anknytningvägs utlänningen har erhållitsom

vistelsen i Sverige anknytningen till hemlandet. Enmotgenom
redogörelse för SIV:s och Utlänningsnämndens praxis beträffande
kvinnor farit illa i anknytningsförhållanden upphört finns isom som
avsnitt 8.2.7 och i kap.
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Medföljande barn

för barnvårdnadshavareinte sällan sökandenförekommer ärDet att
mellanfall anknytningendetfölja med till Sverige. Föravsessom

seriösbedöms ochoch den i Sverige bosattautlänningen varapersonen
ibosättning här, regelförbeviljas uppehållstillståndutlänningen ges

till vårdnads-anknytningengrundtillstånd för barnetäven av
kap.inställning klargöras 11barnetsskallNumerahavaren. även

§ UtlL.1 a
med uppskjutenredogjorts för, innebärtidigareSom systemet
utlänningen ochmellananknytningeninvandringsprövning att om-

uppehållstillståndförlängtupphöri Sverige bosattaden personen -
Utgångspunktenutvisas.utlänningen ärskall ochnormalt vägras

Vid denSverige.skall lämnasåväl den sökande barnetsåledes att som
till sökandenhänsynemellertid inte baraprövning görs utantassom

anknytning tillskall barnetsmedföljande barnet. Såledestill detockså
Sverige beaktas.

bestämmelse i kap. 1 §1januari 1997 gällerSedan den 1 en ny
i övrigtutveckling och bästahälsa,barnetsinnebärUtlL attsom

Förebilden för denbarn.i fallsärskilt skall beaktas rör ett nyasom
Sverige anslutitbarnkonventionartikel 3 i FN:sbestämmelsen är som

SÖ åtgärderartikeln skall vid allaEnligt den1990:20.tillsig som
privata sociala väl-offentliga ellersig vidtasdebarn,rör avvare

ellermyndigheteradministrativadomstolar,färdsinstitutioner,
Ii främstabarnets bästa kommalagstiftande rummet. prop.organ,

fåkommerbestämmelsenden1996/97:25 284s. sägs attatt nya
exempelvis detsituationer. gällerolika Det när ärbetydelse i raden

skäl förtillräckligt starka humanitärabedömafråga att omom
kannågot lägre kravföreligga och däruppehållstillstånd kan anses

berörda.humanitära skälen barndestyrkan när ärställas av

anknytningNy

äktenskapet/samboförhållandet upphörtidigare åberopadedetOm
sökandedengrunduppehållstillstånd beviljasdethänder attatt av

sådanaISverige bosattförhållande imedinleder nyttett person.en
detuppehållstillståndtidsbegränsatbeviljasfall ett nytt nyaom

prövotiden blirtotalalång denseriöst.framstår Hurförhållandet som
i frågafrämsttvåårsperiod kommerfall till fall. Enfrånavgörs omny

skenförhållandepågrundatsigtillståndet visatföregåendedet ettvara
tid.mycket kortefterupphörtförhållandetursprungligadeteller om

förmöjlighetprincip ingenjuli fanns det i1995den 1Före en
uppehållstillståndgrund föranknytningåberopadesökande somsom

lagakraftvunnetfannsredanansökan detbifall tillfå ettatt omen ny
så skulleeller henne. Förbeträffande honomavlägsnandebeslut att
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kunna ske skulle ansökan grunda sig på omständigheter intesom
förut iprövats ärendet och utlänningen antingen ha till asyl härrätt

eller det finnas synnerliga skäl humanitär Med verkanannars art.av
från och med den julil 1995 utökades emellertid möjligheterna för en
utlänning bifall till ansökan uppehållstillståndatt efteren ny om
lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 5
b§ UtlL får ansökan bifallas ansökan grundar sig påen ny om
omständigheter inte har förut iprövats ärendet avvisning ellersom om
utvisning och utlänningen har till uppehållstillståndrätt härom som
flykting eller skyddsbehövande i övrigt, eller det skulle stridaannars

humanitetens krav verkställa beslutetmot avvisning elleratt om
utvisning. Avsikten med uppmjukningen framför allt öppnaattvar en
möjlighet för bifalla ansökan uppehållstillstånd iatt vissaen ny om
anknytningsfall.

1 Ansvariga myndigheter

SIV central utlänningsmyndighetär och skall verka för hand-att
läggningen ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslag-av
stiftningen rättssäker och effektiv.är SIV beslutar bl.a. i ärenden
rörande ansökningar viseringar och uppehållstillstånd enligtom
utlänningslagen utvisning och avvisning.samt om

Med verkan fr.o.m. den 1 oktober har tidigare nämntssom
utredningsansvaret för ärenden uppehållstillstånd flyttats frånöverom
polismyndigheten till SIV. Grunden för beslutet den principiellaär
inställningen ärenden utlänningarsrör vistas iatt rätt Sverigeattsom
skall handläggas SIV och inte polisen. En överföringav av av
utredningsansvaret har också rationaliseringsvinster på sikt.ansetts ge
Tidigare sändes den färdiga utredningen från polismyndighet tillen
SIV för beslut. I fortsättningen kan besluten fattas i direkt anslutning
till utredningen genomförs. Tiden för handläggningatt ärendeettav
bör därigenom bli kortare.

SIV:s beslut avvisning och utvisning kan överklagas tillom
Utlänningsnämnden. Med verkan fr.o.m. den januari1 1997 kan
beslut avslag ansökningar uppehållstillstånd överklagas ävenom om

de inte innebär utlänningenatt avvisas eller utvisas kap.7 3 §om
UtlL. Det har därmed blivit möjligt för sökande ansökeren som om
uppehållstillstånd från utlandet överklaga avslagsbeslut.att ett
Utlänningsnämnden inrättades den januari1 1992. Uppgiften att vara
överinstans i förhållande till SIV låg tidigare regeringen.

Regeringen alltjämt mindreprövar antal utlänningsärenden.ett
Regeringens prövning förutsätter dock det enskilda ärendetatt
överlämnas dit från SIV eller Utlänningsnämnden. Från och med den

januari1 1997 har möjligheterna för SIV och Utlänningsnämnden att
överlämna ärenden till regeringen inskränkts. I kap.7 §11 andra



61Invandringsregleringen1997:152SOU

Utlänningsnämnden fårochi vilka fall SIVUtlLstycket anges
regeringen såhartill regeringen. Detärendeöverlämna ansetts attett

förordningar, ochskall praxismöjligtlångt det attär styra genom
förbehållasärenden skallenskildabeslut imöjligheten att styra genom

lämplig eller möjlig seinteförordningsmetodensituationer där är
ipraktikensåledesUtlänningsnämndenff..175 är1996/97:25 s.prop.

rättstillämpningenvägledande förnämndens beslutinstans ochsista är
området.

medUtlänningsnämnden i samarbeteredovisar1994Sedan våren
utlännings-vägledande beslut ipraxissamlingFörlag iFritzes AB en

nämnden.regeringen ochfattatsärenden avsom

Beslutsmotiveringar1

föreskrivs1986:223förvaltningslagenstycket§ första att ett20I
skälinnehålla deärende skallmyndighetvarigenombeslut avgör etten

myndighetsutövningärendetutgångenbestämt motavseromsom
huvudregel,från dennarad undantagfinns dockenskild. Detnågon en

inte gårbeslutet part emot.t.ex. om
utlänningsärenden,såvittjanuari 1997 gällde,den lFöre avser

stycket3 § förstaföreskrifterna i kap.llundantagytterligare genom
skulle intebeslutsmotiveringkravFörvaltningslagensUtlL.

uppehållstill-tidsbegränsatvisering,beträffande besluttillämpas om
arbetstillstånd.ochstånd

nuvarandeEnligt 11ordning.1997 gällerjanuaridenSedan 1 en ny
motiverade,uppehållstillständsärendenialla beslut3 § skallkap. vara

skälenfår dockFortfarandegårintebeslutdvs. även emot.partsom
ellerviseringbeviljande eller avslagförtill grundligger avsom

EES-avtaletomfattasutlänningEnarbetstillstånd utelämnas. avsom
tilldock alltidEES-land hari rättmedborgare ettattutan vara

går honomvisering detbeslutmotivering emot.ett omav om
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3.2 Svenska för invandrare m.m.

3 2 1 Introduktionsprogram
. .

De beviljas uppehållstillstånd flyktingar ellerpersoner som som
skyddsbehövande i övrigt omfattas kommunernas introduktionspro-av

Insatserna syftar bl.a. till flyktingen bostad, medel tillattgram. ge en
sin försörjning, så goda kunskaper möjligt i det svenska språketsom
och det svenska samhället, vilket krävs för flyktingen aktivtom att
skall kunna delta i arbets- och samhällslivet i övrigt. Från och med år

förutsätts1991 kommunerna individuellagöra planer förupp
flyktingens introduktion i det svenska samhället. Planen skall igöras
samråd med flyktingen själv och i samverkan med den lokala
arbetsförmedlingen. Från och med den januari1 1993 har kommu-

lagen 1992:1068 introduktionsersättning förnerna genom om
flyktingar och vissa andra utlänningar, möjlighet undergetts att en
introduktionsperiod bevilja introduktionsersättning i stället för
socialbidrag till de omfattas det kommunala flykting-personer som av
mottagandet. Ett villkor för introduktionsersättning skall kunnaatt
beviljas flyktingen följer denär introduktionsplanatt upprättats.som

För andra anhöriga anhöriga till flyktingarän inte varit isom
Sverige i två år finns inget samhället fastlagt introduktionsprograrn.av
Däremot har alla invandrare 16 år saknaröver grundläggandesom
kunskaper i svenska språket delta i undervisningrätt i svenska föratt
invandrare sfi.

3.2.2 Sfi

Sfi omfattas de generella regler enligt skollagen 1985:1100av som
gäller för den övriga skolverksamheten. Reglerna sfi intagna iärom
13 kap. skollagen prop. 1989/90:102, 1990/91:85 och SFS
1991:1107, 1111 och 1994:517. Bland gäller följande.annat

Enligt 1 § syftar sfi till nyanlända invandrare grund-att ge vuxna
läggande kunskaper i svenska språket och det svenska samhället.om
Varje kommun enligt 3 § skyldigär till sfi erbjuds denatt attse som

bosatt i kommunen ochär saknar sådana grundläggande kun-som
skaper i svenska språket utbildningen syftar till. Undervisningensom
skall finnas tillgå så möjligt efter det till sfiatt rättsnart attsom
inträtt. Om inte särskilda skäl finns, skall undervisningen kunna
påbörjas inom månader. Enligt 6 § har den bor i kommuntre som en
och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket rättsom att
delta i kommunens sfi. Undervisningen skall enligt ll § upphöra om
eleven saknar förutsättningar för undervisningen eller frivilligt avbrutit
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densamma. Om det finns särskilda skäl, skall den avbrutit sfi påsom
beredas sådan utbildning.nytt

Något tvång delta i svenskundervisning finns inte. Föratt personer
ansöker socialbidrag ställs dock krav den enskildessom attom

behov inte kan tillgodoses på inkomstersätt,annat t.ex genom av
arbete. fallI den enskilde inte aktivt arbetssökandeär eller vägrar
genomgå utbildning har till syfte få honom självförsörjandeattsom

giltigaha skäl härför, kan socialtjänsten bistånd.utan att vägra att utge
Socialstyrelsen har i Allmänna råd 1992:4 uttalat vid prövningenatt

till socialbidragrätten måste kraven på delta i sfi tillattav anpassas
den enskilde. Gäller det arbetsför arbetslöst.ex. ären ung person som

grund bristande svenskkunskaper, kan det i regel krävas hanav att
RÅeller hon deltar i sfi för därmed på sikt kunna få arbete. Iatt

ansågs95:88 det kunna krävas för till bistånd enligt 6rätt § social-
tjänstlagen 1980:620 biståndstagaren inte giltigt skäl avbrötatt utan
pågående studier i svenska för invandrare. För till bistånd enligträtt
socialtjänstlagen ställs det således krav på den utländskaatt personen
skall lära sig svenska.

3.3 Internationella förpliktelser med anknytning
till familjeåterförening

finnsDet internationellarad överenskommelser har beröringen som
med frågan familjeåterförening. Här redogörs endast för till-om
lämpliga delar den Europeiska konventionen angående skydd för deav
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakon-
ventionen, EU-resolutionen harmonisering nationell praxisom av
beträffande familjeåterförening för invandrare SN 2828/93 WGI 1497
REV 1 FN:s konvention barnets rättigheter Barnkon-samt om
ventionen.

3 3 1 Europakonventionen
. .

SÖEuropakonventionen, 1952:35 mfl., sedan den januari1utgör
1995 svensk lag SFS 1994:1219. kap. 23I 2 § regeringsformen
föreskrivs lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med Sverigesatt
åtaganden enligt konventionen. ratificeringenVid Europakon-av
ventionen den-4 februari 1952 prop. 1951:165, UU 11, rskr. 251
och dess tilläggsprotokoll företogs genomgångar den svenskasenare av
lagstiftningen för förvissa sig stod idenna överensstämmelseatt attom
med konventionen. Sverige har därefter löpande sin lagstift-anpassat

tillning konventionens regler i samband med lagförslag eller tillnya
följd avgöranden från de europeiska konventionsorganen. Inomav



152vandringsregleringen SOU 1997:64 In
. ..

rättighetskommitténs utredning angående in-för Fri- ochramen
Europakonventionen dir. 1991:119 gjordeskorporering enav

överensstämmelse medöversiktlig genomgång svensk lagstiftningsav
och praxis. Utredningen fann svenskkonventionens regler att

Europakonventionen SOUlagstiftning stod i överensstämmelse med
vid1993/942117 anfördes1993:40 del B s.l26. I att enprop.

svensk lagstiftning iöversiktlig bedömning det rådande rättsläget,av
torde uppfylla konventionens krav.allmänhet

innehåller inte något uttryckligt stadgandeKonventionen rättenom
Artikel emellertid Europadomstolenfamiljeåterförening. 8 hartill av

till familjeåterförening. Artikelså den också innefattartolkats rättatt
ordalydelse:följande8 har

familjeliv, sitt hemhar till skydd för sitt privat- ochEnvar rätt
sin korrespondens.och

myndighet får åtnjutandet denna rättighetoffentlig2. Ingen störa av
stadgat i lag och i demokratisktmed undantag för vad är ettsom

nödvändigt med hänsyn till säkerhet, densamhälle är statens
ekonomiska välstånd, förebyggandetsäkerheten, landetsallmänna

hälsa eller moral elleroordning och brott, skyddandet avavav
fri- och rättigheter.andra personers

ovillkorlig. fårfamiljeåterförening således inte UndantagtillRätten är
säkerheten och till landetshänsyn till den allmännabl.a.göras av

innebära det,ekonomiska välstånd. sistnämnda harDet attansetts
inte finns hinder ställahänsyn till Europakonventionen,såvitt attavser

villkor för familjeåterförening.tryggad försörjningkrav som
ifråga ansökan uppehållstillståndSåväl i avslag somom av en om

innefattar brottutvisning kan frågan uppkomma beslutetfråga omom
mån beslutet medförför privatlivet. gäller i denrespekten Dettamot

från eller maka, sambo ellerkommer skiljas sin makesökanden attatt
198.jfr Mänskliga rättigheter, 1993,sina barn Danelius, H, s.

många fall. förevarande sammanhangEuroparådet har avgjort sådana I
särskilt intresse. Redogörelsernaföljande två fallkan äranses vara av

Danelius.hämtade från anförda bok av
Balkandali dom den 28 majAbdulaziz, Cabales ochdet fallet,I ena

Storbritannienkvinnor bosatta idet fråga1985 mensom varvar om
uppehållstillstånd de brittiska myndigheterna.vägradesvilkas män av

familj i artikel 8 inbegrepfann till början begreppetDomstolen atten
innansig genuint äktenskaprelationer grundande ävenett sam-som

påpekade tilletablerats. Domstolenlevnaden mellan makarna rättenatt
normalt inbegriperfamiljelivet i sådant sammanhangrespekt för ett en

enligt domstolens meningkanleva tillsammans. Däremoträtt att
i vilket land de villväljainte på artikel 8 grundamakarna rätt atten

hindradesåvitt bekant, ingentingförevarande fall fanns,bo. I attsom
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klagandena bosatte sig sina hemländer eller i demed imän männens
klagandena från. Vidare hade klagandena,länder själva komsom

redan de gifte sig, känt till kunde bli problem meddet männensnär att
därför ingen brist på respektbosättning i Storbritannien. förelågDet

familjeliv f.. det andra fallet,för deras enligt artikel 8 s.198 Ia.a.
marockansk farsBerrehab dom den 21 juni 1988 gällde det rätten

med sin i Nederländerna bosatta dotter. Klaganden hadetill umgänge
efter äktenskapsskillnadenvarit gift med barnets och hanävenmor om

tillsammans henne barnet, förelåg enligt domstoleninte levde med och
artikel nederländskafamiljerelation skyddades Desom aven

uppehållstillstånd i Nederländer-myndigheternas honomvägran att ge
familjelivet,innebar därför ingrepp i hans till respekt förrättettna

ingrepp berättigat med hänsyn till andraoch frågan dettavar om var
börjani artikel detta hänseende fann Europadomstolen tillledet I en

uppehållstillstånd stod i överensstämmelse medbeslutet vägraatt att
utlännings-Eftersom åtgärden vidtogs led i nederländsklag. ettsom

legitima syftetpolitik, fick den också ha det enligt andra ledetanses
välfärd. återstod emellertid bedömafrämja landets Det attatt om

bedömningnödvändig i demokratiskt samhälle. Dennaåtgärden ettvar
avvägning det allmänna intressetmåste göras motgenom en av

konstaterade klagandenklagandens personliga intresse. Domstolen att
flera år och haft arbete där.hade bott lagligt i Nederländerna under

speciella och detfanns inga anmärkningar honomDet mot var
personliga med sin dotter.omvittnat han hade mycket bandnäraatt

omständigheter fann domstolen myndig-Med hänsyn till dessa att
uppehållstillstånd i landethonomheternas vägran att var enge

därföråtgärd i demokratiskt samhälle. förelågoproportionerlig Detett
artikel 8 199.brott a.a.ett mot s.

angående familjeåterföreningEU-resolutionen3.3.2

år 1993Vid mellan EG:s invandrarministrarmöte antogsett en
politikländernas nationellaresolution angående harmonisering av

beträffande familjåterförening 2828/93 WGI 1497 REV 1.SN
medborgareResolutionen behandlar anhöriga till utlänningar ärsom

bosatta i med-i utanför gemenskapernaländer ettpermanentmen
oftavilkas anhörigalemsland. inte tillämplig på flyktingar,Den är ges

återföreningbedömning. berättigade tillNormalt ärgenerösen mer
medlemslandet undertill imake/maka och barn den bosattärsom

med-enskiltförutsättning leva tillsammans. Ettatt attman avser
tidi landet vissutlänningen skall ha vistatslemsland kan kräva att en

familjåterförening får Medlemsländer harinnan ske. vägrarätt att en
ingåttsäktenskapetåterförening det finns anledningmake tro attattom
hellerhuvudsakligen för möjliggöra invandring. Inteenbart eller att

Åldersgränsen för be-förhållanden barnpolygama äraccepteras. som
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rättigade familjeåterföreningtill kan ligga mellan 16 och 18 år. Barnen
dessutomskall ogifta och hemmavarande. Adoptivbarn kanvara

familjeåterförening kan adoptionen tillkommitvägras anta attom man
i syfte kringgå invadringsbestämmelserna. medlemslandEtt haratt
möjlighet bevilja andra familjemedlemmar makar och barnänatt
uppehållstillstånd bedömer det finns starka skäl för detta.attom man

efterföljande familjemedlemsEn i landet kan villkorasrätt att stanna
de krav ställdes för inresa fortsatt uppfyllda. Inomärattav som en

rimlig tid skall dock familjemedlemmen kunna få tillstånd för
bosättning oberoende den först anlände. Medlemsländerna har rättav

ställa krav bostad ordnad och försörjning såtryggadär äratt att att
inte familjeåterföreningen innebär förbörda samhället.att en

3.3.3 Barnkonventionen

År SÖ1990 ratificerade Sverige Barnkonventionen 1990:20 utan
förbehåll prop. 1989/90:107, bet. 1989/90 SoU:28, rskr.
1989/902350. Enligt regeringens bedömning krävde detta ingen
lagstiftningsåtgärd. granskningEn konventionsbestämmelsernaav
hade, enligt föredragande statsrådet, lett till slutsatsen "att svensk rätt
och praxis till sin allmänna syftning står i god överensstämmelse med
dessa bestämmelser. " prop. 1989/90: 107 28. Konventionen träddes..
för Sveriges del i kraft i september 1990.

enlighetI med konventionen granskar kommitté för barnetsen
rättigheter de framsteg gjort för förverkliga sinastaterna attsom
skyldigheter enligt konventionen. åtarStaterna sig lämnaatt rapporter
till kommittén.

BarnkonventionensI ingress familjen den grundläggandesägs äratt
enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar
och särskilt viktig för barnens utveckling och välfärd. Barnets behov

och till sina föräldrar också röd tråd i Barnkonventionensrätt ärav en
sakartiklar. Konventionen barnets behov framför föräldrarnas.sätter
Det enskilda barnet skall, enligt artikel i främsta Isättas rummet.
alla beslut barn skall således barnets bästa beaktas. Barnkon-rörsom
ventionen tydliga anvisningar i vilka frågor barnets bästa skallger om

utslagsgivande, vid adoption artikel 21. Däremot ingent.exvara ges
direkt vägledning för hur barnets bästa skall i beslutvägatungt som
i första hand föräldrarna också drabbar barnet eller irör men som
situationer där samhällsintressen skulle stå det enskilda barnetsemot
bästa. Barnkonventionen överlämnar till i dessa situationerstaterna att

avvägningen.göra
Frågan inkorporering Barnkonventionen, dvs. kon-om av om

ventionen den lyder i originalversion skall svensktill lag,görassom
har varit till diskussion i riksdagen vid flertal tillfällen,ett senastuppe
under hösten Frågan1995. inkorporering avvisades,om men
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allriksdagen uttalade fortlöpande kontroll och anpassningatt aven
uttaladesvensk lagstiftning och tillämpning nödvändig. Riksdagenär

bred svenskvidare regeringen borde besluta översynatt av omom en
lagstiftning och praxis med Barnkonventionensstämmer överens
bestämmelser och föreliggande svenska översättningenden av
konventionstexten rskr. 1995/96:62.bet. 1995/96:SoU4, Mot

tillkännagivande och detbakgrund Sveriges åtagande, riksdagensav
tolkningar innebörden Barnkonventionenfaktum olikaatt av av

i den allmänna debatten, beslutade regeringen i februaridiskuterats
kommitté för klarlägga hur1996 tillkalla parlamentarisk attatt en

till i lagstift-Barnkonventionens anda och innebörd kommer uttryck
praxis dir. Barnkommit-ning och 1996: 15. Kommittén narrmetantog

Kommittén avlämnade i augusti 1997 betänkandet bästatén. Barnets
1997:116. Kommittén har häri förklarat sigi främsta SOUrummet

övervägande skäl talar inkorporera Barnkonventionen.motatt attanse
delbetänkande Barnkonventionen och utlänningslagen SOUI ett om

1996:115 Barnkommittén den principiella utgångspunktenattangav
utlänningslagen och därtill hörande författningarbör äratt ettvara

område där barnets bästa måste med samhällets intressevägas samman
reglera invandringen och barnets bästa därför inteatt ensamtattav

utslagsgivande på detta område. Samtidigt betonades detkan attvara
också starkt samhällsintresse utlänningslagen tillämpas påär ettett att

och samhället Barnkonventionen harhumant sätt att ettgenom
humanitärt moraliskt intresse så långt möjligt beaktaoch attav som

följd infördesbästa 51. Som Barnkommitténs arbetebarnets s. en av
från januari 1997 portalparagraf utlännings-med verkan den i1 en

lagen kap.1 §. Innebörden härav tidigare1 är, nämnts, attsom
ibarnets hälsa, utveckling och bästa övrigt särskilt skall beaktas.

Regeringen anförde i 1996/97:25 248 portalbestämmel-attprop. s. en
bästa i utlänningslagen får meningsfullbarnets stark ochse om en

samhällsintressetinnebörd, barnets bästa generellt över attutan att tar
reglera invandringen.

3.4 Utländska förhållanden

i ärendenavsnitt redovisar vi bestämmelser och praxisdetta gällandeI
ochrörande snabba anknytningar Danmark, Finlandi Norge,

Såvitt nordiska länderna kanTyskland. gäller förhållandena i de
särskilt hänvisas till vedrørende familiesam-"Rapportrapporten

undermenføring i de nordiske lande, af arbejdsgruppenafgivet
finns redogörelse för reglernaNSHF", 1996. I ingåenderapporten en

familjeåterförening vari de snabbai våra nordiska grannländer,om
inkluderas. ianknytningarna Den statistik rapportenpresenterassom

såledesoch redovisas i detta avsnitt, all familjeâterförening,som avser
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ärenden där barn och föräldrar sökande.även Antaletär motsvarande
ärenden i Sverige år 1995 där sökandena fick uppehållstillstånd var
19 707 stycken. dessaAv 10 999 äldre år.19 Vadänvar personer
gäller redogörelserna för dansk och norsk bygger dessa också pårätt
uppgifter och material lämnats vid studiebesök i Köpen-ettsom oss

vid Udlzendingestyrelsenhamn och vid studiebesök i Oslo vid Detett
kongelige Justis- politidepartement, utlendingsavdelningen.og

3 .4. 1 Danmark

förFörutsättningar uppehållstillstånd

För uppehållstillstånd skall meddelas utlänning grundatt en av an-
knytning till i Danmark bosatt make, maka eller sambo, krävs atten

sammanbor i bostad och båda är överparterna att parternagemensam
18 år. samborFör gäller dessutom förhållandet skallatt anses
varaktigt. allmänhetI utgår utlänningsmyndigheterna från att ett
förhållande där sammanbott mellan och halvt till tvåparterna ett ett

tidårs varaktigt förhållande.år Bestämmelsernaatt ettanse som avser
såväl heterosexuella homosexuella förhållanden. I Danmarksom
bosatta har till följd äktenskapets rättsverkningar försörj-personer av
ningsplikt för sin make eller maka. Motsvarande bestämmelser saknas
för sambor. Enligt den danska utlänningslagen kan uppehållstillståndet

beroende den i Danmark bosatta påtargöras sigattav personen
försörjningsansvaret för sökanden. Uppehållstillståndet kan vidare

beroende den i Danmark bosatta maken/makangöras ellerattav
sambon klarar försörja sökanden. Försörjningsförmågan hos denattav

bosatt i Danmark kontrollerasär kommunala myndig-attsom genom
fårheter sig innan tillståndyttra ges.

Om de redovisade kraven uppfyllda har sökanden tillär rättnu
uppehållstillstånd den i Danmark bosatta maken/makan ellerom
sambon dansk eller nordisk medborgare eller han flykting.är ärom

den iOm Danmark bosatte inte nordisk medborgare ellerärpersonen
flykting krävs denne varit bosatt i Danmark de fem åren föratt senaste

sökanden skall erhålla uppehållstillstånd.att
Uppehållstillstånd meddelas på grund anknytning tillsom av

make/maka eller sambo tidsbegränsas till år. Uppehållstillstån-treupp
den löper med år i Under prövotiden kan myndigheternaett taget.
återkalla tillståndet eller avslå begäran förlängningen om av uppe-
hållstillståndet grund förutsättningarna för uppehållstillståndetattav
upphört.
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uppehållstillståndFörlängning av

uppehållstillständet harmed ansökan förlängningsambandI avom
förutsättningarnaundersökautlänningsmyndigheterna möjlighet att om

skallsamband härmedfortfarande föreligger. Iuppehållstillståndför
fortfarandedestraffansvar intygaskriftligen vidbåda attparterna

anledning detdeti bostad. Finns ärsammanbor anta attgemensam
utlänningsmyndigheterna i dettaskenförhållande kanfråga ettom

innebär polisensamlivskontroll.besluta Detta görsammanhang attom
förhållandetbostaden. Ombesök i denoanmältett gemensamma

avslåuppehållstillståndet elleråterkalladet möjlighetupphör finns att
bara i degäller dockförlängning detsamma. Dettabegäran avomen

tid år.Danmark kortarehaft uppehållstillstånd isökanden änfall tre
dock alltidsvek kanuppehållstillstånd har erhållitsEtt genomsom

återkallas.
§uppehållstillstånd skall 26förlängningövervägandenVid avom

skallförutom hänsyn26 § följer,beaktas. Avutlänningslagen tasatt
varvid längdensamhället,anknytning till det danskautlänningenstill

utvisningskall tillbeaktas, hänsynuppehållet särskilt tasatt omav
Härvidför sökanden.särskilda svårigheterinnebärakommer tasatt

hälsotillstånd, personligaeller hennes ålder,särskilt till hanshänsyn
i landet, riskenbosattaanknytningar tillfarniljemässigaoch personer

ringabristande ellerutlänningensskada i hemlandet,lidaför att an-
praxisenligt rådandeHärtill kommerhemlandetknytning till attm.m.

uppehållstillstånduppehållstillstånd, och ansökaninteåterkallas om
minderårigt barn borvårdnadensökanden haravslås inte, somomom

sådant barnmedsökanden utnyttjareller umgängesrättDanmarki om
beläget utanför Europashemland gränser.sökandensoch är

tidigarei 26 Utöver1996 infördes punktjuniDen 1 en ny
utvisningen kommerbeaktasskallangivna hänsyn även attnumera om

denneför sökanden grundsärskilda svårigheterinnebära attav
medförtoverlastandenmisbrug ellervåld overgreb,förutsatts som

borinte längreoch den i Danmark bosatteutlänningenatt personen
befinner sig ii övrigtgrund utlänningenellertillsammans att enav

position.särskilt svag
delbetänkandeKvinnoutskottetsskall bakgrundilläggetT mot avses

rättsställning betänkandeochkvinnors integrationangående utländska
i syfterad åtgärderbetänkandet föreslogs1303/1995. I attennr.

praxistidigarerättsställning. Ikvinnorsutländskaförbättra var
haftsökandenärenden därvåld iutgångspunkten åberopandeatt av

myndig-medfördei sigtvå intei mindre år,uppehållstillstånd attän
haftsökandenOmuppehållstillståndet.återkallaunderlätheterna att

möjlighet tilldockår fannsi tvåuppehållstillstånd i Danmark änmer
det intebordeKvinnoutskottetEnligtbedömning.sådan varaen

sig i landet,uppehållitkvinnavåldsdrabbadhur längeavgörande en
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omständigheterna i det enskilda fallet borde i högreutan grad beaktas.
Kvinnoutskottet föreslog därför det i särskild punkt i 26 §att en

hänsyn skulle till våld i äktenskap och samboför-att tasangavs
hållande.

Enligt motivuttalandena Lovforslag L 150 föreligger alltid våldnr.
i paragrafens mening sökanden för fysiskt i formövergrepputsattsom

våld eller brott vari våld ingår, våldtäkt eller rån. Härutövert.ex.av
Ävenbestämmelsenkan bli tillämplig vid hot våld. upprepadeom

eller kränkningar kan bestämmelsengöra tillämplig. Bestämmel-grova
gäller såväl manliga kvinnliga sökande och det saknarsen som

betydelse det fråga heterosexuelltär eller homosexuelltettom om
förhållande. För undvika missbruk bestämmelsen enligtatt är,av
motivuttalandena, förutsättning för dess tillämpning det kanatten
påvisas det förekommit våld i förhållandet. krävsDet inteatt generellt

Ävenvåldshändelsen dokumenterats i någon polisrapport.att ut-
talanden från sociala myndigheter, läkare eller kvinnokriscentrat.ex.
kan användas vid utlänningsmyndigheternas bedömning frågan.av

Tillämpning bestämmelsen kräver vidare utvisningen kommerattav
medföra särskilda svårigheter på grund sökandenatt föratt utsattsav

våld i landet. Det skall påvisas våldetäven den reella orsakenäratt
till förhållandet upphört.att

Om det framgår sökanden för våld, och förhållandetatt utsatts
grund härav brustit, skall enligt motiven hänsyn härtill vidtas
utlänningsmyndigheternas prövning uppehållstillståndet. Regeln ärav
såtillvida obligatorisk. En samlad bedömning skall dock företas i varje
enskilt fall. Härvid skall hänsyn till ide 26 § angivna omständig-tas
heterna varvid eventuella barn, situationen i sökandens hemland och
risken för utstötning i hemlandet till följd separationen särskilt skallav
beaktas. Hänsyn kan också till hur länge den utländska vålds-tas
drabbade kvinnan befunnit sig i landet. Utlänningsmyndigheterna skall
emellertid i högre grad enligt tidigare praxisän värdera de särskilda
omständigheterna i varje enskilt fall.

Hänsyn skall också till utvisning kommer innebäratas attom
särskilda svårigheter för sökanden grund dennes fysiska ellerav

Ävenpsykiska handikapp. i sådant fall samlad bedömninggörs en av
omständigheterna i ärendet.

Under tiden den juni1 1996 den 31 maj 1997 har 49 ärenden-
avgjorts Udlaendingestyrelsen där frågan gällt fortsatt uppehållstill-av
stånd eller återkallelse tillstånd förhållandetnär varit grund tillav som
uppehållstillståndet upphört och sökanden gjort gällande det före-att
kommit våld i förhållandet. I 14 de 49 ärendena har tillståndetav
förlängts eller återkallelse tillståndet underlâtits. I 35 ärenden harav
fortsatt tillstånd inte beviljats respektive återkallats. I 20 dessa 35av
ärenden skälet det inte kunde dokumenterat sökandenatt attvar anses
blivit för våld under sammanboendet. I 11 ärenden där detutsatt var
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våld i förhållandetgrundförhållandet upphörtdokumenterat att av
anknytning till Danmarksökandens ringagrundades beslutet på

påvisatshade det inteärendenakortvarig vistelse. I de resterande 4
upphörde. de 35 ärendenaförhållandet Avorsak tillvåldet attatt var

överklagades 32 till detsökandeuppehållstillstånd nekats dendär
Ändring ibesluten har skettInrikesdepartementet.danska treav

Överklagandena harbesluten fastställts. Treoch i 14 harärenden av
inte fattats inågot beslutresterande ärenden hadeåterkallats. I ännu

augusti 1997.

Statistik

År ärendenbeslut i totalt 6 327fattades det i Danmark1995 som
dessafamiljeåterförening. Avuppehållstillstånd på grundrörde av

grund anknytning tillansökan tillstånd på716 ärendenavsåg 5 avom
580 dessa 5 716make/maka eller sambo. I 4Danmark bosatti aven

ärenden avslogsuppehållstillstånd och i 136erhöll sökanden 1ärenden
uppehållstillstånd.ansökan om

grunduppehållstillståndsökanden erhöllde ärenden därI av
ärendenreferenten i 891make/maka eller samboanknytning till var

i 380 ärendenutomnordisk medborgare och 2ärendenflykting, i 859
nordisk medborgare.ellerdansk

eller återkallelseinte beslut förlängningSiffrorna omfattar avom
uppehållstillstånd.

Norge3.4.2

uppehållstillståndförFörutsättningar

medborgaretill norsk eller nordiskeller sambomakamake,En en
uppehållstillstånd i med bosätt-Norgeutlänning hartilleller somen

grund för bosättnings-tilltillstånd kan ligganingstillstånd eller som
Homosexuella förhållandenuppehållstillstånd.tillstånd, beviljas

bådaförutsättning övermed heterosexuella. En ärlikställs är att parter
sambor krävsi Förtillsammans Norge.skall boår och18 parternaatt

för-och etablerati fasttillsammansbottdessutom ettatt parterna
med detta. Enfortsättai minst två år och dehållande attatt avser

tidigare.gift sedanförutsättning ingen ärytterligare år parternaatt av
bestående hinderföreliggerdethärifrån kan dockUndantag göras om

skallfrån kravetupplösning. Undantagäktenskapets att parternamot
ellerhar väntartillsammans i två år kanbottha göras parternaom

efteringå äktenskapellertillsammansbarn attparterna avserom
inresa isökandens Norge.

årgången. EfterårUppehållstillstånd meddelas för treett
förutsätt-bosättningstillståndmeduppehållstillståndmeddelas ett om
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ningarna för tillståndet fortfarande uppfyllda.är Bosättningstillståndet
till vistelse irätt Norge tidsbegränsning.utanger

Även i Norge finns föreskrifter i utlänningslagen försörj-om
ningskrav. Har sökanden anknytning till norsk medborgareen ges
dock uppehållstillstånd försörjningskravetäven inte uppfyllt.ärom
För nordiska medborgare gäller de skall ha varit bosatta i Norgeatt
de åren för uppehållstillståndsenaste tre grundatt anknytningav
till make, maka eller sambo skall beviljas försörjnings-en trots att
kravet inte uppfyllt.är Om den i Norge bosatta harpersonen
flyktingstatus eller uppehåller sig i Norge humanitära skäl, ställsav
inga försörjningskrav för uppehållstillstånd. Vid anknytning till andra
i Norge bosatta utlänningar flyktingarän utgångspunktenär försörj-
ningskrav intill dess den i Norge bosatta haratt fåttpersonen
bosättningstillstånd. Försörjningskravet uppfyllt parternaanses om

Årtillsammans disponerar visstöver belopp årligen. 1996 dettaett var
belopp 133 631 kr. Löne- och skattsedlar används dokumentationsom

försörjningsförmågan, liksom intyg från arbetsgivaren.av

Förlängning uppehållstillståndav

förutsättningEn för uppehållstillstånd kan ligga tillatt grund försom
bosättningstillstånd skall förnyas för sökanden den iär Norgeatt
bosatta fortfarande har vistas i Norge,rätt äktenskapetattpersonen att
eller samboförhållandet består och fortfarande bor till-att parterna

Det företas ingen rutinmässig kontrollsammans. parternaav om
fortfarande bor tillsammans. Finns misstankar inte haratt parternaom

bostad undersöks detta särskilt.gemensam
Har förhållandet upphört, kan sökanden meddelas för-ett nytt

stagångstillstånd grund umgängesrått med barn bosatt i Norgeettav
under förutsättning umgänget utövas.att

För kvinnor finns specialbestämmelse i 37 § sjätte stycket i denen
norska utlänningsförordningen lyder:som

Kvinne verken fyller vilkårene i tredje, fjerde eller femte ledd,som
kan få tillatelse bestemmelsene i § 21 tredje ledd dersometter hun

følge samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter isom av
hjemlandet de sosiale kulturelle forhold der. Selvgrunnet og om
slike ikke tilsier det, skall tillatelse § 21 tredje leddgrunner etter
gis dersom kvinnen eller eventuelle barn blitt mishandlet ier
samlivsforholdet.

Enligt bestämmelsen kan således, förhållandet upphört,trots att en
kvinna meddelas uppehållstillstånd hon grund separationenom av
kommer orimliga svårigheter i sitt hemland på grundatt deav
sociala och kulturella förhållandena där. Det inte tillräckligtär att
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måstefå arbete. Detsvårt vid återkomstenkvinnan har ettatt
frånskild.på honså svårigheter berordessa ärdessutom attattvara

religion intetillhörtillämplig kvinnaBestämmelsen blir somenom en
frånhon blirtilläktenskapsskillnad vilket leder utstöttattaccepterar

sin tidigare miljö.familj ochsin
förhållandetmisshandlad iblivitkvinna eller hennes barnOm en

uppehållstillstånd. gällerDennaobetingad till rättkvinnanhar rätten
maka elleriuppehållstillstånd Norgehon hafthur längeoavsett som

kränk-misshandelsåväl fysiskmisshandelMedsambo. somavses
ningar.

liknandejanuari 1993. Eni kraft denBestämmelsen trädde 1
med bestämmelsentidigare. Syftetgällde ärbestämmelse även att

önskarrättsställning. Manvâldsdrabbade kvinnorsstärka genom
utvisningfruktan förkvinnorförhindra utländskabestämmelsen att av

där desamboförhållandenellerohållbara äktenskapikvarstannar
för misshandel.utsätts

för bestämmelsenmisshandelns svårhetkrav påfinns ingaDet att
till under vilkadock hänsynpraxistillämplig. Iskall tasvara

varit ochallvarligt våldethurvåldet haromständigheter ägt omrum,
eller systematiskaepisodsig enstaka övergrepp.det rört om en

situationföreliggadet skallUtlänningsmyndigheterna har attansett en
enstakaantingennågot slag,förkvinnandär övergrepputsätts av

allvarligaupprepade mindreellerallvarliga övergreppövergrepp som
misshandel. Det harde kanså allvarligaär attsammantaget anses som

förvid enstaka episoderkvinnorärenden därförekommit utsatts
varit i affekt därbådavåld grundallvarligtmindre parterattav
förelegat.misshandelinteutlänningsmyndigheterna attansett

medsådana föreliggakränkningargällerVad mannenomanses
ochverkningsmedel, upprepadepsykiska övergreppstarka genom

knäcka kvinnan. Däremottid, försöker ärlängreunder partsen
sig pågrundareller oenighetäktenskapetmissnöje medgenerella som

för kränkning.kvinnanuppfattningar inteolika utsattsattatt anse som
dokumente-misshandeln skallnågot kravfinns inteDet att vara

enskilt fallsannolik. varjeImisshandelndockkrävsrad. Det görsatt
Omomständigheterna.bedömningsamladgörs mannen avaven

regelmässigtkvinnanbeviljasför misshandeldömsdomstol uppe-
polisanmälningar,bedömningenfallhållstillstånd. byggerI annat

Beträffandekriscentrum.någotutlåtanden frånläkarutlåtanden och
objektivainnehållerdessadetolika slag krävsutlåtanden attav

skall beaktas. Detför de ärkonstaterade skadorbeskrivningar attav
liksom detkontrolleras,straffregisteriförekomstvanligt att mannens

utländsk kvinna. Inågonmedtidigare varit gifthankontrolleras om
dennesärendet förihörsförekommer detvissa fall attatt mannen

polisenfram. Detkommainträffade skall ärversion det somav
värderingenvidomständighetviktigförhören. Enombesörjer av
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dokumentationen i ärendet hur långär tid förflutit från detsom
påstådda tillövergreppet dess kvinnan polisanmältatt uppsöktmannen,
läkare, kriscentrum etc.

Det finns exempel ärenden där det såväl funnits läkarintyg som
utlåtande från kriscentrum där det ändåett inte bedömtsmen som
sannolikt kvinnan för misshandelatt utsatts av mannen.

Om tillstånd beviljas enligt 37 § sjätte stycket, jämfört med 21 §
tredje stycket, blir det fråga förstagångstillstånd. Förstett nyttom
efter ytterligare år får kvinnan i dessa falltre uppehållstillstånd med
bosättningstillstånd. Det finns dock möjlighet kvinnan bosätt-att ge
ningstillstånd vid tidigare tidpunkt, beroende hur länge äkten-en
skapet eller samboförhållandet varat.

Statistik

I Norge beviljades år 1995 totalt 6 282 förstagångstillstånd på grund
familjeåterförening.av

3.4.3 Finland

Förutsättningar för uppehållstillstånd

En make, maka eller sambo till finsk, nordisk, eller utomnordisken
medborgare med uppehållstillstånd i Finlandpermanent har tillrätt
familjeåterförening. Homosexuella förhållanden jämställs med
heterosexuella. För samboförhållande skall såatt ett etablerat attanses

uppehållstillstånd kan erhållas, krävspermanent underatt parterna ett
år före ansökan uppehållstillstånd levt under äktenskapsliknandeom
former, utomlands. Det härvidt.ex. inte tillräckligtär att parterna
periodvis besökt varandra i varandras hemländer. Om inteparterna
sarnmanbott år kan lägga fram trovärdigett utredningmen atten om
de har fast förhållande under äktenskapsliknandeett former, kan
sökanden beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För uppehållstillstånd krävs den i Finland bosattaatt personen
önskar sökanden kommer till Finlandatt och har för avsiktatt parterna

fortsätta samlivet där. Det finnsatt inte något krav på försörjning i
Finland.

Huruvida eller tidsbegränsat uppehållstillståndpermanent meddelas
beror på hur etablerat förhållandet Tidsbegränsadeär. uppehållstill-
stånd beviljas för månader eller år i Prövotiden löperett taget.sex
under två år.
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uppehållstillståndFörlängning av

uppehållstillstån-prövotiden förlängs inteförhållandet bryts underOm
inte omedelbartför våld i förhållandet harKvinnordet. utsattssom

varje enskilt falluppehållstillståndet. Itill förlängning görsrätt enav
Härvid beaktasomständigheterna i ärendet. kanbedömningsamlad av

förhållandetuppehållstillstånd i Finland,utlänningen haftlängehur
anknytning tillochföräldrar, familjerelationermellan barn och annan

Finland.

Statistik

familjeåter-officiell statistik angående antaletFinland finns ingenI
årmeddelades dock 1995 cirkaEnligt Inrikesdepartementetföreningar.

familjeåterföreninggrunduppehållstillstånd A200 status2 av
för-Uppehållstillstånden s.k.i Finland bosattmed varperson.en

stagångstillstånd.

Tyskland3.4.4

för uppehållstillståndFörutsättningarna

förena sig medtill tyska medborgare harUtländska makar rätt att
får förena sig medTyskland. utländsk makeeller makan i Enmaken

Tyskland boendeunder förutsättning den iutlänning i Tyskland atten
tillräckligt bostad kanuppehållstillstånd,har samtstorpermanent

Uppehållstillståndarbete eller förmögenhet.försörja maken gesgenom
år och förmedborgare i regel förutländska makar till tyskaför tre

år. har utlän-i regel för Består äktenskapettill utlänningarmakar ett
uppehållstillståndet. Förlängningarnaförlängningtillningen rätt av

uppehållstillståndförtill dess förutsättningarnafram permanentettatt
sökandenutlänningsmyndigheten. Uppbäruppfyllts, avgörs av

uppehållstillståndetförlängaskäl intesocialbidrag kan detta utgöra att
utländsk medborgare.tillsökanden maka eller makefalli de är en

haft uppehållstillstånduppehållstillstånd till denPermanent somges
tala tyska och hararbetstillstånd, kanår, har erforderligatill åttai fem

utvisningsgrundingenbostad, under förutsättningtillräckligt attstor
föreligger.

uppehållstillståndFörlängning av

normalt begäranår skallinnan det i fyraäktenskapetUpphör varat om
utlänningen utvisas.ochuppehållstillståndet avslåsförlängning av

ikvarsökandeårs samlevnad har denEfter fyra rätt att stanna
möjlighetfinnsinte består. DetTyskland äktenskapet ävenäven om



76 Invandringsregleringen SOU 1997: 152. . .

förlänga uppehållstillståndet utlänningensatt make avliderom
dessförinnan. Har utlänningen haft uppehållstillstånd i minst år närtre
förhållandet upphör kan uppehållstillståndet förlängas det finnsom
särskilda skäl. I dessa fall krävs det skall fråga särskiltatt vara om
ömmande omständigheter och utvisning skulle drabba utlän-att en
ningen hårdare andra utlänningarän i jämförbar situation.en

Vid beräkning angivna tidsfrister gäller det äktenskapligaattav
samlivet måste ha i Tyskland.ägt Den tid det krävsrum attsom
äktenskapet måste ha uppnåtts enda äktenskap.varat Någonettgenom
sammanräkning flera kortvariga äktenskap sker inte.av

Sökanden i äktenskap mindre år harän inte i någotvarat tresom
fall vid makes dödsfallän till förlängningannat rätt uppehållstill-av

ståndet. Detta det fråga särskiltär ömmande fall elleroavsett om om
utlänningen skulle drabbas osedvanligt hårt utvisning.om av en

Vi har erfarit inom kort lag kommer införaatt man attgenom en ny
liberalare regler fortsattavseende uppehållstillstånd för kvinnor som

för våld i förhållandet.utsatts
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sekretesslagstiftningenRegister- och4

m.m.

Registerlagarna4.1

Inledning4. 1.1

olika polis-för slagpolismyndigheternaRikspolisstyrelsen och av
1965:94i lagengäller bestämmelsernadessaregister. För om

polisregisterkungörelsenpolisregisterlagen ochpolisregister m.m.
kriminal-Rikspolisstyrelsen allmäntförHärutöver1969:38. ett

1963:197bestämmelserna i lagengällerregistretregister. För om
1973:58.kriminalregisterkungörelsenkriminalregister ochallmänt

År Kriminal-frånkriminalregistretdet allmänna1971 fördes över
med överföringensambandRikspolisstyrelsen. Itillvårdsstyrelsen

personregistercentralakriminalregistret med detsammanfördes som
förs medregistret,samordnadeRikspolisstyrelsen.. Dethosfördes som

kallas ochdatabehandling ADB,automatiskhjälp person-av
beroende pågäller olika reglerFör dettabelastningsregister PBR.

kriminalregister ellerdess användningfrågadet är somomom
kriminalregisterförfattningarnaförra fallet gällerdetpolisregister. I

polisregisterförfattningarna.detoch i senare

Kriminalregistret4. 1

Innehållet i registret

i domstolar-behövsfrämstsådana uppgifterinnehållerRegistret som
Sammanträffandereglerför brottsbalkensverksamhet att avomnas

registret försItillämpas.förändring påföljder skall kunnaochbrott av
skyddstillsyn ochvillkorlig dom,fängelse,uppgifter domarin om
åtgärder enligt 34uppgiftertill särskild vård liksomöverlämnande om

uppgifterinnehållaskall ävenbrottsbalken. Registretkap. om
SFSändringVillkorlig domavseendestrafföreläggande genom

Bötesstraff antecknaskraft juli 1997.vilken i den 11996:1463, trätt
förvandlingsstraff ålagts.fall dåinte i andradock än
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Utdrag registretav

Enligt kriminalregisterlagen skall utdrag registret meddelas närav
framställning detta domstol,görs allmän åklagare, Justitie-om av
kanslern, Justitieombudsman, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen
eller myndighet har beslutarätt frihetsberövande åtgärdattsom om
enligt lagarna utlämning för brott eller utlänningslagen. En enskildom
har kostnad fårätt utdrag registretatt beträffandeutan sig själv.ut ur
Med stöd bemyndigande i lagen har regeringen beslutatav om
utlämnande till vissa andra myndigheter i kriminalregisterkungörelsen.

finnsSIV inte med bland dessa myndigheter. Verket har således endast
möjlighet infordra kriminalregisterutdrag iatt ärenden rörande
frihetsberövande åtgärder.

Regeringen kan förordna de myndigheter få utdragatt rätt attvars
följer direkt lagen får ha terminalåtkomst till registret.av

4.1.3 Polisregister

Innehållet i polisregister

Med polisregister register förs hos Rikspolisstyrelsen elleravses som
någon polismyndighet för tjäna till upplysning brott förattannan om
vilka någon misstänks, har åtalats eller dömts, eller någonsom
personliga förhållanden i övrigt.

Enligt polisregisterlagen skall innehållet i polisregister begränsas till
uppgifter nödvändiga förär polisen skall kunna förebygga ochattsom
uppdaga brott fullgöra sin verksamhet i övrigt. Närmaresamt
föreskrifter innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister finns i 2-om
7 polisregisterkungörelsen. Dessa regler innebär bl.a. det iatt
polisregister, förutom sådana uppgifter skall antecknas i kriminal-som
registret, skall in uppgifter vissa bötesdomar och godkändatas om
strafförelägganden.

Innehållet i polisregister dock inte begränsat tillär anteckningar om
påföljder. Således antecknas uppgifter åtalsunderlåtelseäven i vissaom
fall, beslut utvisning enligt 4 kap. 7§ UtlL beslutom samt om
utlämning och beslut besöksförbud. Dessutom antecknas uppgifterom

bl.a. brottsmisstankar.om

Utdrag polisregisterav

Enligt polisregisterlagen skall utdrag eller upplysning innehålletav om
i polisregister meddelas framställning dettanär Justitie-görsom av
kanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, den centrala
utlänningsmyndigheten SIV, länsstyrelse, länsrätt, polismyndighet,
allmän åklagare eller Alkoholinspektionen. På motsvarande sätt som
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för kriminalregistret har regeringen bemyndigats meddela be-att
stämmelser utlämnande till övriga myndigheter. Sådana be-om

finnsstämmelser i polisregisterkungörelsen. Till exempel meddelas
utdrag polisregister framställning chefen för Utrikesdeparte-ur av

eller den han eller hon bemyndigar Utlänningsnämndenmentet samt
för utredning i ärende prövning enligt lagen 1950:382om om
svenskt medborgarskap, utlänningslagen eller lagen 1991:572 om
särskild utlänningskontroll, i fråga den prövningen gällerom som

§17 7.
Regeringen kan förordna myndighet få utdragrättatt atten vars av

eller upplysning innehållet i polisregister följer direkt lag, fårom av
terminalåtkomst tillha polisregister.

Till skillnad från vad gäller för kriminalregistret enskildsärsom en
del uppgifter sig själv i polisregister mycketrätt be-att ta av om

gränsad. huvudsakligaDen anledningen till detta polisregisterär att
ofta innehåller uppgifter betydelse för brottsspaning.ärsom av

Olika brottsregistertyper av

och belastningsregistretPerson- det polisregistret. Detär största är
främst belastningsregister och innehåller uppgifter påföljder ochett om
därmed sammanhängande beslut skall enligtantecknas kriminal-som
och polisregisterförfattningarna.

Med stöd polisregisterlagen för Rikspolisstyrelsen flera andraav
register. används framförDessa allt för brottsspaning. Hit hör bl.a.
brottsamnälansregistret, det allmänna spaningsregistret, signalements-
och känneteckensregistret U-boken med bl.a. uppgiftersamt om

ÄvenOcksåutvisningar. dessa förs med hjälp ADB. säkerhetspoli-av
register regleras polisregisterlagen. Särskilda föreskrifter försens av
register finnsdetta i 5 § förordningen 1989:773 med instruktiona

Rikspolisstyrelsen.för

4.1.4 SIV:s möjlighet del uppgifter i kriminal-att ta av
registret polisregisteroch

redogörelsen framgårAv den lämnade SIV har i vissa slagrättatt att
erhållaärenden utdrag kriminalregistret och har generell rättav av en

erhålla utdrag eller upplysning innehållet i polisregister.att av om
generell i den meningen ingen iRätten bestämmelse polis-är att annan

eller polisregisterkungörelsenregisterlagen inskränker den till vissa
ärenden, individer eller situationer. finns således formellt för-Det ett
fattningsmässigt stöd för erhålla polisregisterSIV utdrag vidatt av

i uppehållstillståndutredning ärenden på grund anknytning tillom av
i Sverige bosatt Rätten omfattar formellt både utlänningenperson.en
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ioch den Sverige bosatta syftet bakom tillståndetävenpersonen om
främst torde SIV tillgång uppgifter sökanden.tillattvara ge om

uppgifter antecknas i kriminalregister registreras samtidigtDe som
polisregister. utökad möjlighet för få uppgifter fråni En SIV att

kriminalregistret skulle således inte innebära någon utökad tillgång till
registerinformation.

Sekretesslagstiftningen4.2

Offentlighetsprincipen4.2. 1

handlingarOffentlighetsprincipen innebär bland allmänna ärannat att
offentliga. grundläggande bestämmelserna handlingarsDe om
offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. I 2 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen varje svensk medborgare har rättsägs att att

allmänna handlingar. Enligt kap. § andra stycketdel 14 5ta av
tryckfrihetsförordningen utlänningar likställda med svenskaär

inteinte följer enligt dvs. dennamedborgare lag, rätt ärannatom
inskränkas bestämmelser i vanliggrundlagsgaranterad kanutan genom

inskränkningar finns Med handling förståsNågra sådana inte.lag.
framställning i skrift ellerenligt kap. 3 § tryckfrihetsförordningen2

påupptagning kan läsas, avlyssnas ellerbild sättannatsamt som
tekniskt hjälpmedel. ADB-upptagninguppfattas endast med En är

handling den förvaras hossåledes handling. En allmänär enomen
hos myndig-myndighet och inkommen till eller upprättadanses som

heten.
offentlighetsprincipen. 2 kap.finns emellertid inskränkningar i IDet

del allmännatryckfrihetsförordningen2 § rättenatt att taanges av
det vissa särskilt angivnahandlingar får begränsas påkallatärom av

beivra brottbl.a. med hänsyn till intresset förebygga ochintressen, att
ekonomiska förhållanden.skyddet för enskilds personliga ochoch

särskild lag eller lagbegränsningar skall iSådana somannananges en
sekretesslagen.hänvisar särskilda lagden särskilda lagen till. Denna är

Sekretesslagen4.2.2

tystnadsplikt i detinnehåller bestämmelserSekretesslagen om
allmänna hand-verksamhet förbud lämnaallmännas och utattom

offentlig-inskränkningar i deninnebär alltså bl.a.lingar. Lagen
allmän-tryckfrihetsförordningen. Med dethetsprincip slås fast isom

kommunalalandstingskommunala ochstatliga,verksamhet avsesnas
Sekretessen gällervissa andramyndigheter gentemotsamt organ.

myndigheter.enligt huvudregeln, andraenskilda och, mot
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4.2.3 Sekretess avseende kriminalregistretutdrag ellerur
polisregister

10 polisregisterlagenI § den stöd polisregister-medattanges som av
fått del uppgiftlagen polisregister personligaav ur om annans

förhållanden inte obehörigen får röja vad han sålunda har erfarit.
Vidare framgår i det allmännas tillämpasverksamhet i ställetatt
sekretesslagen.

sekretesslagenI 5 kap. finns regler med hänsyn tillsekretessom
främst intresset förebygga eller beivra del polisregisterbrott. Enatt

visst skyddhar dessa bestämmelser. Reglerna till förärett attgenom
skydda det allmännas brottsförebyggande och brottsbeivrande
verksamhet. intresse uppgifter i kriminal-Av det gällerstörre när
registret eller i polisregister dock ireglerna 7 kap. sekretessär om
med hänsyn främst till skyddet för enskildas personliga förhållanden.
Enligt kap. § gäller sekretess i verksamhet förande7 17 som avser av

allmänt kriminalregister register förs enligteller elleruttag ur som
förpolisregisterlagen uppgift har tillförts registret. Sekretessensom

enligt bestämmelse absolut, något krav risk för skadadenna dvs.är
villkor för frågauppställs inte utlämnande skall Ivägras.attsom om

utlämnande uppgifter gäller endast de föreskrifter finns iav som
registerlagarna och säkerhetsskyddslagen 1996:627 anslutandesamt
förordningar.

Enligt sista mening i § gäller föreskrifterna i kap. sekretessla-17 14
fråga paragrafen,inte i sekretessen i vilket innebär attomgen
också gäller i förhållande till den enskilde själv. Somsekretessen

tidigare har den enskilde dock möjlighet under vissa villkornämnts att
uppgifter med stöd registerlagstiftningen.få ut av

registeruppgift till myndighet följerLämnas ut annanen en
följeruppgiften dit bara i mån detta bestämmelser-sekretessen den av

överföring sekretess. sekretess enligt dennainnebärDetta attna om av
bestämmelse inte gäller registeruppgifter lämnas dit.hos SIV om
Sekretess kan dock gälla bestämmelse avsnittenligt någon seannan
4.2.4.

4.2.4 Sekretesskydd för utländska medborgare

sekretess förkap. § sekretesslagen finns bestämmelserI 7 14 upp-om
föreskrivsgifter utländska första stycketmedborgare. Irör attsom

gäller för uppgift utlänning, det kansekretess rör antas attsom om
någon förröjande uppgiften skulle medföra fara för utsättsattav

förhållandeteller allvarligt föranledsövergrepp annat avmen som
organisationmyndighet ellermellan utlänningen och utländsk ellerstat

gällerutlänningar. Sekretessen enligt denna bestämmelse oavsettav
myndighet uppgifterna förekommer. sekretess krävshos vilken För att
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det kan röjande uppgiften skulle medföra någonantas att utsättsattav
för eller allvarligt Dessutom fordras riskenövergrepp annat attmen.
för skada skall föranledd förhållandet mellan utlänningen ochvara av
utländsk eller myndighet eller organisation utlänningar. I andrastat av
stycket föreskrivs bl.a. sekretess vad följer förstautöveratt som av
stycket gäller i verksamhet för kontroll utlänningar och i ärendeöver

svenskt medborgarskap för uppgift enskilds personligaom om
förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röjas denatt utan attom
enskilde någoneller honom närstående lider Med verksamhet förmen.
kontroll utlänningar förvaltningsärenden visering,över t.ex.avses om
uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning kontrollåtgärder ellersamt

löpande tillsyn prop. 1979/80:2 del A 210. Sekretessenannan s.
gäller med skaderekvisit, dvs. sekretess huvudregel.omvänt ärett

såledesSekretessen omfattande enligt första stycket. Tillär änmer
exempel kan uppgifter hälsotillstånd, religiös eller politiskom
uppfattning skyddas. bara uppgifterInte hänföra till denär attsom
utlänning ärende omfattas bestämmelsen ocksåett utansom avser av
uppgifter andra vilka finnsdet uppgifter i ärendet,om personer om

referenspersonen jfr Corell mfl., Sekretesslagen, 1992, 202.t.ex. s.
Uppgifter polisregister lämnas till SIV kan komma omfattasattur som

sekretess med stöd denna paragraf.av av

4.3 till insyn i utlänningsärendenParters rätt

En grundläggande princip i rättssarnhälle i målärett att part etten
eller ärende skall ha fri insyn i de förhållanden kan läggas tillsom
grund för domstols eller myndighets avgörande.en

Enligt 16 § förvaltningslagen 1986:223 har, med vissa undantag,
sökande, klagande, eller del deträttpart, att taen annan av som

tillförts ärendet, detta myndighetsutövning någonmotom avser
enskild.

Enligt 17 § förvaltningslagen får, här med vissa undantag,även ett
ärende inte den sökande, klagande elleravgöras ärutan att som annan

har underrättats uppgift tillförts ärendet någonpart, om en som genom
honom själv och han har fått tillfälle sig den,än överatt yttraannan

ärendet myndighetsutövning någon enskild.motavserom
sekretessDen kan gälla i ärende får i mycket omfatt-ett storsom

vika förning till partsinsyn. kap. sekretesslagenAv 14 5 §rätten
följer sekretess inte hindrar sökande, klagande elleratt att en annan

i mål eller ärende hos domstol eller myndighet delpart ett tar av en
handling eller material i målet eller detärendet. Om hänsynannat av

allmänttill eller enskilt intresse synnerlig vikt sekretess-år attav en
uppgift intebelagd röjs får emellertid handlingen respektive materialet

inte lämnas sådant fallI skall myndigheten på lämnasättut. annat
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upplysning vad materialet det behövs förinnehåller,parten attom om
skall kunna tillvarata sin och det kan ske allvarligrättparten utan

för intresseskada det sekretessen skydda. Enligt andraskall stycket
hindrar sekretess aldrig i mål eller ärende del domatt tarparten av

beslut i målet ellereller ärendet.
Enligt 11 kap. 2§ UtlL tillämpas bestämmelserna i för-17§

valtningslagen för få del uppgifter i ärendenrätt part attom av om
visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och åter-
kallelse uppehållstillstånd endast utlänningennår ärpermanentav
bosatt eller vistas i Sverige.annars

ärenden uppehållstillstånd anknytning tilll grund iom av en
Sverige bosatt make/maka eller intesambo det den sökande, denär

bosatta i ärendet. innebär denhär Dettaär part attpersonen som
utländska enligt förvaltningslagen16 § har möjlighet fåattpersonen
kännedom de uppgifter iden här bosatta lämnar ärendet ochom som

uppgifter inhämtasde denna.som om

4.4 Pågående lagstiftningsarbete

beslutade regeringen30 1995 tillkalla särskildDen attmars en
utredare med uppdrag de författningar gäller föröveratt se som

register. Enligt direktiven, byggdepolisens på de utgångspunktersom
i regeringens proposition 1994/952144 Riktlinjer förangettssom

registrering påföljder skulle bl.a. det och be-av m.m., person-
förslastningsregister PBR hos Rikspolisstyrelsen ersättas ettsom av

belastningsregister och misstankeregister. Skälet härtillettnytt attvar
grad tillförlitlighetuppgifter med olika integritetshänsyn inteav av

borde finnas i och register. ocksåI uppdraget ingickett attsamma
behovet ändringar i polisregisterlagen.överväga av

Utredaren, har redovisat överväganden i betänkandetsinasom
Polisens register DatalagskommitténsSOU 1997:65, hafthar
betänkande Integritet, Offentlighet, Informationsteknik SOU 1997:39

utgångspunkt för sina förslag. persondatalag Data-Densom som
lagskommittén föreslagit bygger dataskyddsdirektiv och skallEG:s

princip gälla all behandling personuppgifter. skall såledesi Denav
gälla enbart sådana register. utgångs-inte uppgifter ingår i Ensom

punkt för persondatalagen personuppgifter skallbehandlingär att av
tillåten endast i de fall och villkor lagendevara anger.som

Kriterierna för särlagstift-behandling densådant sätt attettanges
förutsätts behöver inledasning skilda områden intesom som nu

med medgivande till databehandling.automatiskett
Utredaren har lämnat förslag till författningar för polisensnya

belastnings- och misstankeregister. föreslagitDessutom har utredaren
polisdatalag skall den nuvarande polisregisterlagen.ersättasomen ny
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två förstnämnda författningsförslagenDe har endast i mindre
omfattning påverkats förslaget till persondatalag. Annorlundaav
förhåller det sig med polisdatalagen, kan direktsägas utgöra ettsom
komplement till persondatalagen för polisens del. vissaI avseenden
föreslås polisen i förhållande till persondatalagen vidgad rätt atten
behandla personuppgifter. I andra avseenden detär tvärtom.

Ändamålet med det föreslagna belastningsregistret underlättaär att
tillgången till sådana belastningsuppgifter behövs i verksamhetsom

polis- och tullmyndighethos för förebygga, uppdaga och utredaatt
åklagarmyndigheterbrott, hos för förundersökning och åtal vidsamt

utfärdande strafföreläggande och slutligen hos allmänna domstolarav
för straffmätning och val påföljd. Uppgifter i registret skall ocksåav
få användas polismyndigheter och andra myndigheter vid sådanav
lämplighetsprövning och tillståndsgivning i författning samtsom anges

enskilda det särskild betydelse för den enskildesär verksam-av om av
het.

Ändamålet med det misstankeregistret underlättaär attnya
tillgången till sådana uppgifter skälig misstanke brottom om som
behövs i verksamhet hos polis- och tullmyndigheter för förebyggaatt
och uppdaga och utreda brott hos åklagarmyndigheter församt
förundersökning och åtal. Uppgifter i registret skall vidare få användas

polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplig-av
hetsprövning och tillståndsgivning i författning samtsom anges av
enskilda det särskild betydelse i den enskildes verksamhet.ärom av

Enligt utredaren bör de nuvarande reglerna absolut sekretess 7om
kap. 17 § sekretesslagen för uppgifter i polisregister medersättas
regler utlämnande efter skadeprövning. Såvitt gäller belastnings-om
och misstankeregistren föreslås skaderekvisit, vilket innebäromväntett

uppgifter skall lämnas endast det står klart utlämnandetatt ut attom
inte kan vålla för den registrerade. Samma skaderekvisit föreslåsmen
för andra uppgifter i polisregister dömd för brott,ärattom en person
misstänks för eller varit misstänkthar för brott, kan sigägnaantas
eller ha sig brottslig verksamhet eller kan kommaägnat begåatt

Övrigaallvarliga brott. uppgifter i polisregister skall enligt förslaget
omfattas rakt skaderekvisit. För dessa fall skall således sekretessettav

endastgälla det kan den enskilde eller någon honomantas attom
närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om

Utöver det har utredaren måstedet finnassagts ansett attsom ovan
bestämmelser medger vissa myndigheter skall ha tillrättattsom
uppgifter belastnings- och misstankeregistren oberoendeur av en
prövning enligt sekretesslagen. Sådana bestämmelser finns i dag i 3 §
polisregisterlagen 17 och 21 polisregisterkungörelsen. Sådanasamt
utdrag meddelas enligt polisregisterlagen skall innehålla samtligasom
uppgifter i registret. gäller uppgifterDetsamma meddelas medsom

polisregisterkungörelsen.stöd 21 § Utdrag lämnas enligt §17av som
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angivetpå visstbegränsas sätt.polisregisterkungörelsen skall däremot
med allmändet mycket angeläget översynEnligt utredaren är aven

oberoende sekretess-vilka myndigheterbestämmelserna avsomom
begränsningar skalltill utdrag och vilkaskall hareglerna rätt som

siginte låtersådant arbeteUtredaren har dockgöras. ettansett att
skullesådanför uppdraget eftersom översyninomgöras enramen

den för-verksamhet,myndighetsgenomgång varjekräva aven
praxisoch deni frågaverksamhetenfattningsreglering styr somsom

vad gällerföreslagitutredarenområdet. reglerutbildats på Dehar som
därförsekretessprövning byggeruppgifter oberoendetillgången till av

gäller harsärskilt SIVi dag. Vadregler gällerhuvudsak på dei som
till fullständigtskall haföreslagit verket rättsåledesutredaren att

bör dockmisstankeregistret. Detbelastnings- ochbådeutdrag ur
bestämmelseallmänföreslagitharutredarennämnas somatt en ny

utdrag itillenskild harellermyndighet rättinnebär att somenen
information ochbehovetfall skallsärskilt prövavarje attavnoga

endast får begärasmisstankeregistrenbelastnings- ochutdrag omur
förinnebäri övrigt detintrång ellerdettill dettaskälet uppväger men

berörs.den som
träda iskallbestämmelsernaföreslagit deUtredaren har att nya

bereds förremitterats ochhar1999. Förslagetjanuarikraft den 1
Justitiedepartementet.närvarande inom
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kvinnorVåld5 mot

samlingsbe-ochuniversellt problemkvinnor utgörVåld är ettettmot
fysisktingår såvälolika företeelser. Häriför många somgrepp

Våldkvinnor. ochsig skyldiga tillvåldpsykiskt män gör motsom
ochdefinieras olika brottkanandra övergrepp mot somen person

någon fullständigolika straffbestämmelser. Utanunder görafalla in att
misshandel i 3 kap. BrB,mord, dråp ochkanuppräkning nämnas

hemfridsbrott ocholaga tvång, olaga hot,frihetsberövande,olaga
våldi kap. Vad gällersexualbrotten 6enligt 4 kap.ofredande samt

omständigheterspeciellarelationer finns vissaikvinnor näramot
attityder i samhälletindividen och tillvåldsutsattahänförliga till den

för myndig-förblir okändabrott till deltill dessaleder storattsom
del dedetskäl förekommerAvheterna. storatt avensamma

offret bekantagärningsmannen ochvåldsbrotten därpolisanmälda är
uppgifter. avsnittåtertagit sina Imålsägandenefter detskrivs attav

åtalsplikt redogör föråklagares ochbeskrivningvi kort5.1 avger en
avsnitt vi för någrabrottsbalken. 5.2 redogöri Iantal våldsbrottett

deklarationerresolutioner ochinternationella konventioner,centrala
förinternationella arbetettillkommit i detandra dokumentoch attsom

någraavsnitt slutligen berör vikvinnor. 5.3våld Imotverka mot av
sigvid våldsbrott riktarspecifikade problem är motsomsom

närstående.

och brottOm åtal5.1

Vi har valtkvinnor.ofta riktasfinns antal brottDet attett motsom
olaga hot,frihetsberövande,olagaför brotten misshandel,redogöra

förutomRedogörelsen bygger,sexuellt tvång.våldtäkt ochofredande,
bestämmelsernagällandetill deförarbetenalagtexten, samt

Holmbergupplagan,del 1995, sjättetill brottsbalken,Kommentar
beröradock skäl kortInledningsvis finns detm.fl. kommentaren. att

åtal.frågan om
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5.1.1 Något åtalspliktenom

20 kap.I 6 § rättegångsbalken åklagare skall åtala brottattanges som
hör under allmänt åtal, inte stadgat. Bestämmelsenärannatom ger
uttryck för vad brukar kallas den absoluta åtalsplikten.som

den juridiskaI doktrinen brukar skilja mellan absolut ochman
relativ åtalsplikt. Absolut åtalsplikt innebära åklagaren ärattanses
skyldig väcka åtal gärning straffbar och bevisningenatt ärom en
tillräckligt stark för kunna ligga till grund för fällande dom. Vidatt en
relativ åtalsplikt åklagaren utifrån förhållandenarätt i detattges
enskilda fallet åtal påkallat.pröva ärom

Svensk utgår,rätt från i princip absolutnämnt,som nyss en
Åtalspliktenåtalsplikt. har emellertid försetts med alltmer betydande

undantag. Genom års lagstiftningsarbete har inskränkningarnasenare
i själva verket sådan omfattning det med fog kan hävdasgetts atten

denna kommit i vissa fall signärma med relativatt att ett systern
Åklagarutredningensåtalsplikt se betänkande Ett reformerat åklagar-

väsende SOU 1992:61 del A 149. Reglerna undantag fråns. om
åtalsplikten framför allt två slag,är nämligen särskild åtalsprövningav

Ävenåtalsunderlåtelse.och förundersökningsbegränsning och rapport-
eftergift kan i princip undantag frånsägas utgöra den absoluta
åtalsplikten.

För åklagaren skall skyldig åtala skall det föreliggaatt attvara
Åklagarentillräckliga skäl. måste ställning till den föreliggandeta om

gärningen innefattar brott och skall därvid beakta alla omständig-ett
heter hänför sig till gärningens såväl objektiva subjektivasom som

Ävensida. omständigheter kan utesluta eller upphäva straffbarhetsom
måste beaktas, nödvärn eller nöd. Gärning har begåttst.ex. som av
någon inte uppnått års ålder15 och därför inte får dömas tillsom
påföljd, skall inte föranleda åtal. Vidare skall åklagaren styrkanpröva

den bevisning finns för den misstänkte har begåttatt gär-av som
ningen. Bevisningen måste tillräckligt förstark åklagaren påattvara
objektiva grunder skall kunna förvänta sig fällande dom Fitger,seen
Rättegångsbalken I del 2 20: 14.

Beträffande vissa brott råder inskränkningar i åklagarens åtalsplikt.
vissa författningarI har det föreskrivits villkor för allmänt åtalatt

skall få ske, det krävs angivelse målsäganden fört.ex. att attav
åklagaren skall kunna åtala brottet angivelsebrott eller åtal äratt
påkallat allmän synpunkt. Vid bedömningen åtal påkallatärur av om

allmän synpunkt hänsyn såväl till brottets och straffets syftetas artur
till omständigheterna vid brottets begående. till målsägan-Hänsynsom

de in i bedömningen och kan tala för åtal intevägs skall väckas.att
sällan kanInte dock åtal påkallat i de fall målsägandena intevara

vågar brottet till åtal. Om åklagaren väcka åtal föröverväger attange
angivelsebrott angivelse har skett bör skälen förett utan att att
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beaktas kommentarentill åtalinte brottetmålsäganden angett noga
s.136.

brottsbalksbrottNågra1.2

Misshandel

och 6 §§ brotts-kap. 5finns bestämmelser i 3misshandelsbrottOm
i svårhetsgrader.Misshandelsbrotten delasbalken BrB. treupp

misshandelOmfall behandlas i 5och ringaNormalgraden grov
utifrån offretsskillnadingeni 6 I lagenbestämmelserfinns görs

rättsligt varjebehandlasKvinnomisshandelkönstillhörighet. annatsom
misshandelsbrott.

tillfogargärningsmannen uppsåtligtMisshandel innebär att annan
ellerförsätter honomellersjukdom ellerkroppsskada, smärtaperson

tillstånd.sådantvanmakt ellerihenne annat
brottettvå år eller,fängelse i högstmisshandelPåföljden för är om

månader.fängelse i högstböter ellerringa,är sex
skallmisshandelvanlig och ringamellangränsdragningVid

skadansvid inte baraomständigheter brottet,samtligatilldomstolen se
tämligen bagatellartadframstårmisshandelEndastsvårhet. somsom

ringa brott.bedömasskall som
tio år.och högstfängelse, lägstmisshandelförPåföljden är ettgrov

tillskall hänsynmisshandelbedömningen ärVid tasgrov,om enav
faktorerradvid brottet. Lagenomständighetersamtliga somanger en

gärningen varitbedömningen,särskilt vidbeaktasskall attt.ex.
allvarlig sjukdomkroppsskada ellersvårtillfogatsoffretlivsfarlig, om

hänsynslöshet ellersärskildvisatgärningsmanneneller annarsom
råhet.

skullesärskiltde rekvisitjanuari 1988denFöre l ett av somvar
gärnings-huruvida brottetbedömandebeaktas vid grovt omvarav
reformenråhet. Genomellersynnerlig hänsynslöshetvisatmannan

råhet, vilketellerhänsynslöshetuttryck till särskildändrades detta
mindrenågottillämpatillanvisning domstolarnainnebär ettatten
prop.brottetgäller kvalificeradetrestriktivt grovtnärsynsätt att som

misshandelkvalificeradexempel på3. Som1987/88:14 angavss.
fysisktoftakvinnomisshandel,Vidkvinnomisshandel. avser ensom

sparkarochknytnävsslagörfilar,våldet oftabestår avsvagare person,
skadorna kansynligamed hot. Desällan förenatinteoch är vara

mindreochfrakturerochblåmärken svullnadertillbegränsade
den undereller pågårflera gångermisshandelntandskador. Upprepas

brutalitet.särskild Detutslagden ändåframstårtidlängre avsom
främst idenliggermisshandelvid dennaförsvårande typmomentet av

våldetförhållandetdetliksom iintegritetskränkningen, attpåtagliga
6anfördatill sin karaktärnedbrytandepsykisktofta är prop. s.

gäller.åtalAllmänt



90 Våld kvinnormot SOU 1997: 152

Olaga frihetsberövande

Ett mycket allvarligt frihetsbrott har upptagits i 4 kap. §1 BrB under
benämningen människorov. Den i fall berövar någonannatsom
friheten bortföra eller inspärra honomatt ellergenom sättannat
berövar någon friheten sig skyldig tillgör olaga frihetsberövande
enligt kap.4 2 Ett frihetsberövande inte innebär någonattsom
bortförs eller in kanspärras någon binder eller ställerattvara annan

Ävenhonom eller henne under bevakning kommentaren 207.s.
åtgärder innebär någon hindras förflytta sig frånatt visssom att en
plats kan innebära olaga frihetsberövande. Att inskränka någonsett
rörelsefrihet, låsa någon från hanst.ex. bostad elleratt utegenom att
förstöra eller undanhålla någon hans cykel eller fortskaffnings-annat
medel däremot inteär frihetsberövande. dessaI fallatt kananses som
i stället för ofredande eller egenmäktigt förfarande komma iansvar
fråga.

Påföljden för olaga frihetsberövande fängelse, lägstär och högstett
tio år, eller, brottet mindreär böter eller fängelse i högstgrovt,om
två år.

Huruvida brottet är eller mindre beroratt igrovtanse som mer
första hand frihetsberövandets långvarighet kommentaren 209.s.
Straffskalan för mindre fall i första hand på heltgrova passar
kortvariga frihetsberövanden. Förutom tidsrymden beaktas arten av
intrånget i friheten intrånget inneburit fysiskt eller psykisktsamt om
lidande för den frihetsberövade övriga omständigheter.samt

Allmänt åtal gäller.

Olaga hot

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § BrB. Stadgandet främst attavser
bereda straffrättsligt skydd för vissa enskildmotangrepp persons
känsla trygghet till och egendom. Brottet uppfattas såledesav person

fridsbrott.ettsom
Straffbestämmelsen riktar sig den lyftermot motsom vapen annan

eller hotar med brottslig gärning pä sätt är hosägnatannars attsom
den hotade framkalla allvarlig fruktan för eller säkerhetegen annans
till eller egendom.person

För straffbarhet krävs inte den hotade blir rädd. Fall där detatt
varit uppenbart hotet inte varit allvarligt eller detatt varitmenat
likgiltigt för den hotade gärningen utfördes, eftersom han kunnatom

den särskild olägenhet, utesluts dock från detavstyra straffbarautan
området. Frågan gärningen straffbar påverkasär inteom av om
gärningsmannen haft för avsikt fullfölja hotet. Detta kan dockatt
beaktas vid straffmätningen kommentaren 217.s.
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eller säkerhet"allvarlig fruktanGenom uttrycket för egen annans
antingen våld påeller egendom" skalltill hotetatt avseperson anges

eller åstadkommandevilket inte framstår lindrigthelt avperson som
skulle medföra lidande ellerskada eller egendomperson somannan

drabbas därav.förlust eller olägenhet för den Föravsevärd som
gärning riktadinte nödvändigt gårstraffbarhet det hotetär utatt en
tredjeåtgärderhotade. Hotet kan gälladen även motmot person,en

kommentaren 218.anhörig eller till den hotadenära vänt.ex. s.en
i högst år.Straffet för hot böter eller fängelseolaga är ett

månaderfall hot fängelse lägstStraffet för olaga är sexgrova av
fyra år.och högst

ibrottet betydandebrottet skall bedömas krävsFör attgrovtatt som
219.sig från normala fall olaga hot kommentarengrad skiljer s.av

innebörd ochbetydelse förutom hotetskanFaktorer är,vara avsom
särskiltriktats någon meddet framstår, hotethur akut mot enom

upprepade allvarliga hot.ställning det frågaskyddslös eller är omom
åtal gäller.Allmänt

Ofredande

Brottsbeskrivningenbehandlas i 4 kap. § BrB.ofredande 7Brottet
brottsligalagtexten beskrivs denhandlingar skilda slag. Iinnefattar av

ofredandehandgripligt antastande ellerhandlingen genomsom
skottlossning,varvid exempelbeteende,hänsynslöst nämnssom

stenkastning och oljud.
faller avsiktliga knuffat,"handgripligen antastar"uttrycketUnder

slita i någonsför eller rycka ellerkrokbennågon sätter attatt annan
kvinnofriden,handgripligt störandeocksåkläder. Hit hör ex-av

komma fram, henne underkvinna frånhindraempelvis att taatt en
eller medfölja med henneförmå henneför att antastaattattarmen

syftesmekningar. Ofredande kvinna ieller liknandeklappar attav en
bestämmelsen ingetsexuell förbindelse faller också under ävennå om

Även ovälkommenihärdig ochförekommit.handgripligt antastande
postkort harochuppvaktning kvinna brev ansetts somav en genom

ofredande kommentaren 226.s.
och trakasseriertelefonförföljelseexempel på ofredandeAndra är

bedömavåld kanMobbning eller psykisktolika slag. attannat varaav
ofredande.som

år.i högstStraffet för ofredande böter eller fängelseär ett
allmän platsförövatsåtal gäller ofredandeAngående att som

åtal ellerbrottet tillmâlsägandeåklagare endastfår åtalas angerav om
påkallat allmän synpunkt.åtal finnes urom
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Våldtäkt

våldtäktOm stadgas det i 6 kap. §1 BrB. Med våldtäkt förstås att
någon tvingar till samlag eller därmed jämförligt sexuelltannan

våldumgänge eller hot innebär eller för den hotadegenom genom som
framstår trängande fara. Lika med våld försätta någonsom attanses
i vanmakt eller sådant tillstånd.annat

Begreppet samlag definieras inte i lagtexten. Något krav att sam-
laget skall ha fullbordats finns enligt förarbetena inte prop.
1983/842105 17. För fullbordad våldtäkt skall föreliggaatts. anses

det tillräckligtär könsdelarna berört varandra. Beteendenatt som
normalt bör jämställas med samlag s.k. orala ochär anala samlag.

När det gäller andra sexualhandlingar får med ledningman av om-
ständigheterna handlingen kanavgöra jämförlig med samlag.om anses

de situationerI där sexuellt inte kanövergrepp jämförligt medanses
samlag kan för sexuellt tvång enligt 2 § komma fråga.iansvar

Våldtäkt kan förövas både och kvinnor ochmän kanövergreppetav
såväl heterosexuell homosexuell Någon skillnadav natur.vara som

mellan samlag eller andra sexualhandlingar i eller äktenskap görsutom
inte kommentaren 275 f.s.

våldtäktFör enligt 1 § första stycket minimistraffet tvåär års
fängelse och maximistraffet års fängelse.sex

I bestämmelsens andra stycke våldtäkten medsägs hänsyn tillatt om
våldets eller hotets och omständigheterna i övrigtart är att anse som
mindre allvarlig döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

För våldtäkt straffskalan lägst fyraär och högst tio årsgrov
fängelse.
Vid bedömandet det fråga våldtäktär skall enligtom om grov paragra-
fens tredje stycke särskilt beaktas våldet varit livsfarligt ellerom om
den begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarligsom
sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga
ålder eller visat särskild hänsynslöshet och råhet.annars

Allmänt åtal gäller.

Sexuellt tvång

Den i fall iän 1 olaga tvång förmårannatsom som avses genom
någon till sexuellt kan dömas förumgänge sexuellt tvång enligt 6 kap.

Är§2 BrB. Denna paragraf således subsidiär i förhållandeär till l
tvånget och den sexuella handlingen den i §lsägs är gär-artav som
ningen bedöma våldtäkt, inte sexuellt tvång.att som

Med sexuellt samlag, samlagsförsökumgänge och andraavses sam-
lagsliknande åtgärder.

För förutsätts någon förmåtts till sexuellt umgängeattansvar genom
olaga tvång. Har tvånget bestått i våld eller hot innebärperson som
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emellertidskall intefara,framstår trängandeden hotadeeller för som
våldtäkt någonförtvång, enligt §sexuellt lfördömas utan om

Vidsexuelltdärmed jämförligtsamlag eller umgänge.tilltvingats
innebörd det harmed denvåldintevåldsådant utgör personsom

liksom vidtillämpa,rättsstridigt blir 2 §hotoch vidi §l attannat
sexuellttvång fråga umgänge änformer olagaalla när är annatomav

283.sexualhandling kommentarenjämförligdärmedsamlag och s.
två år.tvång fängelse i högstsexuelltStraffet för är

månader ochpåföljden fängelse, lägstOm brottet är ärgrovt sex
skallföreligga,tvång skallsexuelltår. Förfyrahögst att grovt anses

eller brottethänsynslöshetvisat särskildgärningen habegåttden som
grovt.att anse somvaraannars

åtal gäller.Allmänt

angåendeförpliktelserInternationella5.2

kvinnorvåldsdrabbade

uppmärksammaskommitårhar underkvinnorVåld attmot senare
hardess Detsamfundet ochinternationelladetinomalltmer organ.

kränker kvinnorskvinnorvåldslagits fastpå gånggång motatt
området haruppmärksamheten påglobalarättigheter. Denmänskliga
i världennationelladeökade kravmedfört attruntorganen om

Sverige har tagitproblemen.medtillrättaåtgärder för kommavidta att
ansträngningarminst iinte FN:sinternationella arbetet,i detaktiv del

Kvinnovåldskom-kvinnor.våld Iolika formermotverka motatt av
ingående redogörelse1995:60 finnsSOUbetänkandemissionens en

kvinnor.för motverka våldarbetetinternationelladetför motatt
med vissadetta materialdelarnacentralaredovisas deNedan av

tillägg.

Europarådet5.2. 1

frågor rörmed uppmärksammatparallellt FNEuroparådet har som
behand-detkvinnorkvinnor. Våld ämnevåld t.ex.motmot somvar

jämställdhettredje europeiska ministermöteEuroparådetsvidlades om
Under1993 i Rom.ägde höstenkvinnor ochmellan män, som rum

deklarationsärskildutarbetadesinför konferensenförberedelsen omen
demokratiskt Europa.ivåld kvinnorför bekämpastrategier ettatt mot

sexuelltochvåldtäkterresolutiondeklarationDenna samt omen
Såvälministerkonferensen.vidkvinnorutnyttjande antogsav

Kvinnovåldskom-resolutionen hardeklarationen översatts avsom
delintagits i SOU 1995:60 B.ochmissionen
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5.2.2 Nordiska rådet

Även inom Nordiska rådet har frågor våld kvinnormotom upp-
märksammats. Nordiska ministerrådet fastställde rekommendation

Nordiska rådet år 1978 nordiskt Samarbetsprogram på jämställd-ettav
Århetsområdet. 1995 nordiskt Samarbetsprogram. Somantogs ett nytt

komplement till det nordiska samarbetsprogrammet finns hand-en
lingsplan för det nordiska jämställdhetsarbetet. Handlingsplanen
avspeglar de frågor högt prioriteradeär i de nordiska ländernassom
nationella arbete för jämställdhet mellan kvinnor och Bland demän.

aktuella iämnen samtliga länderär ingår frågor våldrörsom motsom
kvinnor.

5.2.3 FN

Konventionen avskaflande all slags diskriminering kvinnorom av av

År 1979 FN Konventionen avskaffande all slagsantog om av
diskriminering kvinnor. Konventionen ratificeradär 153av som av

februari 1997, häribland Sverige, prop. 1979/80: 147, bet.stater
1979/80 AU:30, rskr. 1979/802327, trädde för Sveriges idel kraft år

SÖ1981 1980:8. Konventionen innehåller ingen bestämmelse som
direkt talar våld kvinnor. Det finns dock i konventionen fleramotom
artiklar behandlar olika former diskriminering med ellersom utanav
vâldsinslag. Enligt artikel 2 åtar sig konventionsstaterna skapaattc ett
rättsligt skydd för kvinnans rättigheter grunder för mänsamma som
och säkerställa effektivt skydd för kvinnor varjeatt dis-ett mot
kriminerande handling. I artikel 2 slås fast konventionsstaternaatte
skall vidta alla lämpliga åtgärder för avskaffa diskrimineringatt av
kvinnor från enskilda organisationer och företag. artikelI 6personer,
behandlas prostitution och handel med kvinnor. Enligt artikel 16 skall
konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för säkerställaatt
kvinnor lika det gäller äktenskapsfrågorrätt när och andra familjerätts-
liga frågor.

FN:s granskningskommitté för avskaffande all slags diskrimine-av
ring kvinnor, CEDAW, 1992 rekommendation nr 19antogav en om
våld kvinnor. rekommendationensI inledning fastslås våldmot att mot
kvinnor diskriminering eftersom våldär hindrar kvinnor sinautövaatt
rättigheter och friheter Våld kvinnorsätt män. motsamma som
definieras handlingar riktar sig kvinna för hon ärmot attsom som en
kvinna eller drabbar kvinnor oproportionerligt och för kvinnansom
innebär fysisk, psykisk eller sexuell skada lidande,eller hot, tvång
eller godtyckligt frihetsberövande. Det påpekas det våld kvinnoratt

för grund sitt könutsätts kränkning kvinnors mänskligaärav en av
rättigheter enligt konventionerna de mänskliga rättigheterna. Enligtom
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rekommendationen skall företa lämpliga och effektiva åtgärderstaterna
för avskaffa alla former våld kvinnor. Staternaatt skall ocksåmotav
tillförsäkra kvinnor skydd våld i familjen. Detta skall blandmot annat
ske lagstiftning, information och avgivandegenom rapporterav om
våld. Staterna skall vidare arbeta med förebygga och efterforskaatt
kränkningar kvinnors rättigheter och härutöver straffa våldshand-av
lingar och offren kompensation.ge

FN:s världskonferens mänskliga rättigheterom

FN:s världskonferens mänskliga rättigheter ägde i Wien årom rum
På1993. konferensen hade frågor rörande kvinnors mänskliga

rättigheter och diskriminering kvinnor central plats. I slut-av en
dokumentet från konferensen understryker vikten arbeta förattman av

undanröja våld kvinnor, både i det privata och i det offentligaatt mot
livet, liksom för undanröja könsfördomar i rättstillämpningen.att
Vidare understryks i dokumentet vikten främjar särskiltatt staternaav

mänskliga rättigheter. Invandrare framhållsutsatta härvidgruppers
särskilt utsattsom en grupp.

FN:s deklaration avskaffande våld kvinnormotom av

I december 1993 FN:s generalförsamling deklarationantog en om av-
skaffande våld kvinnor och härtill hörande resolutionmotav en om
våld kvinnliga invandrare. Enligt deklarationens artikelmot 1 våldär

kvinnor varje könsrelaterad våldshandling resulteratmot i ellersom
sannolikt kommer resultera i fysisk, sexuell, eller psykisk skadaatt

sådanteller lidande för kvinnor, innefattande hot sådana hand-om
lingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, sig detta skervare
i offentligadet eller i det privata livet. Artikel innehåller4 en
uppräkning åtgärder länderna bör förvidta avskaffa allaattav som
former våld kvinnor, inte minst inomvåld hemmet. Detmot sägsav

med alla lämpliga medel dröjsmålatt staterna och bör drivautan en
politik syftar till avskaffa våld kvinnor. Bland skallattsom mot annat
de med vederbörlig uthållighet förverka förhindra, undersöka och,att
i enlighet med nationell lagstiftning, straffa våldsgärningar mot
kvinnor. Vidare bör möjlighetenöverväga utarbetastaterna att
nationella handlingsplaner för främja skyddet kvinnor. Staternaatt av
bör förarbeta säkerställa kvinnor för våld ochatt derasatt utsattssom
barn får kvalificerat stöd och hjälp, inte minst från hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Vidare bör anslå tillräckligastaterna

i den statliga budgeten för verksamhet relaterad tillärresurser som
avskaffandet våld kvinnor. Det pekas behovetmotav ut-av
bildningsinsatser riktas till poliser och andra statstjänstemän,som som
har för förebygga, undersöka och bestraffa våldattansvar mot
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särskilt inom utbildningsområdet,åtgärder i övrigt,kvinnor, ävenmen
kulturellaförändra sociala och beteendemönster ochsyftar till attsom

roller. ocksåavskaffa fördomar kvinnors och Detmäns attangesom
forskning inom området, bl.a. det gällerfrämjabör närstaterna

kvinnor,allvarligheten och följderna våldtill,orsakerna motarten, av
framställa statistik, särskilt beträffande utbred-böroch att staterna

också åtgärderskall beslutavåld i hemmet. Staternaningen omav
särskiltavskaffande våld kvinnorriktade ärmot utsattamot somav

för våld.

kvinnliga invandrarevåldresolutionFN:s motom

våld kvinnliga invandrare skallResolutionen motmot sesom
utsatthet, kvinnor ochdenna dubblabakgrund grupps somav

Generalförsamling djupresolutionen uttrycker FN:sinvandrare. I oro
situation och hemställervåldsdrabbade invandrarkvinnorsöver att

erbjuder våldsdrabbademed privata organisationeri samarbetestaterna
rehabilitering och i övrigt aktivtbistånd till fysisk och psykiskkvinnor

rättigheter.skydda derasförsöker

Världskvinnokonferenserna

främja jämställdhet mellani arbete förViktiga milstolpar FN:s att
mänskliga rättigheter de fyraoch kvinnorskvinnor och ärmän

konferensenförsta internationellavärldskvinnokonferenserna. Den
inledde kvinnoårtiondeMexico City år 1975. Den FN:sägde irum

världskvinnokonferensen i Köpenhanm 1980Vid1975-1985. antogs
Vidareandra halvan kvinnoårtiondet.aktionsplan för den antogsaven

olika formervari uppmärksammadehandlingsprogram,ett avman
skydd för kvinnor i allakvinnor och barn och behovetvåld mot av

sexuellapsykiska i hemmet,fysiska ochåldrar övergreppmot
våldvåld kvinnor uttaladesresolutionIövergrepp attmotm.m. en om

uppfattas allvarligtfamiljemedlemmar måsteriktas ettmot somsom
tredjegenerationen till den andra. Denfrån denproblem ärvs enasom

strategier för deti Nairobi 1985 vissavärldskvinnokonferensen antog
Kvinnor förjämställdhetsarbetet fram till år 2000. utsättsfortsatta som

rekommenderades bl.a.särskilt och detuppmärksammadesvåld att
förebyggaansträngningar det gällerskulle öka sinanationerna när att

tilloch stöd i olika formeröka skyddvåld kvinnor och attmot
Vidare rekommen-för våld och andrakvinnor övergrepp.utsättssom

allmänhetensvidta åtgärder för ökaregeringarnaderades attatt
allvarligt samhälleligtvåld kvinnormedvetenhet är ettmotattom

ihölls i Pekingvärldskvinnokonferensenfjärdeproblem. Den
handlingsplanVid konferensenseptember 1995. antogs som gaven

åtgärder nationellvilja vidta konkretaför politiskuttryck atten
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nivå för stärka kvinnors ställning förbättra deras villkoroch på iatt
alla samhällsområden. Vad våld kvinnorgällerstort sett mot tar

handlingsplanen sin utgångspunkt i deklarationen avskaffandeom av
våld kvinnor från 1993, i synnerhet gäller dess definitionvadmot av
våld kvinnor. Således härmed varje kvinnospecifikt våldmot avses

resulterar i eller kan resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skadasom
lidande för kvinnor, inklusiveeller hot sådana handlingar, tvångom

frihetsberövande,eller godtyckligt handlingensig sker i detvare
offentliga eller privata livet. Förekomsten våld kvinnormotav ses

hinder för kvinnors möjligheter åtnjuta de mänskliga rättig-ett attsom
slås ocksåheterna. Det fast våld kvinnor manifesta-utgöratt mot en

historiskt ojämlikation maktförhållanden mellan kvinnor och män,av
till dominanshar lett och diskriminering kvinnor frånöversom en av

sida och utgjort hinder för förbättring kvinnors ställning.mäns en av
handlingsplanen åtar sigI regeringarna vidta rad konkretaatt en

åtgärder för förhindra våld kvinnor, bl.a. utarbetaatt mot att
lagstiftning eller stärka befintlig sådan för straffa förövarnaatt oavsett

våldet eller privatpersoner avhållaoch sigutövats staten attom av av
från åberopa varje sedvänja, tradition eller religiös hänsyn föratt att

sitt för elimineraundvika våld kvinnor och stärkaatt mot attansvar
Åtgärderde kvinnliga brottsoffren.och skall vidtas förgottgöra att

kunskapen kvinnovåldetsöka mekanismer inom bl.a. rättsväsendetom
sjukvården blandoch hälso- och och dem arbetar med flykting-som

finansiellafrågor och migrationsfrågor. Tillräckliga skallresurser
på nationell nivå för åtgärder i frågor våldavsättas rör motsom

kvinnojourerkvinnor och det arbete bedrivs skall stödjas.som
Handel med kvinnor skall stävjas på olika åtgärder förEn radsätt. att
främja forskning och information våld kvinnor ocksåmot tasom upp.

främjaMediernas för icke-stereotyp bild kvinnor ochatt enansvar av
betonas. handlingsprogrammet regeringarnaI stödjamän attuppmanas

för mänskliga rättigheternasKommissionen de särskilda förrapportör
våld informationfrågor kvinnor och all den honhennemotom ge

för fullgörandet sittbehöver uppdrag.av

5.2.4 EU

nyligen uppmärksammat handel med kvinnor. MedEtt problem är
från tredje land till någotkvinnohandel kvinnoratt transporterasavses

syfte Organization for MigrationEU-land i utnyttjas. Internationalatt
uppfyllda för skallföljande kriterier skallIOM attatt mananser vara

internationelli denna föreligger:kunna handel bemärkelseatt enanse
eller andrahar förmedlare inblandad,gräns ärpasserats, pengaren

olaglig. IOMbetalningsmedel vistelsen mottagarlandetutväxlas, i är
syfteEU-land i dettauppskattar 500 000 kvinnor fördes till någotatt

förekomstNågon egentlig problemetsunder år 1995. kartläggning av
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i Sverige har inte gjorts. EU har anordnat två konferenser i ämnet.
första ägdeDen i Wien i juni 1996 och den andra i iHaag aprilrum

1997. Vid den konferensen deklaration med riktlinjerantogssenare en
för förhindra och bekämpa handel med kvinnor sker i syfteatt attsom
utnyttja kvinnorna sexuellt.

5.3 Några speciella frågor

5.3.1 Mörkertal

våldsbrottAlla kommer inte till polisens kännedom och inte isyns
brottsstatistiken. faktorerDe brukar föravgörandenämnassom som
detta s.k mörkertal brottets grovhet, relationen mellan gärningsmanär
och offer brottets synlighet. Grova brott anmäls i högre grad änsamt
lindriga brott. gärningsmannenBrott där helt obekant för offretär
anmäls i högre grad brott där gärningsmannen närstående.än är en

utspelas allmän plats anmäls i högre gradBrott brottänsom en
utspelas i det privata. innebärDetta brott med obekantaattsom grova

gärningsmän iöverrepresenterade statistiken jämfört med mindreär
BRÄ-brott där gärningsmännen bekanta med offren jfrär näragrova

1996:4 Brottsutvecklingen 1994 106.rapport s.
Valet mellan anmäla och inte anmäla brott vissaatt ett styrs av

faktorer. påfrestning förundersökningDen eller rättegång innebären
spelar säkert roll liksom den förutsebara möjligheten tillstor upp-

och risken själv bli skuldbelastadrättelse eller misstrodd. Denatt
allmänna opinionen, den människor i offrets närhet har på densyn

brottslighetaktuella liksom de handläggande myndigheternastypen av
inställning troligen ocksåhar betydelse jfr anförda 106stor rapport s.
där diskussionen avsåg sexualbrott.

Förmodligen har toleransen vâldshandlingar i relationernäramot
i takt med dessa brott synliggjortsminskat kvinnojoursverk-att genom

samhet, forskning Det finns dock anledning räkna medatt attm.m.
mörkertalet för dessa brott fortfarande högt. Riksorganisationenär
Kvinnojourer i Sverige %ROKS har uppskattat endast 25 deatt av
kvinnor för våld eller våld i relationerhotutsätts nära görsom om

BRÅpolisanmälan offerundersökningarPM 1994:4 15. I SCB:ss.
1992/1993 framgår i fjärdedelknappt händelserna hadeatt en av
kontakt tagits med polisen se avsnitt 7.2.2.

Anmälningar5.3.2 skrivssom av

lagstiftningen kvinnomisshandelI betraktades länge internsom en
familjeangelägenhet. Inte förrän år 1864 försvann rätt attmannens aga

lagstiftningen. lågsin hustru Dessutom misshandel, inte attur som var
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och skedde i enskilt åtal ända framhemmet, underanse som grov som
falltill år 1982. I dessa krävdes således kvinnan brottet tillatt angav

åtal påkallat våldtäktåtal eller allmän synpunkt. Vad gälleratt var ur
på âtalsangivelse Beträffande vissa råderslopades kravet är 1984. brott

fortfarande inskränkningar i åklagarens åtalsplikt. allmäntBrott där
får väckas först efter s.k. särskild åtalsprövning ofredandeåtal är t.ex.

förövats allmäninte plats.som
del brotten kvinnor till polisenskommer känne-En stor motav som

utföraskrivs åtal väcks. Kvinnovåldskommissionen lätdom utan attav
kvinnor skrevsundersökning hur del brottenstor mot som aven av av

f.. Undersökningenefter polisanmälan SOU 1995:60 del A s.201
kvinnomisshandelsbrott våldtäktsbrott. Kvinnomisshandels-avsåg och
definierades misshandel inomhus bekantbrott motsom av person

Våldtäktsbrotten i undersökningen avsågkvinna 15 år eller äldre.
våldtäkter inomhus år eller äldre. Underfullbordade 15mot personer

%kvinnomisshandelsbrott. dessa gick 371992 anmäldes 10 585 Av
%till åtal eller strafföreläggande medan 53 skrevsvidare av.

Beträffande knappt % ärendena brottsutredningarna inte9 av var
våldtäktsbrottavslutade vid utgången 1993. Antalet anmäldaav

% fallen gick ärendet vidare till åtal. Nästanuppgick till 905. l 28 av
%% ärendena lades ned. Vid utgången 1993 drygt 1360 av varav

våldtäktsärendena fortfarande inte avslutade.anmäldadeav
% motiveringenskrevs i 43 ärendena medMisshandelsbrotten av av
gällde för våldtäktsbrotten i knapptstyrkas". Detsamma"brott kan

%misshandelsärenden användes% ärendena. I 150 1,550 av-av
"åtaleller påkallat allmänskrivningsgrunden "angivelse saknas" ur

anmärkningsvärt bakgrundsynpunkt". ansågsDetta mot attav
tio år tillbakasedan inte längremisshandelsbrott än ettvarmer

angivelsebrott.
siffrorna Kvinnovåldskommissionenfå bakgrund tillFör att gaven

universitet i uppdraginstitutionen vid Lundsvid sociologiskaforskare
och åklagare derass.k. djupintervjuergenomföra med poliseratt om

sikte på tänkbaravåld kvinnor. Undersökningen togmotsyn
brottsanmälningarna avseende våldtill varför så delorsaker storen av

skrevskvinnormot av.
för hanter-betydelseundersökningsresultatetI att storangavs av

antagandet den misshand-kvinnomisshandelsärendenaingen är attav
ståreller hon inteunderlåterkvinnan ofta anmälalade attatt mannen

inte medverka underbenägenhetvid sin anmälan. Kvinnansfast att
tillanledningenden främstarättsliga beskrevsden attprocessen som

Undersök-väcktes.och åtal inteförundersökningar lades nedmånga
kvinnomisshan-värderingarvisade också polismännensningen att om

klaramålsägande skulleuppfattning vilkadelsbrott och deras somom
för åtal kornfå betydelserättsliga kundeigenom densig omprocessen

värdeberättelseEnligt åklagarna kvinnansväckas. stortatt avvar egen
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gångeroch många befanns denna för utsiktenavgörande tillvara en
fällande dom bevisning fanns tillgå. Detta gälldetrots att attannan
främst vid lindrig misshandel moralisk synvinkel upplevdessom ur

lättare skriva ff..a.a. 203attsom av s.

Orsaksteorier5.3.3

decenniernaDe har forskare utomlands och i Sverige för-söktsenaste
klaringar till varför misshandlar kvinnor demän sammanleversom
med och varför kvinnor kvar i förhållanden där de blirstannar
misshandlade sina De teorier härvid utvecklats visarmän.av som
komplexa orsaksmönster. Frågorna har behandlats i bl.a. Kvinno-
misshandel Ds S 1983:2, Misshandel och sexuella övergrepp mot

BRÅkvinnor och barn Justiedepartementets handbok 1991, PM
Våld1994:4 kvinnor i relationer i Kvinnovälds-näramot samt

kommissionens huvudbetänkande Kvinnofrid SOU 1995:60 Del A.
förklaringSom till varför misshandlar kvinnor i relationerrnän nära

sammanfattningsvishar såväl missbruksproblemangetts som om-
ständigheter hänförliga till individen, familjen, samhället ochärsom
samhällsstrukturen.

Orsakerna till våld kvinnor har desammamot ansetts oavsettvara
i förhållandet svenskar eller invandrare. Vissa för-ärparternaom

hållanden skapa grogrund för kvinnomisshandel harangettssom
emellertid gälla invandrare i högre utsträckningännu änansetts
svenskar. Sådana omständigheter ojämlikhet mellan könen,är t.ex.

hotade auktoritet, problem i arbetslivet rotlöshet ochsamtmannens
upplösning sociala nätverk. I äktenskap eller samboförhållandenav
mellan från olika länder kan det finnas svårbemästradepersoner
motsättningar i på sexualitet, samlevnad och könsroller.synen
Ottoson-Hindberg, Barbro, Kvinnomisshandel frånRapport en-
konferens för invandrarkvinnor och kvinnojourer, PM 86/84,
Socialstyrelsen, ff.9s.

Forskningen visar mångadet gånger mycket lång tid föratt tar
kvinnor sig misshandelsrelation. Det finns flera för-att ta ur en
klaringar till varför kvinnor, blir för våld förtryckoch ochutsattasom
förnedring år efter år, ändå inte förmår bryta eller på något sättupp
förändra sin situation. Våldsprocessen i sig har för-ansetts ge en
klaring. Kvinnor misshandlas ofta självförtroendet. Iblandtapparsom
blir kvinnorna isolerade antingen grund demmännen vägrarattav
kontakter med anhöriga och bekanta eller för de själva sigdraratt
undan sådana kontakter. Isoleringen ökar kvinnornas beroende av

Till sist kvinnorna sina referensramar och detmännen. tappar attanser
normala medan de själva onormala. Kvinnornaär männen är ärsom

de förtjänar misshandlas eftersom de provokativa,att attanser anses
utmanande Andra skäl till varför kvinnornaetc. angetts stannarsom
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våldetoch hoppasmisshandelsförhållanden dekvar i är attatt tror
våldet;kontrollsig haoch de överskall upphöra att omanser

inteså kommermedgörligagoda och männenkvinnorna bara är tysta,
förklarasocksåkanstraffa dem. Oviljan brytaatt enatt avupp

honom.kvinnan lämnarrepressalierrädsla förrealistisk mannens om
efteråtseparationerbegås i samband med ävenvåldsbrottMånga men

barn,sexuellaMisshandel ochJustitiedepartementet, övergrepp mot
för-förmår brytainteskäl till kvinnornaAndra21. att upp urs.

kanske inteKvinnan harsvårigheter.praktiskahållandet kan rentvara
kanhjälp. Detför få stöd och ävenvända sig tillnågon attatt vara

svårt fördetbarnsvårigheter och görekonomiska somgemensamma
lämnakvinnan att mannen

loss frånbryta sigkvinnorföreligga förhinderDe attangettssom
hosavseendenvissamisshandlas i störredär deförhållanden är

invandrarkvin-Oftast harsvenska kvinnor.hosinvandrarkvinnor än
allmänhetioch dede bryter äringenstans vägenatt ta uppomnorna

Ottoson-Hindberg, anfördasamhälleti det svenskaisoleradedjupt
tillkommeranknytningsförhållandenaff.. de snabba13 Irapport, s.

nämligensärskilt komplicerat;problemetfaktordessutom görsomen
utvisas hon bryterkvinnan riskeraromständighetenden attatt uppom

harden"stå ut". Förfår försökavilket henneförhållandet, att somur
offer förnödvändigtSverige blir dettaliv ibättre atthoppats ettett

nogräknadeför mindremöjlighet mänblir detSamtidigtnå målet. en
syften.förregelverketutnyttjaatt egna
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kartläggningVår6

förviktig uppgiftdirektiven för vårt uppdrag detEnligt är attossen
anknyt-aktuellarörande denuvarande situationendenkartlägga nu

vanligt detundersöka hurskall viningsförhållandena. Bland ärannat
blirsammanhangofta kvinnor, i dessamedborgare,utländskaatt

medborgarskap deoch vilketför övergrepp utsattautsatta personerna
hur vanligt detvi undersökaVidare skall ärhar. att samma person,

skallViupprepadesig skyldig till ävenövergrepp.ofta gören man,
anknytning har påspruckens.k.vilken inverkanundersöka en

omfattningi vilkenförhållanden, dvs.uppehâllstillståndet under dessa
anknytningenförlängsrespektive inteuppehållstillstånd förlängs närett

Kartlägg-i förhållandet.förekommit vålddet detupphört efter att
på kön.redovisas uppdeladmöjligaste månbör iningen

på flera olikakartläggningenarbeta med sätt.Vi har valt att
kap.statistiska uppgifter. I 7befintligaVi har bl.a. använt avoss

BRÅfrån SCB ochstatistiska uppgiftervissavi bl.a.redovisar samt
vidare gjortofferundersökningar. Vi harSCB:sresultaten enav
bearbetningofferundersökningarna. Dennaspecialbearbetning somav

avsnitt 7.2.3.ivåld kvinnorvåld och hot mot presenterasomavser
bistått medVerket harfinns hos SIV.del informationhelEn oss

erhöll1996under åren 1992register deöver uppe-personer som -
åren 1992-snabb anknytning. FörgrundSverige påhållstillstånd i av

utvisningvilka ärenden frågauppgifter1993 har dessutom omsomom
uppehållstillstånd framtagits. Av-och antaletuppkom permanenta

i bilagaavsnitt 8.1detta material iseende år 1992 samtpresenteras
fördjupadgjortssekreteriatetregister har inomUtifrån SIV:s det en

ärenden därsamtligaViantal ärenden. valdegenomgång utettav
1992 och däråruppehållstillstånd beviljats undertidsbegränsat senare

undersökningdennautvisning aktualiserats. Resultatetfråga avom
i avsnitt 8.2.presenteras

förekom ireferenspersonernai vad mån de manligaFör utrönaatt
utvisningsärendenårs1992inhämtade vi blandbelastningsregister

dessautvalda Avslumpmässigtbeträffande 50 män.polisregisterutdrag
kvinnornautländskadei ärenden därreferenspersoner2550 män var

sådanaärenden därioch 25de för våldpåstod männenutsattsatt av
redovisas iundersökningdennainte farms. Resultatetpåståenden av

avsnitt 8.3.
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Vi har också gjort genomgång Utlänningsnänmdens praxis.en av
Denna redovisas i kap.

För vår räkning har SCB genomfört intervjuundersökning meden
589 utländska kvinnor erhöll sitt första tidsbegränsadesom uppe-
hållstillstând 1992 på grund anknytning till här bosatt ochav en man

beviljats uppehållstillstånd.som Resultatetsenare permanent av
undersökningen i kapitel 11 och i bilagapresenteras 5

.Vi har också haft antal hearingar i vilkaett för olikarepresentanter
kvinnojourer deltagit. Vi har anordnade dessutom hearing meden
företrädare för socialtjänsten och olika samverkansgrupper inom
sjukvården. Vi har vidare besökt Rikskvinnocentrum i Uppsala och
Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor RIFFI
i Stockholm. Vi har också haft kontakter med företrädare för ett
projekt i Strängnäs stift i vilket kartläggning gjorts ñlippinskaen av
kvinnors situation i Sverige efter det de kommit hit på grundatt av
anknytning till här bosatt Vi redovisar våra erfarenheter frånen man.
dessa samtal i kapitel 10.
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BRÅ:s statistikSCB:s och7

bostadsräkningenFolk- och7.1

jämna mellanrumspecialbearbetningar de medolikaSCB gör av
tillgängligabostadsräkningarna. Dengenomförda folk- och ärsenast

sammanfattning dennaSCB:sår 1990 Be 15 SM 9301. Avfrån av
framgår bl.a. följande.

år 1990kärnfamiljer fanns i Sverigetvå miljonerdeAv varsom
familjer därinvandrarfamiljer och 176 000119 000 parten varena

invandrareinvandrare. Medsvensk och den andre personeravsesvar
utomlands.födda

År sammanboende medsvenska gifta eller98 0001990 män envar
tillsammans000 svenska kvinnor levdemedan endast 78invandrare

bildarsåledes vanligare svenskainvandrare. Detmed mänär atten
kvinnor det.svenskainvandrarefamilj med görän atten

familj utanför den varierarbildaBenägenheten att egna gruppen
ovanligt invandrareDetolika invandrargrupper.mellan är t.ex. att

Arabländernal, familjAsien och Sydamerika bildarSydeuropa,från
frånmycket ovanligt kvinnorDetutanför den är attgruppen.egna

svensk. också ovanligtfamilj med DetbildarArabländerna är atten
sammanboende svensk kvinna.medAsien gifta ellerfrån årmän en

separationer i invandrarfamiljer i svenskamedvanligare änDet är
och Afrika dubbelt så högSydamerika harFamiljer frånfamiljer.

därFörhållandenseparationsfrekvens familjer.svenska mannensom
invandra-båda makarnahåller regelsvensk bättre de där äränär som

Äktenskap ochinvandararmänoch samboförhållanden mellanre.
hållersvenska kvinnor inte lika bra.

parförhållandena däruppgift mångafinns ingen hurDet avom
uppkommitinvandrarbakgrund harharminst parterna somen av

Överhuvudtaget det i densaknasanknytning.snabbgenom en
förhållanden.särredovisning dessaofficiella statistiken av

Arabemiraten,FörenadeAlgeriet, Bahrain, Egypten,Arabländerna:
Libyen, Marocko,Jordanien, Kuwait, Libanon,Irak, Jemen,

Tchad ochSyrien,Saudi-arabien, Sudan, Sydjemen,Qatar,Oman,
Tunisien
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7.2 Brottsstatistik

7.2.1 Brott kommit till polisens kännedomsom

Under åren 1991-1994 dödades årligen mellan 13 och 24 kvinnor av
sina eller f.d. Totalt rörde det sigpartners 69 kvinnor,partners. om

BRÅ-rapportidvs. genomsnitt cirka 17 kvinnor varje år 1996:4
Brottsutvecklingen 1994 40.s.

Enligt den officiella statistiken SCB, Statistisk årsbok 97 kom
misshandelsbrott hade dödlig utgång, brott frihet och fridmotsom

våldtäktsbrott under åren 1990-1994 till polisens kännedomsamt i
långt utsträckningstörre vad lagföring för dessaän brott under samma
period skedde. Av tabellerna 1-2 framgår antalet sådana brott som
under 1991-1995 korn till polisens kännedom och antalet lagförda

för dessa brott under 1992-1994. Under år 1994 kom änpersoner mer
gånger så många misshandelsbrott, femton gånger så mångasex

fridsbrott och elva gånger så många våldtäktsbrott till polisens
kännedom det dömdes någon för dessa brott.som

Tabell Misshandelsbrott, brott frihet fridoch våldtäkts-mot samt
brott under 1990-1995 kommit till polisens kännedom.som
Källa: Statistiska centralbyrån, Statistisk årsbok 97

1991 1992 1993 1994 1995

Misshandel 40 454 45 232 50 926 53 665 54 380

frihetBrott 39 761 45 487 52 218 52 049 54 683mot
och frid

Våldtäkt l 462 6881 2 153 1 812 7071
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brott frihet ochlagförda för misshandel,Tabell 2. Antal motpersoner
våldtäkt under 1992-1994.frid samt

årsbok 97Statistiska. centralbyrån, StatistiskKälla:

19941992 1993

8 7878 259415Misshandel 7

457 3 451frid 297 3frihet och 3Brott mot

150181163Våldtäkt

misshandels-såvitt avsåggärningsmännen år 1994dömdadeAv var
avsåg frihet och% brotten93 och såvitt8 133brotten män mot

samtligavåldtäktsbrotten%. Såvitt avsåg88frid 3 033 män var
gärningsmän män.

År frånmisshandel Statistikfall1996 amnäldes 53 731 av
BRÅ. och i 30 128 fallsig våldet kvinnorfall riktadeI 18 560 mot

i åldern 0-6 år och 7-14anmälningar avsåg barnResterandemän.mot
illustreras i tabell 3 ochredovisningBrottsförebyggande rådetsår.

gällermanliga målsägande vadkvinnliga ochskillnaderna mellanvisar
offer och gärnings-bekantskapen mellansvårhetsgrad,misshandelns

inomhus.begåtts utomhus ellerbrottetsamt omman
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Tabell 3. Anmälda fall misshandel 1996, exkl. misshandelav mot
barn 0-6 och 7-14 år.

BRÅKälla: Statistik från

Misshandelsbrott Misshandel kvinna Misshandelmot mot man

% %n n

Grov misshandel 850 100 2 396 100

Obekant med offret 169 20 100 1 410 59 100
Utomhus 103 61 0371 74
Inomhus 66 39 373 26

Bekant med offret 681 80 100 986 41 100
Utomhus 100 15 388 39
Inomhus 581 85 598 61

Annan misshandel 17 710 100 27 732 100

Obekant med offret 3 714 21 100 17 992 65 100
Utomhus 2 015 54 86211 66
Inomhus 6991 46 6 130 34

Bekant med offret 13 996 79 100 9 740 35 100
Utomhus 2 367 17 4 177 43
Inomhus 11 629 83 5 563 57

Totalt 18 560 30 128

Det således främstär för våld.män utsätts Vad gäller misshandelsom
utförs bekant det dock främst kvinnorärsom av en person som

drabbas. Bland det totala antalet kvinnor anmält de föratt utsattssom
eller misshandel %79 67714 gärnings-grov annan attuppgav

bekant Bland motsvarandemännen sifframannen var en person. var
endast %36 10 726. Vad gäller bekantskap mellan gärningsman och
offer vid samtliga slags misshandelsbrott skett inomhussom uppgav

%66 kvinnorna 12 210 och 20 % 6 161männen deav attav var
bekanta med gärningsmannen. I genomsnitt misshandlades varje dag
under år 1996 cirka 33 kvinnor och 17 inomhusmän bekantav en
person.

De anmälda fallen våldtäkt under år 1996 uppgick till 6081av
BRÅ.Statistik från
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7.2.2 SCB:s offerundersökning

Sedan 1978 har SCB led i sina undersökningar levnads-ettsom om
förhållandena kartlagt bl.a. hur många årligen drabbas våld isom av
Sverige och vilka specielltär utsatta.grupper som

Undersökningen stickprovsundersökning omfattarär årligasom en
nettourval 6 000 till 12 000 i åldern mellan 16 och 84 år.om personer
De grundläggande frågorna har ställts likartat ochsätt vart ett av
åren. Under åren 1978, 1984/ 1985 1992/1993 skeddde vissa för-samt
djupningar undersökningarna för ytterligare belysa karaktärenattav
kring brotten och konsekvenserna för de drabbade. Totalt har omkring

000 intervjuer utförts112 under åren 1978-1993.
88, Levnadsförhållanden,I Rapport uppskattar SCB drygt %7att

Sveriges befolkning mellan 16 och 84 âr under ettårsperiodav en
blivit1992/1993 för någon form våld eller hot våld.utsatta av om

Detta omkring 480 000 Sammanlagt uppskattarmotsvarar personer.
SCB 040 000 hot- eller våldshändelser1 inträffat i Sverige underatt

ettårsperiod.denna
framgår riskenAv bli för våld skiljer sigrapporten att att utsatt

mellan och kvinnor. Under ettårsperioden 9 %män utsattes av
%och 6 kvinnorna för något våld eller hot. Skillnadernamännen av

det gällde det våldet. SCB konstateradestörre när grövre mänattvar
löper dubbelt så risk bli för något våld. När detän stor att utsattamer
gäller enbart hot ansågs denna överrisk %.20 SCB attvara angav

skillnaddenna mellan könen helt och hållet har sin grund i våld och
hot på och andra allmänna platser. Både vad gäller våld-hot igator
lägenhet och våld-hot i samband med yrkesutövning ansågs risken för
kvinnorna högre för Cirka 200 000 händelser underän männen.vara
ettårsperioden 1992/ 1993 uppskattades lägenhetsvåld. Ungefäravse

% befolkningen drabbades våld i1,5 ellerav av egen annan persons
bostad. Nästan dubbelt så många kvinnor härför.män utsattessom
Andelen bland kvinnorna % bland %.1,7 och 1 Av demännenvar
ensamstående småbarnsmödrarna % hauppskattades 17 förutsatts
något våld eller hot i bostad. jämföras %Detta med knapptskall len
bland de sammanboende kvinnorna eller barn. Beträffandemed utan
ensamstående barn %. framhöllsmotsvarande siffra 2,3 Detutan var

de kvinnor frånskilda ensamståendeeller har lättareäratt attsom
våldshändelserberätta de för bostaden de fort-i änutsattsom som

farande sammanboende. Enligt ensamstående kvinnligaSCB kan deär
uppgifterföräldrarnas inte indikationanvändas gällande ävensom en

för de sammanboendes situation. Skilsmässan eller separationen kan
konsekvens det våld ägtvara en av som rum.

lägenhetsvåldVid har offer och gärningsman ofta relation.näraen
%60 hot- eller våldshändelserna inträffade i någonsI nästan av som

bostad under ettårsperioden gärningsmannen1992/ 1993 näraenvar
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jämfört % %bekant, med 18 beträffande våld på arbetsplatser och 5
gäller våld pådet och andra allmänna platser.när gator

knappt 20 % de 040 000 inträffade hot- eller våldshändelserI 1av
ettårsperioden uppskattades det gärningsmannen någonunder att var

% fall sjukskrivningbekant. I 40 de ledde till uppskatta-nära av som
gärningsmannen ha relationerdes det bekant. Attnära näraatt var en

såledestill gärningsmannen vanligare vid det våldet.är grövre
gärningsmannen står offret, desto troligare detJu närmare är att

%avstår från berätta händelsen. 20 fallen däroffret Deatt om av
offren ansågs därförgärningsmännen bekanta med enligt SCBnäravar

minimiskattning. I konsekvens härmed kan det deutgöra antas atten
tillförlitligaste skattningarna gäller det våldet.anonyma

uppskattade bakgrund länmade uppgifter i undersök-SCB mot av
i ungefär fjärdedel alla hot- och våldshändelser hadeningen att en av

officiellakontakt tagits med polisen. Vid jämförelse med denen
poliskontakterkriminalstatistiken fann SCB dock många deatt av som

vid intervjuerna inte blivit registrerade formelladet talats om som
anmälningar. kunde således konstateras antalet hot- ellerDet att

registreratsvâldshändelser under den angivna ettårsperioden hossom
inträffadepolisen inte nådde till fjärdedel de hot- elleren avens upp

våldshändelserna.
kvinnor för våld i lägenhetundersökningen hade deI utsattssom en

aldrig endast i enstaka fall tagit kontakt medbekant ellernäraav en
motiv till de uteblivna poliskontakterna: "Kännerpolisen. Tre angavs

familjeskäl", "vågade inte, rädd för repressalier"gärningsmannen,
polisen kan ändå inget"meningslöst, göra".samt

kartläggning utmynnade i riskgrupper kunde precise-SCB:s att tre
där risken för våld eller hot betydligt vadutsättas större änatt varras,

för breda allmänheten. Riskgruppernagäller den var:som

år deltar i nöjeslivet.16-35Yngre män som
för våldKvinnor, ofta ensamstående, blir i bostads-utsattasom

lägenheter.
Vissa yrkesgrupper.
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7.2.3 SCB:s offerundersökningar 1978-1994 avseende
kvinnor

Förekomsten våld eller hotav

Under åren har1978-1994 60 074 kvinnor intervjuats i SCB:s
offerundersökningar. Vid utredningen utförd specialbearbetningen av

uppgifterde kvinnorna lämnat angående vilkeni utsträckning deav
för våld, har kvinnorna indelats i där svenskor,utsatts tre grupper

generationensandra invandrare och naturaliserade invandrare utgör en
andra nordiska medborgare övrigautgör samtgrupp, en grupp

invandrare tredjeutgör en grupp.
Bearbetningen visar det de nordiska kvinnorna de svenskaäratt

undantagna för våld. Resultatet från andraär mest utsattasom
undersökningar leder till antagandet det finska kvinnorär äratt som

finnsDet undersökningar visar finska med-mest utsatta. attsom
bådeborgare överrepresenterade gärningsmän och offer iär som

kvinnomisshandelsfall Ottoson-Hindberg Barbro Kvinnomisshandel-
, ,

från konferens för invandrarkvinnorRapport och kvinnojoureren s.
Även9. med de övriga utländska kvinnorna emeller-utsättsgruppen

tid för våld i utsträckning där de svenska kvinnornastörre än gruppen
ingår. det sig relativt individerTrots i absoluta tal,röratt om
återkommer i alla tabellerna.mönstret

Tabellerna 4-7 de ställda frågorna och Svarsfrekvensen för deanger
olika grupperna.

åren respektive åren 1980-1994Under 1978-1979 frågeformulä-var
undersökningarna delvis olika. Samtligai år har frågan "Har Niren

själv året varit för någonunder det eller några följandesenast utsatt av
Åren följandehändelser" ställts. 1978-1979 fanns alternativ.

Våld till märken ellerledde synliga kroppsskadal som
Våld inte2 ledde till synliga eller kroppsskadamärkensom
Hot eller hotelser allvarliga3 våld farliga ellerså attom som var
Ni blev rädd

årenUnder 1980-1994 följande.alternativenvar
Våld till1 ledde sådana det krävdes besökskador attsom av
läkare, tandläkare eller sjuksköterska

Ni till synliga2 Har därutöver blivit för våld leddeutsatt som
märken eller kroppsskada läkare,krävde besök hosmen som
tandläkare eller sjuksköterska

3 Våld inte ledde till eller kroppsskadasynliga märkensom
eller hotelser våld farliga eller så allvarliga4 Hot attom som var

Ni blev rädd
Från och med 1980 första svarsalternativetutvecklades således det

från tidigare undersökningar till första svarsalternativettvå frågor. Det
undersökningarna fråni 1978-1979 har här behandlats på sättsamma
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det andra svarsalternativet i undersökningarna 1980-1994 ochsom
resultaten redovisas i tabell Det första svarsalternativet från
undersökningarna 1980-1994 saknar dock motsvarighet i 1978-1979
års undersökning. Tabell 4 omfattar därför endast material från senare
intervjuer.

I samtliga tabeller de angivna avrundadeär enligtprocentsatserna
regler. Detta innebär i vissa fallgängse kan bli någotatt summan mer

och i andra fall något mindre 100. Vi har detta samtligaän trots angett
totala till 100.procentsatser

Tabell NiHar under det året varit för våld leddesenaste utsatt som
till sådana skador det krävdes besök hos läkare, tandläkare elleratt
sjuksköterska
Källa: SCB:s offerundersökningar, 1980-1994; endast kvinnor

ÖvrigaFrekvens Svenskor, and- Nordiska in- Totalt
generations medborgare vandrarera

inv. ej svenskornatu-samt
raliserade in-
vandrare

% % % %n n n n

Aldrig 47039 99,6 1123 98,4 1010 99,2 49172 99,6

gång 1641 0,4 15 1,3 8 0,8 187 0,4

2-9 21 0,0 3 0,3 0 0,0 24 0,0ggr

10över 3 0,0 O 0,0 0 0,0 3 0,0ggr

Totalt 47227 100 1141 100 1018 100 49386 100

Bortfall 10 688
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för våldvaritTabell 5. Har Ni under det året utsattsenaste som
krävdetill synliga märken eller kroppsskadaledde men som

sjuksköterskaläkare, tandläkare ellerbesök hos
kvinnorendastSCB:s offerundersökningar, 1978-1994;Källa:

Övriga Totaltin-Svenskor, andra NordiskaFrekvens
vandraregenerations inv. medborgare

naturalise- ej svenskorsamt
rade invandrare

% %%% n nnn

58884 99,11165 98,856316 99,1 1403 97Aldrig

6 0,5 290 0,5267 0,5 17 1,2gångl

0,5 138 0,20,2 0,8 6121 112-3 ggr

0,1 76 0,10,1 4 0,3 1714-9 ggr

0,1 38 0,10,1 3 0,2 13410-30 ggr

0,0 17 0,00,0 0,1 016 130över ggr

59443 100100 1179 10056825 100 1439Totalt

Bortfall 631

våldåret varit förNi under detTabell 6. Har utsattsenaste som
kroppsskadasynliga märken ellerinte ledde till
1978-1994; kvinnorofferundersökningar, endastKälla: SCB:s

Övriga TotaltNordiska in-Svenskor, andraFrekvens
generations inv. medborgare vandrare

svenskornaturalise-samt
rade invandrare

%% %% nn n n

98,4 58829 99,0115956265 99,0 1405Aldrig 97,6

300 0,58 0,70,5275 17 1,2gång1

0,21255 0,40,2 0,4115 52-3 ggr

102 0,20,490 0,2 0,5 574-9 ggr
0,10 0,0 4544 0,1 0,110-30 1ggr

0,136l 0,131 0,1 4 0,330över ggr

1001178 100 5943756820 100 1439 100Totalt

Bortfall 637
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Tabell Har Ni själv under det året varit för hot ellersenaste utsatt
hotelser farliga eller så allvarliga Ni blev räddattsom var
Källa: SCB:s offerundersökningar, 1978-1994; endast kvinnor

ÖvrigaFrekvens Svenskor, Nordiska med- invand- Totalt
andra borgare ejgenera- rare
tions inv. svenskorsamt
naturaliserade
invandrare

% % % %n n n n

Aldrig 54989 96,8 1361 94,6 1115 94,6 57465 96,7

gång1 968 1,7 37 2,6 27 2,3 1032 1,7

2-3 461 0,3 18 1,3 17 1,4 496 0,8ggr
4-9 240 0,4 10 0,7 12 1,0 262 0,4ggr
10-30 106 0,2 10 0,7 3 0,3 119 0,2ggr

30 45över 0.1 3 0,2 5 0,4 53 0,1ggr

Totalt 56809 100 1439 100 1179 100 59427 100

B0rtfall 647

Tabell 8 visar resultatet sammanslagning frågorna i tabellerna 4-6av en av

Tabell 8. NiHar under det året varit för våld ledde tillsenaste utsatt som
sådana skador det krävdes besök hos läkare, tandläkare eller sjukskö-att
terska, och/eller för våld ledde till synliga märken eller kroppsskadasom

krävde besök hos läkare, tandläkare, eller sjuksköterska ochmen som
/eller för våld inte ledde till synliga märken eller kroppsskadasom
Källa: offerundersökningar,SCB:s 1978-1994; endast kvinnor

ÖvrigaFrekvens Svenskor, Nordiska invand- Totalt
andra medborgaregenera- rare
tions inv. ej svenskorsamt
naturaliserade
invandrare

% % % %n n n n

Aldrig 55776 98,2 1380 95,9 1143 97,0 58299 98,1

gång1 595 1,1 29 2,0 20 1,7 644 1,2

2-5 265 0,5 15 1,0 9 0,8 289 0,5ggr
6-15 119 0,2 10 0,7 5 0,4 134 0,2ggr

15över 70 0.1 5 0,4 2 0.2 77 0,1REF

Totalt 56825 100 1439 100 1179 100 59443 100

Bortfall 631
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offerundersökningar-imånga kvinnor totaltTabell visar hur9 settsom
för våld.de blivit utsattauppgett attna

leddeför våldåret varitNi under detTabell 9. Har utsattsenaste som
tandläkare ellerläkare,hosdet krävdes besöksådana skadortill att

synliga märken ellertillvåld leddeoch eller försjuksköterska som
ellertandläkareläkare,krävde besök hoskroppsskada men som
ellersynliga märkenledde tillför våld inteoch/ellersjuksköterska som

kroppsskada
endast kvinnor1978-1994;offerundersökningar,SCB:sKälla:

Övriga Totaltinvand-NordiskaSvenskor,
medborgareandra raregenera-

svenskorejtions inv. samt
naturaliserade
invandrare

%%%% nnnn

58299 98,297,095,9 114398,2 138055776

1144 1,93,13659 4,11,81049

100100 5944311791439 10010056825Totalt

Bortfall631

våldshändelsernainträffadeVar

depågått harofferundersökningarnade årelvaUnder personerav
hotform våld ellernågonutsatts.förhadede omuppgett att avsom

tillfrågatsdeharBlanddetalj.händelserna ibeskrivafått annatvåld,
våldshändelsen ägde rum.varom

kvinnorna ibeskrivitshändelsertotalt 3 919Sammanlagt har av
fåkvinnor. Förutornnordiskadärav 108undersökningarna, att svarav

i tabellerna 4-7händelsernaharvåldshändelsen inträffat,frågan var
Utfallet häravnationalitet.till kvinnornasoch relateratsihopslagits

i tabell 10.illustreras
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Tabell 10. Var inträffade denna händelse
Källa: SCB:s offerundersökningar 1978-1993 förutom 1979-1981

71990, 1991; endast kvinnor

Plats för ÖvrigaSvenskor, Nordiska invand- Totalt
händelsen andra medborgaregenera- rare

tions inv. ej svenskorsamt
naturliserade
invandrare

% % % %n n n n
Egen bostad 973 27,0 114 56,2 37 34,3 1124 28,7

Annans 203 5,6 15 7,4 1 0,9 219 5,6
bostad

Egen 1269 35,2 46 22,7 23 21,3ar- 1338 34,1
betsplats

Kollektiv 154 4,3 6 3,0 6 5,6 166 4,2
trafik

Nöjesställe 157 4,4 3 1,4 2 1,9 162 4,1

Gata/allm.- 656 18,2 19 9,4 35 32,4 710 18,1
plats

platsAnnan 196 5,4 0 0 4 3,7 200 5,1

Totalt 3608 100 203 100 108 100 3919 100

De kvinnor i utsträckningstörst för våld iutsätts hemmetsom är
således de nordiska kvinnorna de svenska undantagna. %I 56 av
de fall där nordiska kvinnor för våld skedde detta i hemmet.utsatts
Bland kvinnorna i övriga invandrare andelen våldshän-gruppen var
delser i den bostaden %34 jämfört med 29 % bland samtligaegna
kvinnor och %27 bland de svenska kvinnorna. De utomnordiska
kvinnorna har således förhöjd risk råka för våld i hemmet.att uten
Den bostaden överhuvudtagetär den plats där de utomnordiskaegna
kvinnorna löper riksstörst för våldutsättas eller hot,att även om
våldet på allmänna platser förekommer lika ofta, dvs.nästan i 32 %

fallen.Gruppen med de svenska kvinnorna främst för våldav utsattes
på sin arbetsplats 35 % och först i andra hand för våld i den egna
bostaden.
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Materialet8 hos SIV

SIV:s register8.1

8.1.1 Underlaget

registrerar alla tillståndsärenden hjälpSIV med ADB. Det dockärav
möjligt direkt SIV:s register skilja deinte att utur personer som

omfattas begreppet uppskjuten invandringsprövning. Vissa uppgifterav
ärenden visar dock det fråga sådana ärenden. Blandi dessa äratt om

anhöriga kan föremål för uppskjuten invandringsprövningde som vara
finns emellertid inte bara make/maka eller sambo och personer som

Äventill Sverige för ingå sådana relationer. medföljandekommer att
till här bosatta blir föremål för uppskjuten invand-barn personer

ringsprövning. finns ingen märkning olika anhörig-Det desom anger
familjeanknytningarkategorierna. Ur registret tidsbegränsademedöver

nationalitet,uppehållstillstånd kan dock sökandenas kön och ålder tas
registerfram. Vi har valt undersöka SIV:s för år. Vi valde åratt ett
långAnledningen till vi gick så tid tillbaka för få1992. att attvar

till så många slutligt avgjorda ärenden Vi be-tillgång möjligt.som
undersökningen till sökande mellan år. Härigenomgränsade 18 och 64

få med invandrade föräldrar ochundvek vi andra anhöriga 64överatt
till sökande.år minderåriga barn desamt

således åstadkommaAvsikten redovisning deattvar som angeren
kvinnor och fått i Sverige grunduppehållstillståndmän som av

eller ochäktenskap samboförhållanden bosatt därmed här personen
med uppskjuten invandringsprövning tillämpats. har dockDetsystemet

andrainte kunnat undvikas barn föräldrar och18 åröveratt samt
anhöriga haranhöriga under 65 år kommit ingå materialet. Dessaiatt

Angåendeuppskattats cirka % vårt material.5 de sökande iutgöra av
register för årSIV:s 1992, bilagase

Utgångspunkter8.1.2

År 18-64 år1992 erhöll 7 067 utländska åldern mellanipersoner
uppehållstillstånd till härtidsbegränsat grund anknytning enav

make/maka 4 596bosatt eller sambo. Av dessa 7 067 personer var
%kvinnor 65 och 2 471 %.35män
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de 067Av 7 således fick tidsbegränsade uppehållstill-personer som
stånd under år 1992 erhöll 940 %5 84 uppehållstillståndpermanent
före den juli 1996.l

Fråga utvisning uppkom i 440 ärenden 6,2 %. dessaI ärendenom
erhöll 207 sökande uppehållstillstånd före den julil 1996.permanent

Det 1 127 de 7 067 sökande inte erhållitvar personer av som
uppehållstillstånd den l juli 1996. Utvisning kan dock hapermanent

Övrigaskett i högst 223 ärenden 440-207. 904 sökande kan ha
erhållit fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd, frivilligt elleravrest
uppehållit sig här tillstånd. Någon utresekontroll förekommer inte.utan

Tabell visarll det totala antalet sökande beviljades tidsbe-som
uppehållstillstånd undergränsat 1992 meddelade beslut fram tillsamt

och med den 30 juni 1996. Tabell visar12 antalet utvisningsärenden
och meddelade beslut i dessa ärenden fram till tidpunkt.samma

Tabell 11. Snabba anknytningar 1992, år18-64
Källa: SIV:s register 1996-06-30

Samtliga Kvinnor Män

% % %n n n

Antal beviljade till- 7 067 100 4 596 100 2 471 100
stånd 1992

Antal beviljade PUT 9405 84 0354 88 9051 77
96-06-30

Antal TUT, avslag, 1 127 16 561 12 566 23
avskrivning, m.m.
96-06-30
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18-anknytningar 1992,bland snabbaUtvisningsärenden12.Tabell
år64

1996-06-30registerKälla: SIV:s

MänKvinnorSamtliga

%%% nnn

229 100100100 211440Antal utvis-
%9,3%4,6%6,2ningsärenden av

allaallaalla96-06-30 avav
manl.kvinnl.sökande

sökandesökande

39895611847207iPUTAntal
utvisningsären-

96-06-30den

61140449353233TUT,Antal av-
avskriv-slag,

ning, m.m.
96-06-30

vilkahuvudsakligen ochsökandeVarifrån korn de8.1.3
ärendenaifattadesbeslut

År frånuppehållstillstånd främstbeviljadessökandedekom1992 som
Turkiet353 ochThailand 41 l, IranJugoslavien 421,761,Polen

respektive dede kvinnligaländervilkavisar13 och 14Tabell311.
ifrån.komfrämstsökandemanliga
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Tabell 13. Kvinnliga sökande Tabell 14. Manliga sökande
beviljades tillstånd år 1992 beviljades tillstånd år 1992som som

Källa: SIV:s register Källa: SIV:s register

Kvinnorna kom främst från Männen kom främst från

Polen 663 Jugoslavien 251

Thailand 388 Storbritannien 214

Iran 297 Turkiet 152

Jugoslavien 170 Förenta 148staterna

Irak 169 Marocko 134

Ryssland 167 Polen 98

Filippinerna Gambia160 82

Turkiet 159

Det antaletstörsta kvinnliga sökande beviljades första tidsbe-ettsom
uppehållstillståndgränsat år 1992 kom således från Polen och det

antalet manligastörsta sökande från Storbritannien.
Tabellerna 15-16 visar översiktligt beträffande några deav van-

ligast förekommande länderna hur många beviljades tillstånd årsom
1992 och hur många dessa erhöll uppehållstillståndpermanentav som
fram till den juli1 1996. Tabellerna visar också i hur många ärenden

frågan utvisning uppkommit och hur många utvisnings-som om av
ärendena före tidpunkt resulterat i uppehållstill-som samma permanent
stånd.
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invandringsprövning m.m.beträffan-uppskjutenBeslutTabell 15. om
år,länder år 1992, 18-64några vanligt förekommandefrånde sökande

kvinnorendast
register 1996-06-30SIV:sKälla:

Ärenden där PUT i utvis-bevil-Uppskjuten in- Däravsök-Land som
ningsärenden-frågajade PUTvandrings-ande kommer ut-om
denavisning tagits1996-06-30prövningifrån
1996-06-30upp

%%% nnnn

2 294 3100 151160Filippinerna

3 5100 162 96 5169Irak

4 7270 91 13297 100Iran

813 8160 94170 100Jugoslavien

4 1527100 622 94663Polen

8 5 593167 100 155Ryssland

1490 19 5100 350388Thailand

596 6 4152159 100Turkiet

be-invandringsprövninguppskjuten16. BeslutTabell m.m.om
länder år 1992,förekommandefrån några vanligtsökandeträffande

år, endast män18-64
register 1996-06-30SIV:sKälla:

Ärenden där PUT i utvis-in- bevilja-Uppskjuten Däravsök-Land som
ningsären-frågade PUTvandrings-kommerande ut-om

företagits denavisning1996-06-30prövningifrån
1996-06-30upp

%% % nnnn

9 513100 90 61148StaternaFörenta

620 2473100 6082Gambia

1425 10226 90100251Jugoslavien

61691 21100 114134Marocko

3489 9298 100Polen

154100 16214 1Storbritannien

914 993100 142152Turkiet
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Åldersfördelning1

Tabellerna 17-18 visar åldersfördelningen bland samtliga sökande 1992
beviljades uppehållstillstånd åldersfördelningen bland desamtsom

för vilka fråga utvisning uppkom. frågaAtt utvisningpersoner om om
uppkom relativt vanligast bland de sökande mellan 45 och 64settvar

%.år 7,4 Minst vanligt det i ålderskategorin 18-24 år 5,4 %.var
Detta kan möjligtvis bero sökande har lättare återvändaatt attyngre
till sina hemlånder efter det förhållandet upphört och därför inteatt
ansöker förlängning uppehållstillståndet. Bland de sökande iom av
ålderskategorin 25-44 år uppkom frågan utvisning i %6,7om av
fallen.

ÅldersfördelningenTabell 17. bland snabba anknytningar 1992, 18-64
år.
Källa: SIV:s register 1996-06-30

Ålder Samtliga sökande Kvinnor Män
beviljats till-som

stånd

% % %n n n

18-24 år 2 754 39 931l 42 823 33

25-44 år 4 004 57 2 443 53 1 561 63

45-64 år 309 4 222 5 87 4

Totalt 7 067 100 4 596 100 2 471 100
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Åldersfördelningen snabbautvisningsärendena blandi18.Tabell an-
1992, 18-64 år.knytningar

1996-06-30registerKälla: SIV:s

Ålder MänKvinnorSamtliga

%%% nnn

80 3569 33år 149 3418-24

6260 141268 61 12725-44 år

8 4723 5 1545-64 år

100100 229100 21Totalt 440 1

1993-1996register årenUppgifter SIV:s8.1.5 ur

uppehållstillstånd ibeviljade1994 ökade antaletåren 1993 ochUnder
med årnågot i jämförelseanknytningaravseende snabbaärendena

kontinuer-tillstånd i dessa ärendenDärefter antalet beviljadehar1992.
sjunkit.ligt

tillstånd under åren 1992-1996.beviljade19. AntalTabell
år 1992-1996registerKälla: SIV:s

År Kvinnor MänSamtliga sökande
till-beviljatssom

stånd

%% %n nn

352 47165067 100 4 5961992 7

614 3565 2494 100 4 8801993 7

322 44568581 100 5 1361994 7

332 152439 676 591 100 41995

120 3664 2100 3 8041996 5 924

tidsbe-beviljades förstaår 1996 kom de sökandeUnder ettsom
följt Jugosla-369,uppehållstillstånd främst från Turkietgränsat av

sökande komkvinnligaIrakPolen 328 och 315. Devien 329,
och Ryssland 221. Defrån Irak 276, Polen 265, Iran 237främst
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manliga sökandena kom främst från Jugoslavien 180, Turkiet 178
och Storbritannien 147.

8.2 Uppgifter aktmaterialetur

fåFör fram uppgifter den i Sverige bosattaatt maken/makan ellerom
sambon och för studera kvalitativa uppgifteratt hur länget.ex.som

känt varandra och varför detparterna blivit aktuellt utvisa denatt
utländska gick vi igenom akterna. Av de 440 ärendena årpersonen,
1992 där fråga utvisning uppkom, gick vi igenomtotalt 386.om
Återstående 54 ärenden vid undersökningstillfällena olikavar av
anledningar inte tillgängliga för SIV. Vissa ärenden låg fört.ex.
avgörande i Utlänningsnämnden.

De ärenden där fråga utvisning uppkommit avsåg inte endastom
förhållanden tagit slut. vissaI ärenden blev det aktuelltsom att ta upp
frågan utvisning eftersom det fanns skäl misstänka detom att att var
fråga skenförhållande ellerett grund förhållandet inteom attav
föreföll tillräckligt stabilt.

Vi följde ärendena från den första ansökan uppehållstillstånd ochom
framåt. de fallI ärendena överklagades till Utlänningsnämnden tog

del nämndensäven beslut. I det följande således med uttrycketav avses
"utgången i ärendet" SIV:s eller Utlänningsnämndens beslut beroende
på ärendet överklagats.om

SIV:s register tiden fram till den juli 1996.1 Vår genomgångavser
akterna pågick fram till den 1 oktober 1997. Redogörelsen förav

utgången i ärendena de beslut fattats vid tidpunkten föravser som
genomgången. Detta innebär det kan finnas viss diskrepansatt en
mellan SIV:s register och uppgifterna redovisas akterna.som ur

8.2.1 Besluten i utvisningsärendena

de 386Av ärendena sökandena kvinnor i 195 ärenden cirka %50var
och i 191 cirka 50 %.män

I 54 % ärendena ledde utredningen till de sökande slutligenav att
erhöll uppehållstillstånd.permanent

Ansökan förlängt uppehållstillstånd avslogs i %24 ärendenaom av
varvid sökandena utvisades. Bland dessa ärenden fanns handfull fallen
där de sökande utvisats domstol grund brott.av av

%2I ärendena beviljades sökandena s.k. EES-tillstånd. 6 %Iav av
fallen skrevs ärendena grund återkallelse eller också denav resteav
sökande landet innan någon prövning skedde. Det kan ocksåut ur vara
så sökandena i några dessa fall vistas i Sverige illegalt.att av

13 %I ärendena pågick vid genomgången materialet denav av
uppskjutna invandringsprövningen alltjämt. I dessa ärenden befann sig
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sökandede fortfarande i Sverige med tidsbegränsat uppehållstill-ett
stånd. Anledningen härtill berodde i flera fall den ursprungligaatt
anknytningen brustit och utlänningen åberopat anknytningatt en ny

grund för besättningen i Sverige. ocksåDet vanligt deattsom var
tidsbegränsade uppehållstillstånden löpte i avvaktan på umgängeatt ett
mellan förälder och barn skulle stabiliseras efter separation mellan för-
äldrarna. någraI ärenden hade relationen mellan sökanden och den
ursprunglige referenten återupptagits.

Besluten i utvisningsärendena illustreras i tabell 19.

20.Tabell Beslut i utvisningsärendena bland snabba anknytningar
1992, 18-64 år.
Källa: SIV:s akter 1992 i anknytningsårenden där fråga utvisningom
uppkommit.

Beslut Samtliga Kvinnor Män

% % %n n n

PUT 209 54 121 62 88 46

TUT 50 13 24 12 26 14

Avslag 95 25 38 20 57 30

Avskrivning 24 6 10 5 14 7

EES-tillstånd 8 2 2 1 6 3

386Totalt 100 195 100 191 100

8.2.2 Anknytningsförhållandenas uppkomst

del utländskaEn kommer till grund anknytningSverigepersoner av
till bosatt i varitSverige och de länge gifta med.ären person som som
Vanligtvis det i dessa fall fråga äktenskap mellan landsmän därär om

flyttat i förvägden till Sverige. emellertid ocksåDet kanene vara
fråga äktenskap mellan nationalitet. händerolika Detom personer av
till exempel svenskar under några år och arbetar utomlandsboratt som
bildar familj i det land där de befinner sig. I många dessa fallav
beviljas den sökande omedelbart uppehållstillstånd.permanent

Andra kommer hit efter bekantskap med ikortare denpersoner en
Sverige bosatta dessa med denFör gäller uppskjut-systemetpersonen.

invandringsprövningen.na
Vad gäller nyligen etablerade förhållanden kan ha träffats iparet

samband med den i Sverige bosatta i utlänningenssemesterpersonens
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i Sverige, eller i tredje land där och kvinnan varithemland, ett mannen
också träffatspå turistbesök. De kan ha kontaktannonsgenom en som

eller kvinnan in i svensk eller utländsk tidning ellersattmannen en
kontaktförmedling. också förhållandenDet händer inledsattengenom
utländsk befinner sig i Sverige asylsökande,mellan person som somen

eller dylikt, igästarbetare, studerande, och Sverige bosatten person.
framgått redovisningen gällande avsnitt 3.1.5Som rätt ärav av

fall utlänningen måste återvända till sitthuvudregeln i dessa att
tillstånd anknytning därifrån.hemland och söka grund Närom av

förhållanden mellan det ibland frågagäller landsmän kandet vara om
arrangerade äktenskap.s .

386 genomgångna ärendena korn 199de sökande i deAv personer
född% till Sverige på grund anknytning till52 av en person som var

% Sverige påi Sverige, 134 35 kom till grundpersoner av an-
till landsman och % kom till Sverige påknytning 53 14en personer

grund anknytning till invandrare nationalitet denänannanav en av
egna.

tabell framgår vilken anknytning de sökande åberopa-21Av typ av
de.

Olika snabba anknytningar 1992 där frågaTabell 21. typer omav
utvisning uppkommit, 18-64 år.

utvisningi anknytningsärenden där frågaKälla: SIV:s akter 1992 om
uppkommit.

Anknytningstyp Samtliga Kvinnor Män

% % %nn n

Sökande med anknyt- 199 52 76 39 123 64
ning till infödden
svensk

med anknyt- 134 35 89 46 45 24Sökande
landsmanning till en

12Sökande med anknyt- 53 14 30 15 23
invandrarening till en

nationalitetav annan
denän egna

100386 100 195 100 191Totalt

främst manligakvinnliga manliga sökandena detde ochAv var
anknytning till inföddtill Sverige på grundsökande kom av ensom

kom till% främst kvinnliga sökandesvensk 62 medan det somvar
%.landsman 66Sverige grund anknytning till enav
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de utländska korn Sverige på grundAv till avpersoner som an-
till infödd sökande frånknytning svensk dominerade England,en

Gambia, Marocko, Polen, Ryssland, Tunisien och USA.Thailand,
vanligt de utländska kom till Sverige påDet attvar personer som

grund anknytning till landsman från Chile, Irak,kom Iran,av en
Rumänien,Jugoslavien, Polen, Turkiet.

grund anknytningutländska korn till SverigeDe personer som av
invandrare nationalitet kom främst fråntill denänav annan egnaen

Chile och Polen.
utlänningenhälften de 199 ärenden där söktel än uppe-mer av

inföddhållstillstånd grund anknytning till svensk hadeav en
träffats i Sverige. fall de sökande ofta besöktI dessa hadeparterna

asylsökande eller studerande.Sverige turister eller vistats härsom som
vanligt uppehållit sig i Sverige förde sökandeDet även att attvar

någon släkting.besöka
hade i deBland de 134 parförhällandena mellan landsmän parterna

ärenden hadeflesta fall träffats i ursprungslandet. I antalett stort
flera fall släktsedan barndomen och de ikänt varandraparterna var

det uttryckligt detvarandra. några ärendenmed I attuppgavs var
gifta sig.kvinnans föräldrar de skulleuppgjort mellan och attmannens

från Etiopien Indien Irak, Libanon,i dessa ärenden kom Iran,Parterna
fall träffats först i sambandTunisien och Turkiet. I vissa hade paret

landsmänförekom också äktenskap mellanmed bröllopet. Det som
ingåtts ombud.genom

igenomgångna ärenden framkom det endastdet totala antaletAv ett
träffats kontaktannons eller någonärendentiotal parternaatt genom

förmedling. dock i vad mån deorganiserad Det osäkertslags är som
till myndigheterna. kan inteträffats detta det Detsätt uppger

det varpå träffatsde beskrevsuteslutas sättmöten parternaatt somsom
konditorii park, påvi möttes ett etc.restaurang, arrange-enen --

eller organise-kontaktannonsi förväg. träffatsAttrats parterna genom
avsågärendenkontaktförmedling ovanligt i derad mest somvar

några fallframkom iförhållanden mellan landsmän. I dessa ärenden att
bekantkontakten mellan förmedlatsparterna gemensam som varav en

sökande i de ärendenfrämstbosatt i Sverige. Det kvinnor varvar som
uppgifterfanns ingaträffats kontaktannons. Detdär parterna genom en

kommit till Sverigeutländska hadei ärendena att genomom personer
förmedlingsfirmors försorg.



Materialet hos SIV128 SOU 1997:152

Medföljande8.2.3 barn

Omkring 20 % de kvinnorna170 i undersökningen kom till Sverigeav
tillsammans med barn. främstDet polska och ryska kvinnoregna var

Östeuropakvinnor från övriga flyttade hit tillsammans medsamt som
sina barn. Det emellertid inte ovanligt kvinnor hade barnattvar som
flyttade till Sverige medan barnen lämnades till någonensamma,
släkting eller bekant. förekomDetta kanske framför allt bland de
afrikanska och thailändska kvinnorna bland kvinnorna frånävenmen
Östeuropa. Vad gäller kvinnorna från de muslimska länderna förekom
det inte några medföljande barn, såvida inte barnen biologiska barnvar

till den i Sverige bosatteäven mannen.

8.2.4 Anknytningsförhållandenas seriositet

Som har redovisats iavsnitt 3.1.6 sker redan uppehållstillståndnär
för första gången förhållandetsöks prövning seriöst. Enären omav

iakttagelseallmän vid genomgången utvisningsärendena attav var
påfallande ofta endast träffats under kort tid de be-närparterna en

sig för förstämde flytta ihop, gifte sig eller skaffade barnatt att samt
åldersskillnaden mellan ofta vissa fallI hadeatt parterna stor.var

dålig kännedom varandras förflutna.parterna om
%cirka 10 ärendena, där fråga utvisning såledesI sedermeraav om

ochuppkom där sökanden inte under någon längre tid före ansökan
vistats i Sverige, avslogs den första ansökan uppehållstillståndom av
skäl hänföra till förhållanden. de flesta fallIatt parternassom var var

motiverade förhållandenabesluten med inte tillräckligtatt var
etablerade eller inte lämnat samstämmiga uppgifter iatt parterna

frågor.väsentliga I de fall ansökan avslogs på grund att parternaav
olika uppgifter, gällde uppgifterna oftastlämnat parternas egen

relation, och hur ofta de träffats. Några kravnär störret.ex.
kännedom varandra tycktes inte uppställas. Uppehållstill-parternas om

stånd beviljades i några fall saknadedär kunskapparterna om
Ävenvarandras tidigare relationer och barn. bevisligennär parterna

svårigheterhade kommunicera med varandra på grundstora att av
avsaknaden språk, uppehållstillståndförekom detett gemensamt attav
beviljades. Det fanns ärenden där sammanbott någon månadparterna

ansågsoch där ansökan avslogs grund förhållandet inteattav
uppehållstill-tillräckligt etablerat. andra liknande ärenden beviljadesI

stånd. ärende i undersökningen aldrig träffatsI hade utanett parterna
brevväxlat varandra beviljades uppehållstill-endast med sökandennär

förekom avslagits förstånd. Det i materialet inte något fall där ansökan
de sökande ingått arrangerade äktenskap.som

Beträffande åldersskillnaden denna imellan nästanparterna var
% ärendena år eller %30 10 I 10 ärendenanästanav mer. av var
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båda grupperingarnaår. Iåldersskillnaden mellan minst 20parterna
äldst i 25% Kvinnanäldst i omkring 80 ärendena. varmannen avvar

åldersskill-medoch i 6 36. I de flesta ärenden109 ärenden storavav
äldst.den i Sverige bosattanad det varpersonen somvar

uppehållstillståndfick avslag sin ansökansökandeDe omsom
någraetablerat ansökte iinte tillräckligtförhållandetgrund att varav

ansökandennabesöksvisering. vanligtDetfall i stället ävenattvarom
syftet medtroligtsökandena inte kunde deteftersomavslogs göra att

förhållandetetablerabosättning. Förbesök och intevistelsen attvar
i sökandens hemland.för träffasåterstod såledesytterligare parterna att

gånger innanupprepadeansökanvissa ärenden avslogsI ett
meddelades.uppehållstillstånd slutligentidsbegränsat

illafarutländska8.2.5 Den personen

blivit illautlänningen hasiggenomgångna ärendenadeI 91 uppgavav
sökandemanligasju dessa detsin I endastbehandlad partner. varavav

framför alltsåledesi förhållandet. Detde farit illapåstod att varsom
råkade illakvinnor ut.som

Kvinnliga sökande

deundersökningen 84sökande ikvinnligatotalt 195 attAv uppgav
fall%. de flestaför våld 43 Iellerblivit lurade, kränktahade utsatta

misshandel.såväl kränkningsigrörde det somom
tillvid ankomstenkvinnorfanns exempel påärendenaBland som

kriminellnarkotikaberoende,elleralkohol-Sverige fann att varmannen
sig härdet kvinnan bosattfall framkomsjuk. I vissa närpsykiskteller

medsammanboende och hade barnredan en annanatt varmannen
umgicks medhomosexuell,kvinna, attatt pro-mannenmannen var

prostituerade kvinnor. Enförmedlingeller han bedrevstituerade att av
Andrahembiträden.upplevde de behandladeskvinnordel att som
någrautnyttjades sexuellt. Ivåldsfilmertvingades ochatt samtse porr-
abort.demtvingat görahävdade kvinnornaärenden männen attatt

inlåsta i bostaden.varittidde under längreNågra kvinnor attuppgav
spottadeHanhon ständigt förnedratskvinna sadeEn att mannen.av
gångerupprepadehora och tvingade hennekallade hennehenne, att

honfickbostaden. På socialkontoretpå knä ikrypa veta att mannen
kvinnornaMångaandra kvinnor påbehandlattidigare sätt. avsamma

han krävde.gjorde vadintemed utvisning dehotades männen omav
tid lämnaeftertvingadesde kvinnornaantalEtt utsattastort enav

fallIochha någonstansbostaden vägen ettutanatt tautan att pengar.
efter endastbostadenfyra barnkvinnan och henneskastades ut ur

honredan innanEnligt kvinnan hadei Sverige.några dagar mannen
kvinna.utländskförhållande medSverige inletttillkom ett annanen
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I ärende släppte överhuvudtaget inte kvinnanett annat imannen
bostaden hon kom till Sverige.när Detta de bara någratrots att
månader dessförinnan ingått äktenskap i kvinnans hemland. En kvinna

kom till Sverige tillsammans med sitt barn fick varken ellermatsom
sängplats. Hon hävdade psykiskt sjuk.att mannen var

I 59 de 195 ärendena med kvinnliga sökande fanns det påståendenav
varit våldsam %.30 flestaI de fall riktade sig våldetattom mannen

kvinnan, det fanns också fall där kvinnans barn hamot men uppgavs
för misshandel eller sexuella Arten det uppgivnaövergrepp.utsatts av

våldet sträckte sig från enstaka slag och sparkar till att mannen
våldtagit kvinnan eller slagit och sparkat henne medvetslös. l några

förekomärenden vapenhot pistol eller kniv. Några kvinnor uppgav
tagit dem. flera fallI det frågaatt strypgreppmannen var om

upprepade övergrepp.
delEn de misshandlade kvinnornastor attav uppgav mannen

förändrades de bosatte sig i Sverige.när Det först då detvar som
visade sig han svartsjuk, dominant och våldsam. I några fallatt var
började omedelbart kvinnanövergreppen kom hit.när I andra fall
utlöstes våldsamma beteende först efter tid. Några kvinnormannens en

det i samband med de blev gravida misshandelnatt attuppgav var som
började. Andra kvinnor förklarade misshandeln började i sambandatt
med blev arbetslös eller hamnade i ekonomisk kris. Detatt mannen
fanns några enstaka kvinnor berättade de blivit misshandladeattsom

redan innan de beviljades uppehållstillstånd i Sverige. Iav mannen
flera fall förekom misshandeln i samband med alkoholförtä-mannens
ring.

hälftenI ärendena där kvinnornaän de föratt utsattsmer av uppgav
våld framkom det kvinnorna hade polisanmält i fråga. deIatt mannen
flesta fall fanns ingen uppgift i ärendet resultatet härav. någraIom av
ärendena framgick det dock blivit dömd för brottatt motmannen
sökanden. Brottsrubriceringen främst misshandel och olaga hot. På-var
följden bestämdes i flera fall till fängelse. I ärende framgick detett att

dömts för misshandel, olaga hot, våldtäkt försökoch tillmannen
våldtäkt till fängelse år.tre

deAv 84 kvinnorna tjugotal de uppsöktutsatta ett attuppgav en
kvinnojour eller någon social myndighet.

I 29 de 84 ärendena där kvinnorna sade sig faritha illaav var an-
knytningen infödd svensk. Kvinnorna i dessa fall frånkom Thailanden

Polen8, 8 och Marocko 4, Bulgarien 2, Ryssland 2, Brasilien,
Chile, Lettland, Rumänien och Sri Lanka.

I 41 de 84 ärendena där kvinnorna de blivit illaattav uppgav
behandlade landsman. Ursprungsländerna spriddapartnernvar en var

främst kom kvinnorna från RumänienIran 7, 5, Jugoslavienmen
4 och Gambia 3.
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mellananknytningaravsågde ärendenärenden, dvs.övriga 14I som
från Polen.fem kvinnornationalitet, komolikainvandrare av

efterindeladesökandena,kvinnligamånga dehur22 visarTabell av
behandlats illa.anknytning,typ somav

anknytningstyperna.olikailla i debehandlats22. KvinnorTabell som
utvisningfrågadäranknytningsärenden1992 iakterSIV:sKälla: om

uppkommit.

KvinnligaKvinnliga
sökandesökandeSamtligaAnknytningstyp somsom

förbehandlats utsatts
våldilla

våldinkl.

%%% nnn

362129 3476 39sökande medKvinnliga an-
inföddtillknytning sve-en

nsk

30 5149414689medsökandeKvinnliga an-
landsmantillknytning en

14817141530sökande medKvinnliga an-
invandraretillknytning en

nationalitet änannanav
den egna

1005984 100100195Totalt

behandlatsnågotpåkvinnorna sättuppgiftenRelativt attsett omvar
anknytningmedbland kvinnornavanligastSverigeiilla mannenav

%47Detdennationalitet äninvandraretill varegna.annanaven
illa be-blivitsig hadennaikvinnorna uppgavsomgruppav

kvinnornablandemellertiddetvanligtlikaNästanhandlade. var
lämnades.uppgiftersådanalandsmantillanknytningmed atten
farit illa ideberättade%46det attkvinnordessaBland omsomvar

svenskinföddtillanknytningmedkvinnornaBlandförhållandet. en
farit illa.de%38det attuppgavsomvar

sökandeManliga

miss-hadedesökandemanligasjupåstod atttidigareSom angetts
derasellerkvinnornaSverige bosattaideutnyttjatsellerhandlats av

sinamisshandelförhadede utsattsfamiljer. Tre avmän attuppgav
detframkomfalldessatvâ attIkvinnliga mannenpartners. av

knivhotadesochmisshandladesärendekvinnan. Ipolisanmält ett
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sin Styvsonen dömdesmannen styvson. tillav fängelsevuxne fyra
månader. En ansåg han utnyttjats sinatt hustruman och hennesav
familj. Han förklarade äktenskapsskillnaden med hans hustrus släkt-att
ingar tvingat honom arbeta gratis dem iatt familjeföretaget under
hot utvisning. Två män de efter baraom några dagarsattuppgav
bosättning i Sverige blev utslängda från sina bostäder och övergivna av
sina någon förklaring.partners utan I båda fallen väntade kvinnorna
barn.

8.2.6 Uppgifter i ärendena de i Sverige bosattaom personerna

I den första intervjun hos polismyndigheten redogjorde referenterna
oftast för sina tidigare äktenskap och hur många barn de hade. Ett
allmänt intryck samboförhållanden inte redovisadesatt i någonvar
större utsträckning. Tidigare makars nationalitet inte alltid.angavs

Av de 29 infödda svenska män ha lurat, kränkt ellersom uppgavs
varit våldsam sin framkom det beträffandemot partner, fem dem attav
de tidigare haft förhållanden med utländska kvinnor. I samtliga fall
rörde det sig eller högst två sådana förhållanden.ettom

deAv 41 utländska åberopadesmän anknytningarsom som av
landsmän och behandlat sin illa hade vissa tidigarepartner varitsom
gifta med eller sammanbott med svenska kvinnor. Påfallande ofta var
detta okänt för den utländska kvinnan. I de flesta fall där männen
tidigare varit gifta hade deras hustrur dock varit nationalitet.av samma
En hade äktenskap och samboförhållandetre med kvinnorman ett från
sitt hemland bakom sig. I intervjun hos polismyndigheten sade han:
"Det kan tyckas jag importerar kvinnor från mitt hemlandsom om men
det jag inte.gör Jag på kärleken och vill finnatror kvinna levaatten

mitt liv med".resten av
någraI enstaka ärenden framkom det myndigheterna redan innanatt

det första tidsbegränsade uppehållstillståndet beviljades kände till att
den i Sverige bosatte förekom i belastningsregister. I fallmannen ett
fanns tingsrättsdom där dömts för misshandelen sin föremannen av
detta hustru bifogad i akten. I akt fanns polisregisterutdragetten annan
avseende Härav framgick dömd för hotmannen. att mannen motvar
tjänsteman och rattfylleri. Handlingarnasgrovt placering i akterna
tydde på materialet tillförts ärendenaatt polismyndigheten. Detav var
oklart sökandena i dessa ärenden kände till dömda.om männenatt var
Inte i något fallen framgick det frågan förekomstav att om mannens
i belastningsregistret diskuterats med eller kvinnan. Såvitt kanmannen
bedömas påverkade inte kriminalitet frågan uppehållstill-mannens om
stånd för kvinnan.
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gickHur det8.2.7

sig ha farit illa i för-vår undersökningkvinnor iAv de 84 uppgavsom
%,uppehållstillstånd 54 30hållandet erhöll 45 stycken permanent

tidsbegränsade uppehållstillstånd%, fortfarandeutvisades 36 hade7
beviljadesgjordes ochnågon prövning%, innan8 reste ut enen

EES-tillstånd.
illa behandlade dende blivitde sju fall därI männen att avuppgav

erhöllSverige kvinnan utvisadesi bosatta männen, tre permanenttre av
undersökningstillfället fortfarandeviduppehållstillstånd och hadeen

uppehållstillstånd.tidsbegränsat
motiverades. Skälenutvisningsbeslutendet endastSIVHos somvar

i de falluppehållstillstånden framgick således enbartfortsattaför de ett
Utlänningsnämnden.upphävdesutvisningsbeslut överklagades och av
förhållandet haft föromständigheterna ibetydelse de rådandeVilken

många fall tveksam.uppehållstillstånd därmed ifrågan ärom

våld för-förekomsten ipå grundbeviljats PUTKvinnor av avsom
hållandet

uppehållstillstånderhöllkvinnorde 45Av permanent uppgavsom
tycktes dock andraför våld. I många fallde hadeflertalet utsattsatt

ha varitbehandlats sinhur kvinnanomständigheter än partnerav
åberopade sökandenflera ärendenför bedömningen. Iavgörande en ny
i Sverige. några ärendenför fortsatt bosättning Igrundanknytning som

referen-och den ursprungligamellan sökandenförhållandetåterupptogs
vanligt sökanden hade barnförhållandevisdessutomDet attten. var

fickledde till kvinnanreferenspersonen vilketmedtillsammans att
svensk medborgare ellerbarnetantingen grund attstanna, varav

Sverige bosatteregelbundet med sin ihadedärför barnet umgängeatt
skäl tillandra synbaratolv ärendena fanns emellertid ingafader. I av

våld eller påföruppehållstillstånden kvinnorna sättän annatatt utsatts
illa behandlade.blivit

ha fåtttolv ärendena där kvinnorna kandeI permanentantas
förhållandetförevarit iuppehållstillstånd grund vad uppgavav som

dem hadeFleraför våld.alla kvinnorna deatt utsattsutom aven
släktingar,tilltillflyktsina hem tagit singrund härav lämnat och

hadeärendenade tolvsociala myndigheter. I tiokvinnojourer eller av
framgick detärendenapolisanmält femIkvinnorna männen. av

för.kvinnornadeblev dömda för de brottdessutom männen utsattatt
förhållandetuppehållstillståndhafttid under vilken kvinnorna närDen

varit iendastkvinnornakraftigt. förekomupphörde varierade Det att
upphörde.några månader förhållandetSverige när

Irak,Indien,Gambia,kom från Chile,i de tolv ärendenaKvinnorna
Turkiet. ITjeckien ochSomalia, Thailand 2,Kroatien, Polen,Iran,
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cirka hälften ärendena framkom det kvinnorna hade barn med sigattav
till Sverige.

Endast i de tolv ärendena hade beslutetett av permanentom uppe-
hållstillstånd fattats Utlänningsnänmden. Detta ärende gälldeav en
polsk kvinna och hennes två barn. De hade varit bosatta i Sverige
några månader vidnär upprepade tillfällen i samband medmannen

Ävenalkoholförtäring misshandlade och våldtog kvinnan. kvinnans
barn behandlades illa. fickDe inte sitta med vid matbordet och
tvingades porrfilmer tillsammans med Kvinnanatt se mannen.
polisanmälde och han dömdes för misshandel, olaga hot,mannen
våldtäkt försökoch till våldtäkt till fängelse år. SIV avslogtre
kvinnans och barnens ansökningar förlängning uppehållstillstån-om av
den med motivering förhållandet upphört och kvinnan ochatt att
barnen saknade tillstånds grundande anknytning till Sverige. Utlännings-
nämnden ansåg dock med hänsyn till de kvinnanövergreppgrova som
och barnen uppenbarligen för tilloch övriga omständigheter iutsatts
ärendet, varvid främst beaktades barnen fått anknytning till Sverigeatt

skolgång, sådana humanitära skäl fick föreliggaattgenom attanses
familjen borde beviljas uppehållstillstånd. När Utlännings-permanent
nämnden avgjorde ärendet hade kvinnan och barnen varit i Sverige i
två år.

Kvinnor ansökan förlängt tillstånd avslogs förekomstentrotsvars om
våld i förhållandetav

Av de 84 kvinnorna sig fara illa i förhållandet utvisadesuppgettsom
30 stycken %.36 Av dessa 30 kvinnor 21 derassagtssom attuppgav

dem för våld. I de flesta ärendena överklagadespartner utsatt ut-
visningsbesluten till Utlänningsnämnden alltså inte ändrade SIV:ssom
beslut.

I flera fall det varit fråga svår eller upprepad misshan-attangavs om
del. I 10 de 21 ärendena framgick det kvinnorna gjort polisan-attav
mälan. I ärendena framgick det dömts för misshandelett attav mannen

kvinnan till villkorlig dom och dagsböter.av
några fallI hade kvinnorna haft uppehållstillstånd två årnästan när

det framkom förhållandet upphört.att
Några de misshandlade kvinnorna hade sina barn med tillav

Sverige. tiotalEtt kvinnorna de hade kontaktat kvinno-attav uppgav
jour eller de sociala myndigheterna.

kvinnorDe utvisades de de för våldtrots att att utsattssom uppgav
korn från Gambia 3, Polen 3, Iran 2, Jugoslavien 2, Ungern 2,
Bulgarien, Egypten, Etiopien, Lettland, Marocko, Rumänien,
Ryssland, Thailand och Tunisien.

I del utvisningsbesluten bemöttes inte kvinnornas påståendenen av
misshandel i förhållandena. Det konstaterades enbart anknyt-attom



hos SIV 135Materialet1521997:SOU

anknytningtillståndsgrundandesaknadekvinnanupphört,ningen att
uppehållstillstånd förelåg.grund förnågonhellerinteoch att annan

misshandelnsvärderingutvisningsbeslut däremellertidfannsDet aven
misshandlatshonanförti ärendet"A hargjordes,svårhetsgrad attt.ex.
verkar dockMisshandelnf.d. sambo.fysiskt sinpsykisktsåväl avsom

sambo tillsin f.d.anmältinteoch A harallvarligareinte artvara av
kvinnan"ävenuttaladesutvisningsbeslutenflerapolisen". I att omav

i sig inteomständighetdennasin börmisshandladblivit partnerav
förekommotiveringFöljandeuppehållstillstånd för kvinnan".föranleda

fall.vissai

utgångs-invandringsprövning äruppskjutenreglerna"Enligt om
föreförhållandet upphörutvisasskallutlänningenpunkten att om

finnasenskilda falletdetdet iEmellertid kanutgång.prövotidens
utvisningföranledaböromständigheter attsammantagetsom

anknytningstarkomständigheterpå sådana ärExempelunderlåtes.
skälhumanitäraförhållandetifinns barnSverige, det samttill om

misshandlad sinblivitSverige harsökanden iexempelvis avattsom
ihamnariskerarhemlandettillåterkomstvideller att enpartner en

trakasserierförkulturella skälgrund utsättasellermisärsocial av
böromständighetersammanvägningutstötning. Dennasocialeller av

omständigheterpositivadärhelhetssyn ävenmed somgöras en
käntIngentingbeaktas. ärhemlandettillanknytningen omsom

socialtillåtervändaharhontyder påhemlandsökandens attatt
inte resulte-Sverige harvistelse iSökandensmisär.ellerutstötning
anknytningarbetsmarknaden ellerpåetableringstarkarei någonrat

måste beaktas avsevärthemlandettillAnknytningenövrigt.i som
sökandenomständighetendå denKantill Sverige.den attstarkare än
fårföranleda honsinmisshandlad stannaattblivit ensamtpartnerav

övervägande fallet. Dessaså inte bordeförtalarskälhär att vara
humanitära skälknappastkan utgöra motomständigheter ensamma

bedömningdennaMotåtervändande, kanske motsatsen.ett snarare
misshand-tillsärskilda hänsynstatsmakternauttalandentalar omav
uttalandeni dessasammanhang, äveni dessakvinnorlade men

omständigheter."angivnatill flerahänvisas ovanav

Utlännings-upphävdesutvisningsbeslutdär SIV:särendenaI avett av
det underframkomanknytning,hadekvinnaneftersomnämnden nyen

uppehållstill-erhöllhoninnanredanhandläggning kvinnanSIV:s att
hadeKvinnansinmisshandlatsi Sverigebosättningförstånd man.av

kvinnanillegalt. Närochbesökföri Sverigetid vistatsunder denna
brustit.förhållandetdetår framkomuppehållstillstånd atthaft ett

undermedföljandehennessjälvsåväl honKvinnan sonatt somuppgav
SIVsexuelltutnyttjatsochmisshandlatsår hadeflera mannen.av

följande.blandbeslutetuttalade i annat
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"Skäl finns i detta ärende framhålla A redanatt innan hon erhöllatt
uppehållstillstånd grundat på anknytning till C hade förutsatts
kontinuerlig misshandel och således medveten hans karaktär.var om
Motsvarande tidpunktenär säga då hon hitatt B. Vid sådanttogom
förhållande har A och myndig kvinna självsom attvuxen ta ansvar
för hur hon ordnar sitt liv, liksom det föräldraansvaratt ta som
åvilar henne."

Risken för kvinnliga sökande bli socialt vid hemkomstenutstöttatt

I flera ärenden kvinnorna de skulle bli socialt vidatt utstöttauppgav
hemkomsten. Många kvinnor sade också förtalatmännen dem iatt
deras hemländer inför släkt och I vissa fallvänner. hade kvinnorna fått
besked sina föräldrar eller syskon de inte välkomna hem. Iav att var
några avslagsbeslut avfärdades kvinnornas invändningar. Risken för att
kvinnorna skulle bli socialt vid hemkomstenutstötta kan dock ha varit

bidragande orsak till några de kvinnor misshandlatsatten av som
erhöll uppehållstillstånd. I ärende där kvinnanpermanent kommitett
till Sverige på grund anknytning till landsman hade förhållandetav en
upphört på grund återvänt till hemlandet. Kvinnanatt ochav mannen

hade barn tillsammans. Mannen ansökte i hemlandetmannen om
äktenskapsskillnad. SIV avslog kvinnans ansökan förlängtom uppe-
hållstillstånd. Kvinnan inledde då förhållande medett en annan
landsman bosatt i Sverige och fick barn med denne.ävensom var
Även detta förhållande emellertid slut. Utlänningsnämndentog i sintog
bedömning hänsyn till kvinnan kommit vistas i Sverigeatt nästanatt
fyra år. Med hänsyn härtill och till Utlänningsnämndens kännedom om

otrohet bestraffades med fängelse iatt kvinnans hemland beslutade
Utlänningsnänmden på grund humanitära skäl bevilja kvinnanatt av

uppehållstillstånd.permanent

Besluten beträffande de manliga sökande

Som tidigare beviljades de sjusagts män sig ha farittre uppgettav som
illa i förhållandet uppehållstillstånd. tvåI dessa fallpermanent treav
hade barn tillsammansmännen med den i Sverige bosatta kvinnan. I
det tredje fallet från Irak och fick politiska skäl.stannavar mannen av

Det farit illamännen utvisades.tre En dessa mänvar av som som av
hade misshandlats sin så allvarligt denne dömdesstyvson attav vuxne
till fyra månaders fängelse. En hade tvingats lämna bostaden ochannan

kvinnanövergetts hon väntade deras barn.trots Iattav gemensamma
det tredje ärendet han för misshandel ochatt utsattsuppgav mannen
psykisk sinterror partner.av

En hade fortfarandemännen tidsbegränsat uppehållstillstånd.ettav
dettaI fall hade förhållandet till den i Sverige bosatta kvinnan aldrig
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instabilt blevbedömdesförhållandetMed hänsyn tillupphört. att som
emellertid längre normalt.prövotiden än

illafar8.2.8 Referenspersonen

många referens-givetvis likafanns detvår undersökningärendena iI
sökande. de 386fanns Avi Sverige detbosatta somsom varpersoner

våldförblivitde33referenspersonerna utsattaattuppgav personer
i Sverige bosattasökande. dessavåld den Avhoteller personeravom

ochkvinnor 429 män.var

far illareferenspersonerKvinnliga

sökande hadeav de manligareferenter någrakvinnliga190cirkaAv
för hotstyckenhade 4bosatt mantill häranknytning utsatts omen
således 29Totalt detsökande.för våld destyckenvåld och 25 varav

eller hotilla våld% farit15referenspersonerkvinnliga genomsom
våld.om

kvinnani Sverige bosattaärendena dende 29hälftencirkaI varav
svensk.infödd

hotatha misshandlat ellerpåstodssökandenamanligade 29Av som
uppehållstill-erhöll åttareferenspersonerna,kvinnligade permanent
uppehållstill-tidsbegränsadefortfarandeoch 7 hadeutvisadesstånd, 14

flestaförmodligen i deuppehållstillståndenAnledningen tillstånd. var
hade barnfall gemensamt.parternaatt

förbosatta kvinnornaärenden där de härhälften de 25 utsattsI av
handfull ärendensökandena.manliga Ipolisanmäldes devåld en

referenspersonerna. Detför brottdömtsframgick det männen motatt
dessa brott.utvisades grundocksåförekom männenatt av

far illareferenspersonerManliga

i sinaråkade illamanliga referenspersonernafyrade utAv som
sinmisshandladeblivittvå de hadeförhållanden partner.att avuppgav

dehär bosatta männenmisshandelsfallen polisanmälde debådaI
fängelse.månadstilldömdeskvinnansökandena. Denkvinnliga enena

andrai detpolisanmälanmedhändeuppgift vadsaknadesDet somom
tidsbe-fortfarande1996augustikvinnorna hade ibådafallet. De

blivitdetvåuppehållstillstånd. andraDe männengränsade attuppgav
dessaiKvinnornasläktingar.respektive kvinnanskvinnanhotade av

uppehållstillstånd.bådaerhöllärenden permanenta
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8.3 Förekomsten i polisregister

Det känt endast fåtalär våldsbrotten kvinnoratt polisan-ett motav
mäls. Av de brott anmäls finns det undersökningar visarsom attsom

Ännumindre hälften anmälningarnaän föranleder åtal. färreav
våldsbrott det leder till fällandeär dom.som

Vid genomgången SIV:s akter kunde det konstateras detattav
endast i några enstaka ärenden domar och inhämtade polis-genom
registerutdrag fanns uppgifter de i Sverige bosattaatt männenom
tidigare gjort sig skyldiga till våldsbrott kvinnor. dessaI fallmot
tycktes inte uppgiften påverka bedömningen fråganom mannen av om
uppehållstillstånd för kvinnan.

En central fråga i utredningens uppdrag bedöma i vilkenär månatt
innehållet i polisregister beträffande de i Sverige bosatta börmännen
beaktas vid tillståndsgivningen. För få underlag i denna fråga,att ett
har vi inhämtat polisregisterutdrag beträffande 50 slumpmässigt utvalda
manliga referenspersoner i de genomgångna ärendena. Av dessa 50

25 referenspersoner imän ärenden där kvinnorna devar uppgett att
för våld och 25 i ärenden där sådana påståenden inte fanns.utsatts
visadeDet sig i den där kvinnorna deatt uppgett att utsattsgrupp

för våld förekom elva %44 i polisregister vidmännen kontroll-av
tillfället medan endast två i den andra gjordemännen detav gruppen

%.8
femI de elva fallen i den första hade samtliga anteck-av gruppen

ningar i registret tillkommit efter år 1992. Detsamma gällde deett av
två fallen bland i den andramännen gruppen.

Tre de elva i den förstamännen förekom under tioav gruppen
avsnitt i registret eller fler.

Männen i den första främst dömda för förmögenhets-gruppen var
brott, trafikonykterhetsbrott trafikbrott. I de fall ådömdasamt
våldsbrott förekom, gällde detta främst hot och våldmot motperson
tjänsteman. Tre de elva dock dömda för misshandels-männenav var
brott. de inhämtadeAv domarna i dessa fall framgick följande. En man

år 1985 dömd för försök till misshandel. Brottet riktade sig motvar en
taxichaufför. En dömdes år 1993 för misshandel ochannan man egen-
mäktigt förfarande. Brotten riktade sig hustru,mot mannens som av
allt döma identisk med sökanden i ärendet. Det tredje misshan-att var
delsbrottet begånget 1967 och bedömdes ringa. Beträffandevar som en

de elva i den första fanns efter årmännen 1992 registre-av gruppen en
rad misstanke bland fullbordad våldtäkt och misshandelannatom grov

bekant kvinna inomhus.mot
iMännen där några påstående misshandel inte förekomgruppen om

främst dömda för trafikbrott och varusmugglingsbrott.var
Sammanfattningsvis kan polisregisterutdrag hadesägas ävenatt om

inhämtats i de kontrollerade ärendena vid ansökningstillfällena, skulle
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detskälkunnatuppgifter attnågra att troha visatinteutdragen gesom
skulle kommasökandenaförpåtaglig risk attnågonfanns attmer

för våld.utsättas

SIVmaterialet hosSammanfattning8.4 av

mellan 18ålderniutländska000erhöll drygt 71992Under personer
tillanknytninggrunduppehållstillståndtidsbegränsatår64och av

omkringdessaeller sambo. Avmake/makabosatthär varpersoneren
500och 2kvinnor män.5004

0006beviljadessökande nästan permanent000drygt 7deAv
1996.juliföre denuppehållstillstånd 1

211ärendendessaärenden. Ii 440uppkomutvisningFråga varom
fråganinnebär%. Detta52och 229% att48 mänkvinnorpersoner

sökandekvinnligamedärenden% alla4,6iuppkomutvisning avom
sökande.manligamedärenden% alla9,3ioch av

tillanknytninghadeutvisningsärendenaisökandedeflesta enDe av
123och män.76 kvinnordessastycken. Av199svenskinfödd var

dessalandsman. Avtillanknytninghadesökande134Det ensomvar
tillanknytningsökande meddeAvoch 45kvinnor män.89 envar

30stycken,totalt 53dennationalitet äninvandrare varegna,annanav
23ochkvinnor män.

kvinnornautvisningsärendenaiförekommandevanligt attDet var
sinvåldförellerkränktalurade, partner.blivit utsattasig hapåstod av

förekom% ärendena30ärendena. I%40drygtiförekomDetta avav
våld.uppgifter om

ochlandsmantillanknytningmedkvinnornahälftenNästan enav
nationalitet äninvandrareanknytning tillmedkvinnorna annanaven

någotandelDennaförhållandet.illa ifaritdeden varattuppgavegna
svensk.inföddtillanknytningmedkvinnornablandlägre en

anknytningsför-ifarit illasig hakvinnorde 84 uppgettAv som
medanuppehållstillstånd,%50drygterhöllhållandet permanent

% utvisades.omkring 35
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9 Materialet hos Utlänningsnämnden

9.1 De genomgångna ärendena

Utlänningsnärrmden började under hösten 1992 sammanställaatt
vägledande beslut. Hösten 1993 påbörjades arbetet utarbetaatt en
praxissamling. målenEtt den praxis råder inom områdetattav var som

tillgängligskall enkelt och överskådligt Våren 1994sätt.ettvara
den första upplagan Utgåvan kompletterades under 1994 medut.gavs

två supplement. 1995 års utgåva sammanställning års1994utgör en av
utgåva och 1994 års supplement beslut fattats Utlännings-samt som av
nämnden och regeringen under andra halvåret 1994. Hittills har ett

utkommit till årssupplement 1995 utgåva.
flertal fall i 1995 års utgåva och supplementEtt behandlar frågan om

uppskjuten invandringsprövning. femtontalEtt fall där förhållandet
upphört före tvåårsprövningens utgång redovisas. Endast fyra dessaav
angår vilken betydelse misshandel eller kränkande behandling i en

anknytning för frågansprucken har uppehållstillstånd se UNom
praxisbeslut i bilagal-4 2.

fyradessa beslut har utredningen gåttUtöver igenom ytterligare ett
femtontal ärenden hos Utlänningsnämnden där anknytningsförhållandet

efter det den utländska kvinnanupphört för misshandel elleratt utsatts
behandling ikränkande den Sverige bosatteav personen.

Bland det tjugotal ärenden såledesvi totalt gått igenom fannssom
det fall där utländska kvinnor för våld i förhållandetutsattssex som
erhöll fortsatt uppehållstillstånd. främstafallen skälet tillI tre av var
fortsatt uppehållstillstånd det varpå kvinnan behandlats i för-sätt
hållandet. de andra fallenI erhöll sökandena uppehållstillståndtre
främst grund anknytning. övriga ärenden avslogsIav en ny
ansökningarna uppehållstillstånd.om
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Ärenden9.1.1 kvinnordär våld i förhållandetförutsattssom
beviljats uppehållstillstånd grund humanitära skälav
efter det förhållandet upphörtatt

Ett de ärendena där den omständigheten kvinnan förtre att utsattsav
ansågsvåld skäl för uppehållstillstånd har redovisats iutgöra avsnitt

Ärendet8.2.7. avsåg kvinna våldtagits, misshandlats och hotatsen som
sin till följd denne tilldömdes års fängelse. Medpartner treav varav

hänsyn till de kvinnan för och till övrigaövergrepp utsattsgrova som
omständigheter i ärendet, främstdär barnens anknytning till Sverige

skolgång beaktades, ansåg Utlänningsnärrmden sådanaattgenom
humanitära skäl förelåg uppehållstillstånd borde beviljas.att permanent

Det andra ärendet där skäl för fortsatt uppehållstillstånd ansågs
föreligga refererades i Utlänningsnämndens Praxissamling Praxisbeslut

i2 bilaga 2. I detta ärende hade kvinnan kom från Iraknr som
läkarintyg på psykiska besvär, hon hade arbete i Sverige och hennes

deltog i och fann sig väl tillrätta i daghemsverksamhet. Mannenson
dömts till fängelsehade månad för den misshandel han gjort sigen

skyldig till sökanden. Utlänningsnärrmden fann bakgrundmot mot av
kvinnan misshandlats, fannsdet barn i förhållandet, sökandenatt att att

riskerade bli socialt återkomstenvid till hemlandet och honutstött att
hade etablerat sig arbetsmarknaden sådana omständigheteratt av
humanitär förelåg kvinnan och hennes borde tillåtasnatur att attson

i Sverige.stanna
det tredje fannI ärendet Utlänningsnämnden i ansökanen ny om

uppehållstillstånd strida humanitetensdet krav utvisa sökanden.mot att
Sökanden kom från Nigeria och hade bott tillsammans med referens-

under längre perioder i Gambia och i Sverige hon ficknärpersonen
sitt första tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige. Sedan kvinnan
flyttat hit ändrade beteende och blev aggressiv. Kvinnanmannen

misshandlade henne vid flera tillfällen ochatt toguppgav mannen
hennes sparkapital. kvinnanNär varit i Sverige med uppehållstillstånd
cirka månader, hon sin tillflykt till kvinnojour och polisan-togsex en
mälde Anmälan skrevs dock eftersom brott inte kundemannen. av

påstodsstyrkas. Det tidigare haft förhållanden medatt mannen
afrikanska kvinnor han tagit hit för tid. Utlänningsnämn-Närsom en
den fattade sitt beslut hade drygt två halvt år förflutit sedanoch ett
sökanden kom till Sverige uppehållstillstånd.med Sökanden talade
flytande svenska, hade bostad, hade genomgått diverse kurser ochegen
utbildningar drev rörelse. hennes släktHonsamt atten egen uppgav
hade brutit med henne och hon riskerade i sitt hemland hamnaatt att
i total misär för trakasserier social utstötning.ochutsättassamt att
Utlänningsnämnden fann det stred humanitetens kravatt mot att
verkställa utvisningen. därförBeslutet utvisning upphävdes ochom
kvinnan beviljades uppehållstillstånd.ett permanent
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Ärenden där kvinnor sig våld9.1.2 påstått ha förutsattssom
i förhållandet förvägrats uppehållstillståndfortsatt efter

förhållandetdet upphörtatt

Besluten avslå ansökningarna fortsatt uppehållstillstånd näratt om
sökanden sig ha behandlats illa i förhållandet motiverades iuppgav

fall med förhållandet endast tid eller sökandenflera kortatt attvarat en
vistats endast kort tid i Sverige. dessa fall ansågs de humanitäraIen

inte tillräckliga för uppehållstillstånd skulle beviljas.skälen Inteatt
illa förhållandetheller den omständighet sökanden behandlats iatt

förhållandet tid, ansågs i sigmed längresammantaget att varat en
grund för uppehållstillstånd i de fall kvinnornas anknytning tillutgöra

ansågs följande två fallhemlandet starkare till Sverige. Iänvara var
vistelsetid Sverige innan upphörde intesökandenas i förhållandena helt

kortvarig.

Fall 1

tillrysk kvinna hade haft uppehållstillstånd grundat på anknytningEn
förhållandet påsvensk i och halvt år slut grundnärett togetten man

kvinnan för misshandel. Mannen dömdes för misshandelatt utsattesav
misshandeln inte kundekvinnan. SIV uttalade i sitt beslut att ensamav

kvinnan skulle få i Sverige. Eftersom kvinnan hademedföra att stanna
ansågs anknytningen till hemlandet starkaresin familj i Ryssland vara

således uppehållstillstånd. Itill Sverige. SIV avslog ansökanän om
för-framkom kvinnan hade inlettUtlänningsnämnden att ett nytt

Sverige Utlänningsnämnden anförde ihållande med i bosatten man.
bedömningsitt delade de omständigheterbeslut nämnden SIV:satt av

vadförelåg vid tiden för verkets beslut. Mot bakgrundsom av som
förutsättningar upphävaframkommit förelåg det dock attnumera

uppehållstillstånd.utvisning. Kvinnan beviljades såledesbeslutet om

Fall 2

års tidhade underpolsk kvinna och hennes i nedre tonårenEn ettson
svenskuppehållstillstånd här bosattpå grund anknytning till man.av en

för-förlängning uppehållstillståndet framkomansökanVid attom av
tilläktenskapsskillnad ingettshållandet upphört och ansökanatt om

alkohol ochKvinnan hennes missbrukademaketingsrätten. attuppgav
skäl för få ihade henne för misshandel.han Som stannautsatt attatt

sökandenaförhållandet med upphört,Sverige trots att uppgavmannen
ocksåhemlandet. åberopadekvinnan saknade bostad och arbete i Deatt

denhon återvände ochkvinnan riskerade bli socialt utstöttattatt om
Motive-avslog ansökan.faktiska tid de kommit vistas här. SIVatt

bedömdeshärtill sökandenas anknytning till hemlandetringen attvar
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till Sverige. Kvinnan hade intestörre än etablerat sig på arbets-vara
marknaden och i hemlandet fanns kvinnans och syskon samtmor

far. SIV anförde vidare:sonens

"Trots sökandens och långa vistelsetid och skolgångsonens sonens
i Sverige bedömer SIV det saknas tillståndsgrundandeatt numera
anknytning till Sverige och det inte heller finns grund föratt annan

bevilja uppehållstillstånd. Ansökan uppehållstillstånd skall dåatt om
avslås och sökandena skall utvisas

I Utlänningsnämnden sökandena kvinnan hade misshandlatsattuppgav
i förhållandet och skuld till förhållandet upphörde. Mannenutan attvar
sades ha tagit hit ytterligare kvinna från Polen. Vidare framkomnu en

gått fem terminer i skola i Sverige hade vissa problematt sonen som
och manlig Stödperson hyste förtroende föratt en som sonen var
utsedd. Utlärmingsnärrmden anförde i sitt beslut:

"Nämnden delar SIV:s bedömning kvinnan och hennesatt son
saknar tillståndsgrundande anknytning till Sverige. Denumera

humanitära skäl åberopats rörande inte tillräckliga förärsom sonen
uppehållstillstånd på grund härav skall kunna beviljas honom ochatt

hans mor".

Således fastställdes SIV:s utvisningsbeslut.

9.2 Analys praxisav

Efter genomgången ärendena hos Utlänningsnänmden, sammantagetav
med Utlänningsnämndens beslut i de ärenden vi gick igenom hos SIV,
kan följande slutsatser dras.

Vid prövningen fortsatt uppehållstillstånd skall beviljas närav om en
sökande för våld i förhållande upphört samladgörsutsatts ett som en
bedömning omständigheterna. Att den utländska har utsattsav personen
för våld eller kränkningar i förhållandet omständigheterär som
vanligtvis beaktas. sökanden faritAtt illa i förhållandet emellertidanses
inte tillräckligt för uppehållstillstånd skall beviljas. Förensamt attvara

fortsatt uppehållstillstånd skall beviljas på grund vadatt av som
förevarit under sammanboendet krävs såväl det fråga våldäratt om av
viss svårhetsgrad någon omständighet föreligger förstärkerattsom som
de humanitära skälen. Sådana omständigheter kan dokumen-t.ex.vara
terade psykiska problem eller risk för social utstötning vid hem-
komsten. Det kan också fråga omständigheter medför attvara om som

fåttsökanden anknytning till Sverige, sökanden etablerat sig it.ex att
arbetslivet eller sökandens barn skolgång i Sverigeatt anpassatgenom
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förhållandet upphör ellerAlltför kort vistelse i innansig här. Sverige
frågan uppehållstillstånd har talainnan avgörs ansetts mot attom

omständigheternauppehållstillstånd beviljas. oftaDessutom vägs som
anknytning till hemlandet. Iför uppehållstillstånd sökandenstalar mot

eller kränkning i för-flesta fall får därmed frågan våldde allra om
beslutet fortsatthållandet högst begränsad betydelse för uppe-omen

förhållandethållstillstånd upphört.när
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erfarenheterNågra verksamheters10 av

snabba anknytningar

Inledning10. 1

tillflyktrelativt ofta sin tillbehandlas illaInvandrarkvinnor tarsom
storstäderna och i invandrartätaoch socialjourer.kvinnojourer I

med invandrarbakgrundvanligt kvinnordet mycketkommuner är att
utgjorde invand-kvinnojourerna. hela landettill framför allt Isöker sig

%kvinnojourer 20 dethjälpår 1994 sökterarkvinnorna avsom
majoritetutgjorde de dockhjälpsökande. På vissaantalettotala orter en

ÅrBRÅ kommunala jourhemmet1993 hade det1994:4 19jfr PM s.
52 % kvinnor med utländskbland sina boendekvinnor i Göteborgför

%hjälpsökande kvinnor kom cirka 10antaletdet totalahärkomst. Av
% från länderoch drygt 30% från det övriga EuropaNorden, 10från

del 350jfr SOU 1995:60 Autanför Europa s.
med kvinnojourerantal hearingarhar anordnatUtredningen runtett

socialtjänsten och olikaföreträdare förmedi landet samt sam-om
finns förteckningsjukvården. bilaga 3inom I öververkansgrupper en

sjukhus närvarit vidmyndigheter ochsocialakvinnojourer,de som
varit utredningenmed hearingarna harSyftetsammankomster.dessa att

ocherfarenheterolika verksamheternasfå del deskulle ta syn-avav
framförsituation i då alltSverige ochutländska kvinnorspåpunkter

kvinnor i snabba anknytningar.beträffande
Örebro statistik för årsinredovisati har skriftligenKvinnojouren

1995.
RKC i UppsalaRikskvinnocentrumUtredningen har vidare besökt

internationella föreningar förRiksförbundetsammanträffat medoch
haft kontakterdessutomUtredningen harinvandrarkvinnor RIFFI.

bedrivits istiftför projekt inom Strängnäsmed företrädare ett som
situation.filippinska kvinnorskartläggasyfte att

läns landstingNorrbottenskontakt medhar också haftUtredningen
hälsoundersökningerbjudermed den oktober 1997från och 1som

uppehållstillstånd ierhållitinvandrareprimärvårdeninom som
make/maka ellerbosattanknytning till härgrundSverige enav

hälsoundersökningarnaSyftet medsig Norrbotten.och bosatt isambo
kvinno-förekomstenmotverkaförebyggande insatserär att avgenom
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misshandel i denna och i samverkan med berörda myndighetergrupp
vidta åtgärder.

10.2 olikaDe verksamheterna

10.2.1 Kvinnojourerna och dess riksförbund

finnsDet cirka 130 kvinnojourer i Sverige. Av dessa 112 med-är
lemmar i Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige ROKS som
bildades år 1984. Kvinnojourernas arbete består i hjälp och stödatt ge

enskilda kvinnor. De erbjuder i utsträckning misshandlade ochstor
hotade kvinnor skyddat boende. De bedriver också utåtriktat arbeteett
där de delar med sig sina erfarenheter i syfte synliggöra våldetattav

kvinnor. ROKS bedriver opinionsbildningmot våld och förtryckmot
kvinnor. ROKS bevakar olika utredningar, fungerar remissor-av som

och har vidare till uppgift initiera och verka för forskningattgan att
bedrivs inom kvinnojourernas intresseområden. ROKS uppbär stats-
bidrag såväl till den centrala verksamheten till det utvecklings-som
arbete jourerna bedriver lokalt. De enskilda kvinnojourernasom
uppbär dessutom i de flesta fall ekonomiskt stöd från kommunerna.
Bidragens storlek varierar.

ÄvenI oktober 1996 bildades Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.
detta förbund förär medlemskap föröppet kvinnojourer i Sverige.
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund vill lyfta fram barnens behov av
hjälp och stöd och söker utveckla medvetna metoder arbeta medatt
barnen under den tid de vistas kvinnojour. Andra priorite-som en
rade områden särskiltär kvinnor äldreutsatta t.ex.grupper av som
kvinnor, handikappade kvinnor, tonårsflickor invandrar-samtunga
kvinnor. För närvarande cirka 20 kvinnojourerär medlemmar i
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.

10.2.2 RIFFI

RIFFI bildades 1974 och sammanslutningär 26 lokalföreningar,en av
spridda hela Sverige.över Syftet med RIFFI:s verksamhet bl.a.är att
synliggöra invandrarkvinnan och hennes familjs speciella situation.
RIFFI har under åren drivit olika frågor betydelse för invandrarav -
kvinnor. denI allmänna debatten har de pekat den uppskjutnat.ex.
invandringsprövningens negativa konsekvenser för vissa invandrar-
kvinnor. RIFFI uppbär statsbidrag för sin verksamhet.



149verksamhetersNågra1997: 152SOU ...

stiftSträngnäs10.2. 3

angåendeprojektjuni 1997januaristift har under ettI Strängnäs -
medSyftetbedrivits.kvinnors situationfilippinskakartläggning av

oberoendemellan densamarbeteförfinna formerprojektet ettattvar
förbättrasikt kunnaförkyrkanoch svenskakyrkanfilippinska att

filippinskavisasituation,kvinnornasfilippinska attde t.ex. genom
återvändande. Inomvärdigtmöjligheten tillSverigeikvinnor ett

ikvinnorfilippinskaantaldjupintervjuadesprojektets ett somram
ellersvenska mänanknytningsförhållanden med mänlevde iSverige

harIntervjuernafilippinsk.nationalitetutländsk presente-änannanav
någraangåendeinhar spelatsvideofilmochi avrapportrats enen

kvinnor iskallfilmenAvsiktenerfarenheter. ärkvinnornas att ge
med därtillsammansliv utomlandsvadinsiktFilippinerna ett enom

innebära.kanbosatt man

regii allmännasdetVerksamheter10.2.4

blivitkvinnorsocialjourerfinns mötersocialtjänstenInom somsom
kvinnorvåldsdrabbadeerbjuderjourhemochför våldutsatta som

särskildavissa kommunerockså inomfinnsboende. Detskyddat
inriktade påoftaprojektvåld.motverka Dessa ärprojekt attsom avser

sådanaantalförmed företrädarekontakthaftVi harkvinnovåld. ett
verksamheter.

försöksverksamhetstartadeStockholmiför KvinnorJourhemmet som
social-Dethar sedan är1989-1990 ochårsskiftetvid permanentats.

påfinnsJourhemmet,jourhemmet.förhuvudmantjänsten är somsom
förmed barnkvinnorhotademisshandlade ochhemlig adress, emottar

medkvinnorför sjuhar platsourhemmetboende. Jskyddatdessaatt ge
månader.omkringperiod,kortarebor därKvinnorna trebarn. en
cirka 20Stockholmsjouren via någotkommer tillKvinnorna av

dit påvända sigkanvia socialjouren. Ingen egetsocialdistrikt eller
socionomer,jouren,anställdafinns feminitiativ. Det trepersoner

hantverkspedagog.ochSocialpedagog enen
kriminalvår-mellansamarbeteFrideborgKvinnovåldsprojektet är ett

1993/94.årsskiftetstartadeProjektetNorrköpings kommun.ochden
åklagare,polismedsamarbeteorganiseratprojektet bedrivsInom ett
projektetiSamordnarnasjukvård och kvinnojour.socialtjänst,frivård,

kommit tillmisshandelsfallallainformerade polisenblir somomav
kännedom.polisens

ochmisshandlatsför kvinnorRKCRikskvinnocentrum som
SOUKvinnovåldskommissionen setillkom förslagvåldtagits av

sjukhusetsAkademiskaingår iochi UppsalaRKC finns1994:56.
nationelltRKCkvinnokliniken. ärplaceringmed ettorganisation

medRKC arbetaskalldirektivenEnligtochkompetens- resurscentrum.
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kvinnoperspektiv. Huvuduppgiftenett skapa formerär föratt ett gott
omhändertagande i värden. RKC skall också utbilda berörda personal-
kategorier informera och bilda opinionsamt i samhället. Dessutom
skall RKC bedriva forskning bakomliggande orsaker till sexualise-om

våld. Bemanningen vid RKC harrat successivt byggts ochupp
omfattade den 30 juni 1996 heltidstjänster och deltidstjänster.sex tre

fastEn informatörstjänst har inrättats. De kvinnor uppsöker RKCsom
det antingen akutgör eller också kommer de via polisen eller social-

tjänsten.
Sädersjukhusets akutmottagning bildade 1993 arbetsgrupp påen

Södersjukhusets akutmottagning bestående kurator, sjukskö-treav en
terskor och undersköterska. Uppgiften utarbeta hand-en att ettvar
lingsprogram vid omhändertagande misshandlade kvinnor förav
sjukvårdens personal medverka i samverkansgruppersamt i de lokala
socialdistrikten.

10.3 Redovisade uppgifter

10.3.1 Kvinnojourerna

Det finns inte några exakta uppgifter vad gäller antalet utländska
kvinnor i anknytningsförhållanden sökt hjälp hos någon kvinno-som
jour. Någon särskild statistik anknytningsförhållandenaöver förs inte.
Med hjälp dagböcker har några kvinnojourer dock fått framav
uppgifter kvinnor kommit till Sverige anknytning tillom som som en
här bosatt och uppsökt eller bott jouren någon gäng underman som
de åren. Följande uppgifter har framkommit.senaste

Alla Kvinnors Hus i Stockholm startade i november 1995 särskilden
jourverksamhet på dagtid för invandrarkvinnor. Från november 1995
till december 1996 uppsökte 83 invandrarkvinnor jouren. Av dessa
hade 28 kommit till Sverige grund anknytning till här bosattav en

och saknade uppehållstillstånd. De 28 kvinnornapermanent komman
från Iran 5, Chile 4, Etiopien 2, Gambia 2, Peru 2 och
Ryssland 2, Eritrea, Estland, Jamaica, Kenya, Nigeria, Polen,
Rumänien, Tanzania, Thailand, Togo och Uganda. deAv 28 kvinnorna
hade polisanmält15 sin för något brott. I december 1996 hadepartner

de 28 utvisats medan erhållit uppehållstillstånd.tre Deen av permanent
till vilka kvinnornamån hade anknytning kom från Sverige 10, Iran

5, Chile 3, Etiopien 2 och Peru 2, Eritrea, Gambia, Jamaica,
Norge, Rumänien och Togo. Dessa uppgifter redovisas i Rapport från
projektet jour för invandrarkvinnor, Alla kvinnors hus 1997.

Kvinnojouren i Halmstad hade från och med 1991 till och med
hösten 1996 haft kontakt med 16 kvinnor kommit till Sverigesom som
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Övriga Chile,frånNio dem kom från Polen.anknytningsfall. varav
Söderhavsö.Thailand och någonJugoslavien,Filippinerna,

till och med hösten1990Luleå hade från och mediKvinnojouren
tillanknytninghitkommitkontakt med 19 kvinnorhaft1996 somsom

Bulgarien, Iran,Afrika,frånKvinnorna kombosatthär man.en
och Thailand.LankaZeeland, Ryssland, SriJugoslavien, Nya

träffatårenhar under dei TrollhättanKvinnojouren ettsenaste tre
på grundSverigekommit tillkvinnorutländskatiotal av an-som

frånkommitharflesta kvinnornaDetill här bosattknytning man.en
svenskar.varit inföddaharflestaoch dePolen männen

% de kvinnoruppskattade 30i VästeråsKvinnojouren att somav
dessaUngefär hälfteninvandrarkvinnor.till jourensigsöker är av

hår bosattanknytning tillgrundSverigetillkommer man.enav
Örebro kvinnorkontakt med 13år 1995hade underiKvinnojouren

här bosattanknytning tillSverigekommit till man.ensomsom
Liba-Brasilien, Irak, Kina,3, Indien 2,från PolenkomKvinnorna

kvinnornaVästindien. MännenTaiwan ochSomalia,Litauen, somnon,
fyra fall frånfrån Sverige, isju falltill ianknytninghade sammavar

ÖrebroiKvinnojourenland.i två fall frånochkvinnanland annatsom
kommit tillhadekvinnorkontakt med mänhaftdessutomhade tre vars

från Irak,korntill kvinnorna. MännenanknytninggrundSverige på av
andrasvensk. DekvinnornaAfrika. Enoch centralaTunisien varav

Tunisien.respektivefrån Polenkom

ROKS10.3.2

invand-beträffandestatistiktagit fram viss1996för årharROKS
in-58 lämnat112 jourer harmedlemsjourer. Avfrån sinararkvinnor

barnoch 079269 kvinnor 1bodde totalt 1år 1996Underformation.
invandrarkvinnor718kvinnornaAvkvinnojourerna.de 58 var

på grundSverigekommit tillkvinnor hadedessa 718 141%. Av57
hadekvinnorutländskaAntalettill här bosattanknytning somman.en

invandrar-71869. Detilluppehållstillstånd uppgicktidsbegränsade
FinlandJugoslavien 51,f.d.främst från Iran 79,kornkvinnorna

Thailand 21,23,Ryssland28, Chile 23,IrakPolen 31,47,
Turkiet 20.

Stockholmikvinnorför10.3.3 Jourhemmet

år verksam-deunderhari Stockholmför KvinnorJourhemmet sex
Hälftenpå hemmet.boendehaft 200 kvinnori gångvaritheten av

hade 22invandrarkvinnorna100deinvandrarkvinnor. Avdessa är
Hälftenbosatttill häranknytninggrundkommit hit avman.enav

RysslandRumänien,från Polen,öststatskvinnorkvinnorna22de var
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Övrigaoch Ungern. kvinnor korn från olika länder däribland Filippi-
och Thailand.nerna

10.3.4 Projekt Frideborg

Projekt Frideborgs erfarenhet utländska kvinnor begränsad.ärav
Utländska kvinnor sades ofta polisanmäla sina i akuta situationermän

därefter tillbaka anmälan. De kvinnor ita anknytningsförhållandenmen
varit aktuella i projektet korn från Bulgarien, Chilesom och Polen.

Oftast har de i Sverige bosatta varitmännen utländsk härkomst.av
Projektet har också erfarenheter svenska kvinnor levt iav som an-
knytningsförhâllanden med utländska misshandlatmän dem. Desom
svenska kvinnorna ville oftast inte polisanmälangöra för attav oro

skullemännen utvisas.

10.3.5 Rikskvinnocentrum

Under år 1995 hade %5 kvinnorna uppsökte RKC invandrar-av som
bakgrund. Under år 1996 ökade denna andel till 24 %.

Under september månad år 1996 uppsökte utländska kvinnorsex
kommit till Sverige grund anknytning till här bosattsom av en man

IrakRKC. Dessa kvinnor från Iran, och Kuwait. Dessa kvinnorvar
hade kommit hit grund anknytning till landsman. Antaletav en
kvinnor i anknytningsförhållanden uppsöker RKC sades ständigtsom
öka.

10.3.6 Södersjukhusets akutmottagning

Södersjukhusets akutmottagning varje månad 20-25 misshand-mottar
lade kvinnor. De flesta dessa svenska kvinnor.är De utländskaav
kvinnor i anknytningsförhållanden kommit till akuten främstärsom

kvinnor träffat äldre svensk i sitt hemland.unga som en man

10.3.7 Gemensamma erfarenheter

Alla företrädare deltog i hearingarna hade erfarenhetstorsom av
misshandlade kvinnor. De särskilda svårigheter sades finnas försom
de utländska kvinnorna i anknytningsförhållanden hänförde sig till
kvinnornas särskilt ställning och tväårsregeln. Kvinnojourernautsatta
lämnade många redogörelser kvinnoröver farit illa i dessa för-som
hållanden. Inom övriga verksamheter delade kvinnojourernasman
erfarenheter sade sig i vissa fall ha begränsad erfarenhetmen mer av
den aktuella gruppen.

Det generellt finnas svårigheter nå till destorauppgavs att ut
utländska kvinnorna i anknytningsförhållanden med information om
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sades i allmänhetKvinnorna i dessa förhållandenoch stöd.hjälp vara
iha kunskapfå ansågssina rättigheter ochomedvetna varomom

hjälpsöktekvinnorhämta. dedet fanns hjälp Församhället att som
Många dehjälparbetet.försvåraspråksvårigheter iblandkunde av

någon lärare påellerkommit via polisensökte hjälp hadekvinnor som
kvinnor imångaemellertidsvenskundervisningen. sadesDet att an-

i svensk-deltasinaknytningsförhållandena hindrades män attav
sammanhangi andraMånga kvinnorundervisning. ävenuppgavs

på lands-förhållandenlevde ikvinnorsina Deisoleras män. somav
särskiltansågs i detta sammanhangbygden utsatta.

anknytningsför-ikvinnornauppfattningutbreddDet attvar en
förrädslantvåårsregeln ochmedhotades sinahållandena män attav

stå iförsöktedet längstakvinnorna imedfördeutvisning utatt
de fåttförstsökte hjälpkvinnorna närMångaförhållandet. av

deså mångaocksåuppehållstillstånd. ansågsDet attpermanent avvara
tidefterprövotidensökt hjälp underkvinnornamisshandlade ensom

fåde skulle kunnasåtill sinaåtervände män permanentatt uppe-
varit medvad deville inte polisanmälakvinnorhållstillstånd. Vissa om

också kvinnornaförekomutvisning. Detförrädsla motattav -
till vändaskeptiskahemlandetfrånerfarenheterbakgrund attvarav -

för hurdel redogörelserfå hjälp. Enförmyndighettillsig atten
aktualiserade vilkaanknytningsförhållandenafarit illa ikvinnor

kvinnorna.misshandladefå för detvåårsregeln kankonsekvenser

tillanknytningpå grundtill SverigeMalaysia komfrånkvinnaEn av
det sigtill Sverige visadekomkvinnanlandsman. När att mannenen

och derassvenskamed f.d. hustrusintillsammansbodde som var
uppgift blevmalaysiska kvinnansbarn. Den att passagemensamma

f.d. hustru intehansmedha närochbarnen att varmannensex
Efteruppsökte kvinnojour.malaysiska kvinnanDen atthemma. en

för intetilltillbakavalde hon gåbott där tidha attatt mannenen
uppehållstillstånderhållitNår honriskera utvisning. permanent

lämnade hon mannen.

grundpåtill Sverigefyrtiofemårsåldern komrumänsk kvinna iEn av
låsafrånhindrade hennerumånsk Hantillanknytning atten man.

någonmedtaladehonmänniskor. Omträffa andrasvenska och
levde på potatisfickmisshandlade han henne. Hon ingen utanmat
lämnade hon sinuppehållstillståndfåttår. Når hontvåi permanent

läkarvårdi behovKvinnanuppsökte kvinnojour.Hon avvarenman.
bristsjukdomar.flertalådragit sigeftersom hon ett

tillanknytninggrundpåkom till Sverigejugoslavisk kvinnaEn av
stå såförsöktesvårt. Honmisshandladessvensk Hon utman.en

förhållandetstannade kvar iförhållandet. Honmöjligt ilänge som
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i och halvt år. Därefter flydde honett tillett kvinnojour. Såvälen
jouren kvinnans arbetsgivare vädjade till utlänningsmyndig-som
heterna kvinnan skulle få Trots dettaatt utvisades hon.stanna.

Många de utfrågade för de olika verksamheternarepresentanternaav
hade erfarenheter imän locka utländskasatt kvinnorsystem attav som
till Sverige. Kvinnojourerna sade sig ofta exempel härpå. På flerase
kvinnojourer hade det bott två eller kvinnor hade kommit tilltre som
Sverige grund anknytning till Några kvinnojourerav samma man.
kunde berätta sjumän eller åtta gånger inlett förhållandenom som sex,
med utländska kvinnor de sedan misshandlat.som

De vidmån upprepade tillfällen förekommer i dessasom samman-
hang lura kvinnorna komma till Sverigeatt lockauppgavs attgenom
med trygghet, hus och äktenskap. Kvinnornas situation i hemlandet var
ofta sådan de hade svårt ståatt förespeglingarmännensatt emot ettom
bättre liv.

Många kvinnorna sades ha bristfälliga kunskaper de i Sverigeav om
bosatta liv ochmännens leverne. Först kvinnornanär kom hit
upptäckte de männen annorlunda deatt än dem Oftatrottvar vara.
hade de personliga problem, alkoholproblem ellert.ex psykiska
problem.

Kvinnorna uppsökte kvinnojourerna hade blivit för olikasom utsatta
Främstövergrepp. det fråga fysisk misshandel och sexuellavar om
Det fannsövergrepp. emellertid också kvinnor för andrautsattssom

kränkningar. Det kunde fråga kvinnorna isolerades, höllsattvara om
inlåsta eller undanhölls eller hygienartiklar.matpengar,

En kvinna i femtioårsåldern från Polen hade i sitt hemland trajfat en
svensk Mannen ville gifta sig med henne. Kvinnan kom tillman.
Sverige och hälsade på Dd allt bra. åkteHon tillbakamannen. var
till Polen och sade sig från sitt arbete, gjorde sig med sinupp av
lägenhet och sålde alla sina ägodelar. Når hon kom till Sverige var

förbytt. Han förgrep sig på henne sexuellt på förned-mannen som
rande Kvinnan ådrogsätt. sig infektioner i underlivet. Hon var
katolik och kände oerhörd skam. Mannen kallade henne hora. Han
såg mycket på pornografi. Kvinnan den fidrde kvinnanvar som
kommit till Sverige på grund anknytning till Honav samma man.
lämnade Trots kvinnojourens vädjan till utlänningsmyndig-mannen.
heterna utvisades kvinnan.

En rysk kvinna trdfiade svensk i Ryssland där denne arbeta-en man
de. När kvinnan flyttat till Sverige fick hon varit giftveta att mannen
två gånger tidigare och hade flera barn. Han hade alkohol-grava
problem. Hon för sexuellt våld.utsattes
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svensk Närhemlandträfadefrån Sri Lanka i sittkvinnaEn man.en
alkoholmissbrukare.hit visade det sigflyttathon att varmannen

psykiskt.misshandlades såväl fysisktHon som

grundpåtill SverigeJugoslavien komfrån f.d.äldre kvinnaEn av
handikappad och behövdelandsman. Mannentillanknytning varen

påbehandlade dock kvinnanMannenskötte honom.någon omsom
och uppsöktelämnadekvinnanobehagligt Närsätt. enett mannen

ansöktedåligt skick. Mannenpsykiskthon ikvinnojour, genastvar
ansökan skrev hanäktenskapsskillnad. Itingsrättenhos attom

den tredjebelåtenhet. Kvinnanhade utfallit tillkvinnan inte var
tillanknytningpå grundtill Sverigekommitkvinnan mannen.avsom

hon komhemland. Närträffat i sitthadefilippinsk kvinnaEn en man
de skullevillebehandlad. Mannenhon illablevtill Sverige att se

på filmerna.de gjortdärefterochtillsammans göraporrfilmer som
polisanmäldes föranalsamlag. Mannentilltvingade sigMannen

ladesFörundersökningenförnekade gårningen.hanvåldtäkt men
påtill Sverigekommitandra kvinnandenned. Kvinnan somvar

sammanbotthade hanTidigaretillanknytninggrund mannen.av
Sedankvinnojour.hon uppsöktthailändsk kvinnamed ävensomen

haftupphört, harfilippinska kvinnanmed denförhållandet mannen
boende hos sig.utländsk kvinnaytterligare en

honkvinna i Sverige,hade ävenSri LankafrånkvinnaEn genom en
svensk for till SriMannenmedfått kontaktLanka,från Sri man.en

på Sri Lankauppstod. Redanoch tycketräffa kvinnanförLanka att
överkonsumeradeviss månikunde kvinnan attnotera mannen

förskole-med sin idock till SverigeflyttadeKvinnanalkohol. son
bostadinnanför dörren till sinkommitkvinnanSååldern. snart nya

Övergreppenpågick oavbrutetpå henne sexuellt.sigförgrep mannen
fly till kvinnanochDärefter lyckades kvinnandagar.fjortoni sonen

KontaktkvinnanSverige.kontakten med iförmedlat mannensom
bodde påkvinnantidenUnderkvinnojour.dem tillhjälpte en
förbund.olikaengagerade sig ihon svenska ochlästekvinnojouren

denKvinnanoch hennesutvisades kvinnandettaTrots varson.
tillgrund anknytningpåkommit till Sverigefjärde kvinnan avsom

medborgare.polskatidigare kvinnornaDe tre varmannen.

särskiltansågsarrangerade äktenskap utgöraingåttkvinnorDe ensom
Ianknytningsförhållandena. ännu störrekvinnorna iblandutsatt grupp

dessa kvinnoranknytningsförhållandeni andrautsträckning än uppgavs
sinahindrasdessutomKvinnorna sadessinaisoleradehållas män. avav

mellanför oenighetriskenbakgrundfamiljer lämna motatt avmannen
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släkterna. Kvinnorna ansågs ofta ha dålig utbildning och ibland t.o.m.
analfabeter.vara

En indisk kvinna hade blivit bortgift med landsman. Hon kastadesen
bostaden efter några dagar sedanut hade tagit handur mannen om

hemgiften.

En syrisk kvinna hade blivit bortgift med landsman. Efter fyraen
dagar kastades hon bostaden sedan tagit hemgiftenut ur mannen
ifrån henne.

kvinnaEn från Uganda hade blivit bortgift med landsman. Honen
hölls under långa tider inlåst i lägenheten borta.när mannen var
Hon lyckades till sist få i nycklar och flydde tilltag mannens en
läkarstation.

En kvinna från Iran blev bortgift med landsman bott ien som
Sverige i 15 år. Hon hade bara trajfat gång föremannen en
bröllopet. börjadeHan misshandla henne hon kommit hit.genast
Misshandeln polisanmäldes anmälan skrevs eftersom brottmen av
inte kunde styrkas. Kvinnan utvisades.

En kvinna från f.d. Jugoslavien blev bortgift med landsmanen vars
familj varit i Sverige många år. Mannen dock inte intresseradvar av

ha kvinnan hustru. I stället blev hon hushållerskaiatt som mannens
familj. fickHon inte delta familjeliveti bara förberedautan
middagar och städa. Efter två år sökte kvinnan sig till kvinno-en
jour. Hon går i regelbunden terapi. Det har fattats beslutnu om
utvisning beslutet överklagat.ärmen

En muslimsk kvinna från Pakistan blev bortgift med frånen man
Uganda. Mannen äktenskapet tillkommit ledemotvar ettsom som
i hans föräldrars förmå honomsträvan bryta med sin svenskaatt att
flickvän. Kvinnan kom till Sverige med vissa förväntningar. Mannen
misshandlade henne och behandlade henne i övrigt illa. Förhållandet

slut. Kvinnan erhöll uppehållstillstånd.tog permanent

Många kvinnoj hade uppfattningen kontaktenoursrepresentanternaav att
mellan de utländska kvinnorna och de i Sverige bosatta hademännen
uppstått i kvinnornas ursprungsländer medan befann sig därmännen i
sitt arbete eller på I vissa fall sades de utländska kvinnornasemester.
ha träffat de i Sverige bosatta männen organiserad kontakt-genom en
förmedling. Oftast tillgick kontakterna så kvinnorna skickadesätt att

fotografi och sina personuppgifter till förmedlingen. Erfarenheternaett
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dessa ljusskygga. sällanförmedlingarna tämligen Deattvar var varav
någon längre tid.verksamma

utländska kvinnor,Framför allt kvinnojourerna sade sig ha märkt att
uppehållstillstånd innan förhållandetinte erhållit permanentasom

ansågs skei utsträckning tidigare utvisas. Dettaupphört, änstörre
eller risk fanns för social utstötningkvinnorna misshandlatsoavsett om

utlänningsmyndigheterna tidigarehemlandet.i Det tog storattuppgavs
misshandel i för-de intyg kvinnojourerna skrevtillhänsyn attom

verkan vidförekommit, dessa intyg i daghållandet är utanattmen
frågan uppehållstillstånd.bedömningen av om
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Utredningens intervjuundersökning11

Inledning11.1

skaffa ytterligare kunskap förekomsten våld ochFör att oss om av
behandling i anknytningsförhållanden under den tid denkränkande
invandringsprövningen för de sökande, har vi låtituppskjutna gäller

utföra intervjuundersökning medSCB för utredningens räkning en
utländska kvinnor på grund anknytning till här bosatt makesom av en

uppehållstillstånd år 1992.erhöll sitt första tidsbegränsadeeller sambo
i samråd med SCB,Utredningens frågeformulär, utarbetats ärsom

intaget i bilaga

11.1.1 Urvalet

år blevIntervjuundersökningen har gällt kvinnor under 1992som
anknytninginvandringsprövning grundföremål för uppskjuten av

och före den juli 1996 erhölltill här bosatt make eller sambo 1somen
undersökningen ingående kvinnornasuppehållstillstånd. De ipermanent

förhållandeti Sverige således inte beroendebo ärrätt attatt numera av
består. totala rampopulationen uppgick tillmed Den nästanmannen

för undersökningen omfattade 9303 kvinnor. Urvalet600 personer.
de inte anträffades 230,föll 341 bort. beroddeAv dessa Detta att

språksvårigheter 54vägrade delta i undersökningende 31,attatt
målpopulationen 26.visade sig inte tillhöraeller de den angivnaatt

Undersökningen korn därmed 589att avse personer.

Undersökningens tillförlitlighet11.1.2

med uppgifterfinns i allmänhet anledning försiktigDet att somvara
falleri urvaletframgår intervjuresultat. På grund att personerav av

intervjuundersökningvårkan resultatet få snedvridande effekter. Ibort
kan det inteför sig relativt dettabortfallet i och normalt. Trotsvar

undersök-deltagit iuppgifterna från de kvinnor inteuteslutas att som
frågor kan haHärtillskulle ha förändrat resultatet. kommerningen att

undersök-ingått imissuppfattats saknas frånoch att somsvar personer
flestaspråksvårigheter.kan till viss del bero på Deningen. Detta av

% uppfattningkvinnorna hade dock enligt SCB:sde intervjuade 70
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mycket goda eller goda språkkunskaper. Vad gäller frågor rörsom
våld närstående brukar alltid viss osäkerhet rådautövats be-som av en
träffande de lärrmas. Det känt från tidigare undersökningarärsvar som

lever i misshandelsförhållanden kan obenägnaatt attpersoner som vara
berätta vad de för.utsättsom

Även resultatet undersökningen inte kan säkerställas rentom av
statistiskt beträffande hela rarnpopulationen det uppfattningger oss en

hur den drabbade utländska kvinnor i snabbastorom gruppen av an-
knytningar finnsDessutom det vissa möjligheter jämföraär. att

kvinnor farit illa med övriga kvinnor i undersökning-gruppen av som
en.

11.1.3 SCB:s rapport

Utifrån de erhållna på ställda frågor, har SCB gjortsvaren en
uppräkning urvalet till skattade totaler. Härvid har skattningarav av
procenttal skett med hänsyn till urvalspersonernas urvalssannolikhet
och på grundval kända populationsuppgifter från SIV:s register överav

med uppskjuten invandringsprövning.personer
SCB:s intagen i bilaga 5.ärrapport

11.2 Resultatet undersökningenav

11.2.1 Kvinnor farit illasom

de 589 intervjuadeAv kvinnorna hade kvinnor %81 14 på något sätt
blivit illa behandlade tvåårsperioden.under de 589Avav mannen
kvinnorna hade 37 kvinnor 6 % för fysiskt våld.utsatts

Kränkande behandling

Det 79 kvinnor svarade på någon delfrâgorna undervar som av
fråga 9 huruvida de för kränkande behandling. Denutsatts mestom
frekventa problem i förhållandena gräl och kvinnantypen attav var

fula tillmälen inteDet heller ovanligt attgavs av mannen. var mannen
kvinnankränkte ekonomiskt, försökte hindra hennes kontakter med

andra människor eller han fick kvinnan rädd för honom.att att vara
däremotDet mindre vanligt kvinnorna svarade på fråganattvar om
krävt sexuella handlingar hennes vilja, han kastatmot utmannen om

henne från bostaden och han behandlat hennes barn illa.om
Av de 79 kvinnor de för kränkande be-att utsattssom uppgav

handling %29 37 problemen började omgående och 47attuppgav
kvinnor 60 % svarade problemen började efter tid.att en
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förekom% problemen59 stycken 75Det attuppgavsomvar
eller ganska ofta.mycket ofta

undersökningen.Svarsfrekvensen på fråga iTabell 23 visar 9

behandling frånkränkande23. Förekomsten olikaTabell typerav av
förhållandena fråga 9.sida i de undersöktamannens

insamlad från SCBintervjuundersökning dataUtredningensKälla:

%kvin- Antalkan behandlakänt sedan tidigareDet mänår att
n589tid väntade på Ja-svarilla i hemmet. Under den Dusomnor

förekom det i Ert hemPUT att mannen...

6,5%människor 38din kontakt med andra...försökte hindra

4,6%Dig 27det besvärligt för Dig lära...försökte göra att
svenska

7,6%45kallade Dig fula namngrälade på dig och

5,4%32med utvisning...hotade Dig

4,9%29Dig med våld...hotade

3,7%Din vilja 22sexuella handlingar...krävde mot

6,5%38rädd för honom...fick Dig att vara

6,8%Dig få till 40och/eller lät inteDina...tog pengarpengar
utgifternödvändiga

3,2%19från bostaden...kastade Digut

2,9%17...behandlade Ditt/Dina barn illa
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Våld

intervjuadeAv de 589 kvinnorna svarade, tidigare 37nämnts,som
stycken %6 frågan de hade för våld fråga 11. Tvåutsattsom

dessa kvinnor svarade nekande på alla alternativen i fråga 9av om
förekomsten kränkning i förhållandet.av

de våldsdrabbadeAv 37 kvinnorna 6 kvinnor %16 attuppgav
våldet börjat omgående efter besättningen i Sverige och 31 kvinnor

%84 våldet började först efter tid.attuppgav en
Mer hälften de våldsutsatta kvinnorna, %,än 21 stycken 57av

våldet förekom mycket eller ofta.ganskaattuppgav
Det åtta kvinnor de blivit skadade i sådanattvar som uppgav

utsträckning de tvingats söka läkarvård.att
Tabell 24 visar förekomsten våld i de undersökta förhållandena.av

Tabell 24. Förekomsten våld i de undersökta förhållandena frågaav
11.
Källa: Utredningens intervjuundersökning data insamlad SCBav

Under den tid Du väntade PUT förekom Antal %
det i hemErt ja-svar n589att mannen...

...knuffade eller höll dig så det gjorde 29 4.9%att
ont

...slog Dig så det gjorde ont 29 4,9%att

Det 21 kvinnor på båda alternativen i fråga 11.svaratvar som
Åtta kvinnor hade endast på alternativ 1 och åtta kvinnorsvarat
hade endast på alternativ 2.svarat

Det fanns tydligt samband mellan förekomsten våld ochett av annan
kränkande behandling. Av kvinnorna besvarat sjuänsom mer av
delfrågorna i fråga kränkning9 jakande, hade alla utom svaratom en

på något alternativen i fråga 11. Man kan kvinnorsäga attav som
på olika blir kränkta löper risk bli försätt större ävenatt utsattaen
våld.
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farit illaandra kvinnorkännedomintervjuadesDe somom

kände till% de23cirkakvinnornaintervjuadede 589 attAv uppgav
anknytningsförhållande.ifarit illautländsk kvinnaminst ettsomen

farit illaflertal kvinnortillde kände%medan 11 ettatt somuppgav
förhållanden.sådana

hjälpsöktkvinnor11.2.2 Utsatta som

54 styckenmajoriteten,kvinnornatotalt 81deAv utsatta uppgav
iproblemenmed någonhjälp ellerviss%, de sökt67 pratatatt om

medtalahjälp vänner.vanligasteDenförhållandet. atttypen varav
ocksågjort detta. Dethadede39 kvinnorDet att varsom uppgavvar

vilket 20myndigheterna,hjälp hossöktekvinnornavanligtrelativt att
de söktkvinnorgjort. Det llsade sig ha attstycken uppgavsomvar

anmälthade vaddeoch kvinnorkvinnojour 15hos atthjälp uppgaven
polisen.för tillde utsatts

nöjda ellersökt hjälpkvinnornatredjedelartvåOmkring varsomav
fick.dehjälpennöjda meddelvis

mycketmyndigheternahossökte hjälpdemHälften varsomav
fick.hjälpen demednöjda

hjälpinte söktkvinnor11.2.3 Utsatta som

de inte%32kvinnornade 81 att26Det utsatta uppgavsomavvar
förhållandet.iproblemenförhjälpsökt

dehjälpinte söktekvinnornatillskälet attvanligasteDet att var
kvinnor20Detskulleproblemen över.hoppades angavsomatt var

hjälpinte söktekvinnornaskäl tillvanliga attandraTvådetta. att var
svenskaikunskapoch bristandeskullevad de göravissteintede

stycken.respektive 1415språket angavs av
direkt hotatsdekvinnornastycken32 attTrots avatt uppgavav

detutvisningförrädslantabell 23,utvisningmed se varmannen
frånavstodkvinnornatillskälet attförekommandevanligtminst att

skäl.dettakvinnorendasthjälp. Detsöka tre angavsomvar

kvinnornaanknytningar därkring deOmständigheterna11.2.4
i undersök-anknytningarövrigajämfört medfarit illa

ningen

Anknytningstyp

% anknytning48hade 285undersökningenikvinnorna589deAv
% hade37svensk, 217inföddsamboellermaketill an-varsomen

samboellermakebosatthärtillknytning sammavar avsomen
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nationalitet kvinnan och 87 15 % hade anknytning tillsom makeen
eller sambo invandrare nationalitet densom änvar av annan egna.

Av de 81 kvinnor något vis hade behandlats illa i för-som
hållandet hade, liksom i hela populationen, de flesta anknytning till en
infödd svensk. På så skiljer sigsätt resultatet intervjuundersök-av
ningen från resultatet genomgången utvisningsårendena se tabellav av
22.

Relativt det vanligast bland kvinnorsett med anknytning tillvar en
invandrare nationalitet denän och bland kvinnor medav annan egna
anknytning till infödd svensk de for illa. Kvinnor medatten an-
knytning till landsman däremot tydligt underrepresenteradeen var

Ävenbland de illa behandlade. på så skiljer sig intervjuundersök-sätt
ningen från hur det förhöll sig i utvisningsärendena.

Tabell 25 visar hur många kvinnor i de olika anknyt-typerna av
ningsförhållanden något for illa isätt förhållandet respektivesom

för våld.utsattes

Tabell 25. Kvinnor i undersökningen behandlats illa i olikasom
anknytningstyper.
Källa: Utredningens intervjuundersökning data insamlad SCBav

Anknytningstyp Samtliga Kvinnor Kvinnorsom som
behandlats illa för våldutsatts
inkl. våld

% % %n n n

Kvinnor med anknytning 285 48 43 53 20 54
till infödd svensken

Kvinnor med anknytning 217 37 22 27 9 24
till landsmanen

Kvinnor med anknytning 87 15 16 20 8 22
till invandrareen av annan
nationalitet denän egna

Totalt 589 100 81 100 37 100

Kvinnornas nationalitet

Av kvinnorna blev illa behandlade korn de flesta från Polen 20som
stycken, Thailand 9 stycken, Ryssland 8 stycken och Iran 6
stycken. Andelen kvinnor från angivna länder farit illanu som
förefaller stå i proportion till antalet intervjuade från respektive land.
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Anknytningsförhållandenas uppkomst

hadeflesta kvinnorna i intervjuundersökningen deDe attuppgavav
hemlandträffat i fråga denne i kvinnansnärmannen var resa

% de hade träffat%. 16 kvinnorna42 Det attuppgavvar av som
under vistelse i Sverige.enmannen

andel kvinnorBland förekom det någotde störreutsatta somen
arrangerade äktenskap eller träffathade ingått genom enmannen

jämförelsekontaktförmedling. fråga små skillnader iDet dockär om
träffas.andramed sätt att

bosattaTabell 26 visar hur kvinnorna träffat de i Sverige männen.

Anknytningsförhållandenas uppkomstTabell 26.
insamlad SCBUtredningens intervjuundersökning dataKälla: av

illaträffades ni Samtliga Därav DäravHur
behandlade våldsutsatta
inkl. våld

%% % nn n

18 49hemland 244 42 36 44i dittNär han resavar

850 9 6 3i land 5På ett annatresa

i Sverige 81 14 12 15 4 lldu påNär resavar

2kontakförmedling/katalog 12 2 2 3 5Genom

9 2arbetade/studerade i ditt hemland 51 6 7 5Han

bestämde 24 4 5 6 2 5Din familj

4 2 5släktingar 23 34Genom

3636 5 lbekanta 6Genom

35 6 lvarandra tidigare i ditt hem- 35 6käntHar
land landsmän

O O Oarbetade/studerade i Sverige 012 2Du

31arbetade/studerade tillsammans i 1 1Ni 11 2ett
tredje land

Är 3loftast kusiner 1 1släkt 7 1

O OO3 O OKan svara

37 10081 100589 100Totalt
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Samlevnadsform

I undersökningen totalt %71 de 589 kvinnorna de ingåttattuppgav av
äktenskap med deras anknytning. Av de 81mannen som utsattavar
kvinnorna det dock endast %64 ingått äktenskap medvar som man-
nen.

förhållandetBarn i

Totalt fanns det barn i %37 de 589 förhållandena.sett Det för-av var
hållandevis ovanligt barnen härrörde från tidigareatt mannens
relationer. Det vanligaste således barnen kommit tillsammansattvar
med kvinnan till Sverige %12 fallen eller barnen kvinnansattav var
och 19 % fallen. Av de intervjuademannens gemensamma av
kvinnorna %10 de hade något eller några barn kvar i hem-attuppgav
landet under tiden de väntade uppehållstillstånd.permanent

I med de kvinnor81 for illa fanns det barn i Sverigegruppen som
%i 52 fallen. dennaI %hade 23 kvinnorna barnav grupp av

med och 22 % hade barn med siggemensamt tillmannen egna
Sverige. Av de illa behandlade kvinnorna hade %20 barn kvar i
hemlandet.

Äldersskillnad

I 117 de 589 anknytningsförhâllandena i undersökningen 20 %av
i Sverige minst 13 år äldre kvinnan. I 35 för-änvar mannen av

hållandena 6 % minst 20 år äldre kvinnan.änvar mannen
Av de 81 kvinnorna blev illa behandlade minst 13som var mannen

år äldre i fallen17 21 % och minst år äldre20 kvinnan i 9änav av
fallen %.11 Av de 37 kvinnor drabbades våldsom av var mannen
minst år13 äldre i fallen %11 30 och minst 20 år äldre änav
kvinnan i 7 fallen %19av

Bland de våldsdrabbade kvinnorna det stycken intevar sex som
kunde födelseår.ange mannens

Förhållanden upphörtsom

helaI urvalet hade 20 % kvinnorna vid intervjutillfället separeratav
från i Sverige. Av de 81 kvinnorna for illa i förhållande-mannen som

hade %82 Trots problemen emellertid de15 81separerat.na var av
kvinnorna %18 fortfarande tillsammans med dessaAv 15mannen.

fyra de för våld.att utsattsuppgav
Bland de fall där förhållandet upphört kvinnan blivit illautan att

behandlad någotdet vanligare förhållandet upphörde först efterattvar
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uppehållstillstånd deterhållit beslutkvinnan ändet permanentatt om
kvinnorna farit illa.beträffande somvar

intervjuundersökningensSammanfattning11.3 av

resultat

i förhållandet% farit illaundersökningen hade 14kvinnorna iAv
för våld.% hade blivitoch 6 utsatta

kvinnan fulakränkningvanligaste formernaDe att gavsav var
hindrade hennesekonomiskt,kränkteshontillmälen, attatt mannen

kännafick kvinnanmänniskor ochmed andrakontakter attatt mannen
förrädd honom.sig

för, destokränkning kvinnornafler störreJu utsattestyper somav
våld.förför kvinnornasannolikheten även utsattesattvar

Ryssland och IranPolen, Thailand,från över-Kvinnorna var
illa sammanboendet.farit underbland kvinnornarepresenterade som

farit förefaller dock stå iländer illafrån dessaAndelen kvinnor som
land.intervjuade från respektivetill antaletproportion

hjälp.drabbade har söktdeMajoriteten av

hjälpen bra.sökt hjälp tyckerharflestaDe att varsom

kände minst kvinnakvinnorna tillfjärdedelUngefär annanenaven
till här bosattgrund anknytningkommit till Sverigehade av ensom

förhållandet.behandlad iblivit illaochman

åldersskill-förhållandetråkat illa ikvinnorI ut varsomgruppen av
lägre ochgiftaoch andelenmellannaden större parternaparterna par

i förhållandet.utsträckning barnhade i större

förhållandet hadeilla ifaritdede fall där kvinnornaI attuppgav
i de flesta fall upphört.förhållandet

tillanknytningmedbland kvinnordet vanligastRelativt sett envar
medoch kvinnornationalitet deninvandrare än egnaav annan

for illa ideinfödd svensk deanknytning till attatt uppgaven
förhållandet.
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överväganden förslagoch12

övervägandenför våraUtgångspunkter12.1

anknytningarvåld i snabbaRisken för12.1.1

uppgiftervi fått mångakartläggningsarbete harvårtUnder om
minst vidanknytningar. Intevåld i snabbaförekomsten genom-av

mångaframkommithar deti utvisningsärendenagången akterna attav
förekommeri relationerVåld kvinnorfarit illa.kvinnor näramot
kvinnorna iFrågan dåförhållanden.emellertid i alla ärtyper omav

särskiltanknytningsförhållandena är utsatt grupp.en
generelltutländska kvinnorvisarofferundersökningarSCB:s att

undersökningardessavåld svenska kvinnor. Iföroftare änutsätts
anknytningsförhållanden.iuppgifter kvinnorsärskildasaknas dock om

varitutländska kvinnorintervjuundersökning, därutredningensI som
tillfrågadesinvandringsprövninguppskjutenföremål för beslut omom
% 37 stycken6anknytningsförhållandet,förevarit ivad uppgavsom

tiden för densambo undersin make ellerför våldde utsattsatt av
stycken% 44Ytterligare 8invandringsprövningen.uppskjutna

undersökningeniTotaltfarit illa påde hade sätt. settatt annatuppgav
farit illa inågot% på81 kvinnor 14 sättdet således somvar

resultatetjämföraNågon kontrollgruppanknytningsförhållandena. att
uppstår svårigheterDännedvi dock inte.undersökningen med harav

framkommit.uppgifterbedöma deatt som
medundersökningsresultatetjämföraliggertill handsNärmast att

1992/93.ettårsperiodenunderofferundersökningarSCB:sresultatet av
i Sverige% samtliga kvinnortotalt 6denna tid blevUnder utsattaav

såledessammanhang,avsåg alla ävenvåld eller hot. Dettaför något
Under-platser.allmännayrkesutövning ochsamband medi

ieller hotför våld% kvinnornasökningen visar 1,7 utsattesatt av
%60iuppskattatbostad. SCB har nästaneller att avannansegen

relation.offer och gärningsmanlågenhetsvåld har näramedfallen en
offerundersökningarSCB:sspecialbearbetningUtredningens av

genomsnitti1978-1994under åren7.2.3 visadeavsnitt utsattesatt
Även avsågshärnågot våld.årligen för% kvinnorna i Sverige2 av

% fallen30i drygtkan uppskattassammanhang. Detvåld i alla att av
tabell 10.bostadnågoni eller iinträffade våldet den annansegna
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Det går således dra slutsatsen kvinnor i anknytningsför-att att
hållanden under den uppskjutna invandringsprövningen löper en
betydligt riskstörre för våldutsättas sin makeatt eller sambo änav
andra kvinnor. Det osäkra underlaget dock vi integör detatt attanser
med säkerhet går uttala något storlekenatt denna överrisk.om av

12.1.2 Olika anknytningsförhållandentyper av

De kommer till Sverige grund äktenskap ellerpersoner som av
samboförhållande med här bosatt förhållandetutanen attperson
dessförinnan harnärmare etablerats inte någon enhetligär Degrupp.
kommer från många olika länder och många olika sociala miljöer.
Vissa sökande välutbildadeär medan andra analfabeter.är En del
kommer från länder där de haft goda möjligheter till försörjning
medan andra i sina hemländer levt under svåra förhållanden. Det är
vanligt kvinnorna har barn från tidigare förhållanden.att Vissa
sökande kommer från samhällen där patriarkalisktsträngtett synsätt
råder medan andra vuxit under förhållanden präglasupp som av en

jämlik på och kvinnor.mänmer syn
Bland kvinnorna finns det de lurats och lockats hit, desom som

gifts bort sina föräldrar och de söker möjlighet till bättreav som en en
tillvaro i Sverige. Det flertalet har dock flyttat hit uttaladstora av egen
vilja på grund känslomässig bindning till i Sverige ochav en mannen
hoppas på bra liv här tillsammans med honom.ett Mannen i Sverige
kan infödd svensk, landsman eller invandrarevara en en en av annan
nationalitet denän egna.

viktigtDet hålla i minnetär det flertalet anknytningför-att att stora
hållanden fungerar andra problem uppståränutan i andraävensom
förhållanden. Enligt SCB:s undersökning det endast iär 14 % av
fallen problem uppkommer. Det bör därför understrykas detsom att

flertalet utländskastora kommit hit grundpersoner som av
anknytning till make/maka eller sambo tillfreds med sittsynes vara
förhållande och sin tillvaro i Sverige.

Det svårtär beskriva de anknytningsför-att ett sättnyanserat
hållanden där kvinnor far illa. I medierna används ofta uttryck attsom
kvinnorna blivit hitlockade, utnyttjade och slagna. Detta dockär
endast del sanningen. Vissa kvinnor kommer hit på grunden av som

anknytning till här bosatt har kommit till Sverigeav en person genom
sina familjers Andra kvinnor har själva aktivt söktarrangemang. en

i Sverige och varit mycket angelägna komma hit. I dessaman attom
fall har kvinnorna kanske inte varit tillräckligt uppmärksamma på
sådant tydde förhållandet skulle bli problematiskt.attsom

Svårigheterna för kvinnorna varierar beroende vilket slags för-
hållande det frågaär om.
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kvinnorDe kommer hit för gifta sig med landsmän kommerattsom
i många fall från samhällen där kvinnornas rörelsefrihet starkt be-är
gränsad. Av såväl kulturella praktiska skäl blir de ofta heltsom
beroende sina En del kanskemän. inte vill eller får svensk-av
undervisning och blir därmed lätt isolerade. Ofta har i dessamännen
förhållanden varit i Sverige några år och i viss mån sig tillanpassat
svenska förhållanden. De har kanske haft förhållanden med svenska
kvinnor finnsDet risk makarnas livsstil kolliderar. Vissaetc. stor att

de utländska upplever svårighetermännen invandrare.av som
Äktenskapet med kvinna från hemlandet kanske sätttrosen ett attvara
förbättra den svåra situationen. Männens svårigheter kan emellertid

kvinnorna kommeröver hit. På grund familjens inställningut som av
till frånskilda kvinnor eller frånskilda kvinnors ställning i vissa länder,
riskerar kvinnorna i dessa förhållanden dessutom drabbasatt av
svårigheter vid återvändande till hemlandet efter det förhållandetett att
upphört.

Vid hanteringen anknytningsärendena vållar de arrangerade för-av
hållandena särskilda problem. Eftersom förhållandets seriositet skall
bedömas bakgrund seder och bruk i olika länder och regioner,mot av
beviljas sökanden oftast uppehållstillstånd haräven dåligparternaom
kännedom varandra.om

utländskaDe kvinnor gifter sig med svenska eller med imånsom
Sverige bosatta nationalitetmän den kanän mötaav annan egna,
problem slag. I dessa förhållanden kan kulturkonflikterannatav

svårigheter.orsaka Framför allt kan motsättningar i påsynen
sexualitet, samlevnad och könsroller svåra bemästra, särskiltattvara

språksvårigheter hindrar kommunikationen.om
följdEn den reglerade invandringen den enda möjlighetenär attav

för utlänningar på lagligt få uppehållstill-stora sättatt ettgrupper av
stånd i Sverige bilda familj här. Riskenär för förhållanden skallatt att
inledas för kringgå invandringsbestämmelserna därmed Detatt är stor.
går inte bortse från det finns fall där anknytningsförhållandenatt att

beror på de ekonomiska, sociala politiskaeller förhållandena imer
utvandrings- respektive invandringslandet på etablerad ömsesidigän en
relation. Sådana motiv för inleda förhållande brukar iblandatt ett
kallas för instrumentella se Månsson, Sven-Axel, Kärlek och
kulturkonflikt, 114. Förhållandet i falldessa instrument förär etts.

skaffa sig bo i det landrätt vill.att att man
Det går inte något i vilkensäga utsträckning instrumentellaatt om

motiv det huvudsakligaär skälet till sökanden ansökeratt om uppe-
hållstillstånd i Sverige. Vi har emellertid under kartläggningsarbetet
fått många vittnesbörd kvinnor efter mycket kort tids be-om som en
kantskap med i Sverige bosatt flyttat med denne ien man samman
Sverige och rädsla för behöva återvända till hemlandet ståttattsom av

med såväl våld kränkningar i förhållandet. detAtt in-ut ärsom
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behöveruthärda i förhållandetförmår demstrumentella motiv attsom
sådana motiv.också inlettsförhållandetbetydainte att av

motivinstrumentellautifrånblandäktenskapavseendeTvå studier
utförtsStudierna harSven-Axel Månsson.boki anfördaredovisas av

respektive Ckvinnor och svenska mänBerkowicz polskaHalinaav
Sverige. Enligtbosatta ioch kvinnorgambiskaYamba mänBawa

intedeäktenskapsådana ärBerkowicz ävenHalina är renaom-
deYamba konstaterarlyckliga.särskiltskenäktenskap inte att-

emotionellauppstår detoundvikligenoch svårigheterkonflikter som
haftvissa fall harförhållande isådantimoraliska planetoch ett

för bådakonsekvenserförödande parterna.
i utvis-de hörtsharkvinnornade våldsutsatta närMånga av

förlängningansöktdeanledningmedningsärendena att avomav
olika slag.problemhaftderasuppehållstillståndet mänuppgett att av

problem ellerekonomiskamissbruksproblem,bl.a.sigharDet rört om
har varitkriminella, någravaritharNågrapsykiska problem. män

något slagshaftpornografi andra harochintresserademycket av-av
tidigareframkommitfall har det männennågrabeteende. Ivikande att

haft relationdekvinnorskyldiga tillsiggjort övergrepp mot ensom
till.

förekommerspeciellnågoninte mänDet är typ somsomav
nationali-allaanknytningsärendena. Männenireferenter representerar

iLiksominkomstklasser.ochutbildningsnivåer, yrkenåldrar,teter,
regelmässigt behandlardetförekommersammanhang mänandra som

medkontakterknytamöjligheterilla. Dessakvinnor mäns att
efterkvinnornasi vissa fall strävanunderlättaskvinnorutländska av

liv i Sverige.bättreett
SIVutvisningsärendena hosaktmaterialet igenomgångenVid av

tidigareuppgifterutsträckning männensnågoninte ifanns större om
på dennaberokankvinnor. Dettautländskamedförhållanden att
kan drasslutsatserefterfrågades. Desärskiltinteuppgift ursom

kvinnojou-emellertid frånbegränsade. Vi hardärmedmaterialet är
inlettförekommitdetuppgifterfått attatt mansammeomrerna

ochkvinnorutländskasju-åttaenstaka fallnågramed iförhållanden
samtal medVid vårakvinnor.tre-fem utländskamedflertal falli ett

gift sigdärredovisatsärendeharpå SIVhandläggare ett mansamme
hadeursprungsland. Mannenfrånkvinnormedgångeråtta samma

kvinnorna.misshandelförfängelsemånaderstilldömts en avavsex
idefrån sätterutgå mänanledning systemdockfinns attDet att som

få.mycketutländska kvinnorhit ärgånggång taatt
polisregisteriförekomstStickprovsundersökningen männensav

gjort sigmisstänkas hakangoda grunderpådevisar mänatt som
iförekommerfall inteflestai de allrakvinnorvåldskyldiga till mot

drygtnärstående. Däremotför brottdömdaregistren mot varsom
påståtts haundersökningi vår utsatt% de 25 män40 somav
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kontrolltillfället, främstför våld dömda försökandena andra brott vid
trafiknykterhetsbrott andra trafikbrott.förmögenhetsbrott, och

invandringen12.1.3 Den reglerade

UtlänningslagstiftningenSverige har reglerad invandring. angeren
utgångspunkt dennaför regelsystemet. En viktig är attramarna

förutsebar, uppfattaslagstiftning precis all lag skall varasom annan --
uppfyllertill kringgåenden. Endast denrättvis och inte leda somsom

få bosätta sig ienligt lagstiftning och praxis skall hakraven rätt att
Sverige.

återförening för anhöriga ochprincip i tillviktig lagenEn är rätten
inteLagstiftningen skallockså till förening med anhörig.rätten en

från olika länder.hinder i för familjebildning förlägga vägen personer
deinvandringsprövningenPrincipen den uppskjutna är en avom

fyller dubbla syften. Allt-ingår i regelkomplexet. Denprinciper som
blivit svårare och svårareinvandringstrycket ökat har deteftersom att

står tillmöjlighettill Nästan den endafå komma Västeuropa. som
flykting elleruppehållstillstånd inteför den önskarbuds ärmensom

dåanhörig.ansöka tillstånd Detskyddsbehövande årär att somom
skenäktenskap ellerfinns risk förförvåna detinte ägnat attattatt en

utverkainstrumentella motiv i syfteinledsförhållanden attav
invandringsprövningenuppskjutnauppehållstillstånd i Sverige. Den

skäl för den uppskjut-kringgående. Ettförhindra sådantskall annatett
medger relativtdeninvandringsprövningen generösär att enna

Myndigheternas utredningtillstånd.det gällerprövning när att avge
ellerönskar få tillstånd,verkligen anhörigdet är att avsomenom

djupgående tillståndetbehöver inte såi förhållandet,allvaret vara om
efter tid.skallprövningen såledestidsbegränsat och görasär enom
Sverige.den sökande lämnaförhållandet inte består förväntasOm

tillämpahand haroch Utlänningsnämnden de förstaSIV iär attsom
huvuduppgiftlagstiftningen. viktigt framhålla deras ärDet är attatt att

följdgivenEnprinciperna för den reglerade invandringen.tillämpa av
handi förstatillståndutlänningen sökerdetta detär äratt somsom

Sverige bosattaiinte dentilldrar sig myndigheternas intresse,
uppfattning aldrigvårUtlänningsmyndigheterna enligtkanpersonen.

värdera detellerinnebär de skallpä sig roll utrönaattta en som
mindre värderalämpliga eller realistiska i förhållande, än attett

agerande frånsådantkvaliteter.moraliska Ettreferenspersonernas
perspektiv.svensktsig främmandemyndigheternas sida skulle ettte ur
utlännings-medenlighetuppgift iUtlänningsmyndigheternas är att

tillkommaönskardenregler kontrolleralagens att person som
inomEndastkriterierna för få det.Sverige uppfyller göraatt ramen

samla inpå sigutlänningsmyndigheternauppgift kanför denna attta
i Sverige.uppgifter referenspersonernaom
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Av skäl den reglerade invandringen måste det ocksåsamma - -
det sökandens anknytning till Sverige skalläraccepteras att som vara

förvägledande han eller hon skall beviljas uppehållstillstånd ochom
det den sökande föremål för myndigheternasär utredning.äratt som

Vi har under gång fåttarbetets många synpunkter "det ärtypav
skyldighet hand kvinnorna de blivit illa be-närstatens att ta om

ihandlade Sverige", "de misshandlat kvinnorna bordemän som
utvisas och kvinnorna få stanna", "det fel skärskåda kvinnornasär att
leverne det har burit sig illa åt" Allt dettanär är männen ärsom osv.
problemställningar i olika avseenden kan väl värda attsom vara
diskutera, framförda i detta sammanhang bygger de enligt vårmen
uppfattning missförstånd vårt uppdrag. Vi har vårtett ansett attav
uppdrag ligger inom för den rättsliga kontrollen denramen av
reglerade invandringen. Det därför naturligt det den utländskaär äratt

önskar få uppehållstillstånd i Sverige i fokus.sättspersonen som som
uppgift försökaVår finna lösningar förhindrar dettaär att attsom

regelsystem får oacceptabla följder för dem berörs det och detsom av
den bakgrunden och inom för det regelsystemet viär mot ramen

redovisar våra överväganden och lägger förslagen.
Bakgrunden till vårt uppdrag den uppmärksamhet olikaär som

organisationer och myndigheter faktumdet det förekommergett att
utländska kvinnor kommer till Sverige grund anknytningatt som av

till bosatt förhär misshandel eller kränkande be-utsättsen man annan
handling i förhållandet. vårI kartläggning har vi också funnit att
kvinnor kommer till Sverige under dessa omständigheter löpersom en
förhöjd risk för våld. i sig många frågor,Detta väckerutsättasatt

angående hjälp och skydd till utländska kvinnor ocht.ex. utsatta om
möjligheterna förebygga våld i anknytningsförhållanden. ingårDetatt
inte i vårt uppdrag finna åtgärder underlättakan för utländskaatt som
kvinnor råkar illa i sitt anknytningsförhâllande. Vi vill dockutsom
framhålla det självklara i dessa kvinnor har precis tillrättatt samma
det svenska samhällets skydd och stöd andra kvinnor har. Desom

också det finns all anledning uppmärksamma.utgör atten grupp som
Vi ocksåhar goda exempel på stödprojekt särskilt riktar sigsett som
till den gruppen.

Vår kartläggning visathar det uteslutande kvinnornästan äratt som
far illa i anknytningsförhållandena. Det dessutom främst kvinnorär

med hänsyn till de sociala och kulturella förhållandena i hem-som
landet kan få svårigheter förhållandet återvändasedan upphört, dit.att,
Vidare det oftast gånger inleder förhållandeupprepadeär män ettsom

kvinnamed utländsk de sedan behandlar illa. Våra över-en som
väganden skall denna bakgrund. förekommerDet emellertidmotses

råkar illa finns också kvinnliga referenspersonerDetäven mänatt ut.
på olika utnyttjar regelsystemet. Av dessa skäl vårasätt över-tarsom

väganden sikte både manliga och kvinnliga sökande och på både
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kvinnliga och manliga referenspersoner. lagstiftning vi föreslårDen
möjligtså långt könsneutral.är som

Åtgärder12.2 hör med prövningensom samman

ansökan uppehållstillståndav om

invandringsprövningenReglering den uppskjutna12.2.1 av

Vårt förslag: Ordningen uppskjutna invandringspröv-med den
för uppehållstillstånd påningen de ansökerpersoner som om

till i Sverige bosatt make/maka ellergrund anknytningav en
eller blivande sådan relationen nyligen etablerats skallsambo när

framgå utlänningslagen.av

med uppskjutna invandringsprövningen väsentligOrdningen den är en
uppehållstillståndför de söker idel regelsystemetav personer som

tidigare anknytning tillSverige grund inte etablerad härenav en
anknytningensmake/maka eller sambo. Härigenombosatt prövas

hållbarhet vid flera olika tillfällen innanseriositet och ett permanent
beviljas.uppehållstillstånd

med den uppskjutna invand-under 1970-taletDet systemetsomvar
tillämpas. Därefter har ordning blivitringsprövningen började denna

motivuttalanden i propositioner och i utskottsbe-förankradväl genom
riksdagen. Framför allt itänkanden godkäntssom av prop.

motiven för den uppskjutna invandringsprövningen1983/84: 144 har
frågan dess avskaffande därefter harredovisats. Varje gång om

i riksdagen, har riksdagen hänvisning till dessabehandlats med
för sådan ordning deuttalanden motiven änvägeransett att tyngreen

förslagutredningsdirektiven bör våraskäl talar däremot. Enligtsom
innefatta överväganden i denna fråga.inte

invandringsprövningen förhindraSyftet med den uppskjutna är att
det skulleinvandringsreglerna kringgås. Det har ansetts attatt vara
invandringalltför svårt upprätthålla regleradkraven påatt omen

invand-uppskjutnainte fanns. Trots principen densystemet att om
riktlinjer dessväl förankrad ochringsprövningen i riksdagenär om

inte påframgår dentillämpning lämnats riksdag och regering,av
utlänningsförordningen. Detsig i utlänningslagen ellernågot sätt vare

någon skillnad i mellan anknytningarinte heller regleringengörs som
anknytningartill uppehållstillstånd ochnormalt grundar rätt permanent

tidsbegränsatfrämst medför sökanden beviljas ettatt uppe-som
hållstillstånd.

till i Sverige bosattUppehållstillstånd grund anknytning enav
beviljas antingen enligtmake/maka eller sambo eller blivande sådan
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första stycket eller2 kap. 4 § 1 enligt 2 kap. 4 första§ stycket 4
Tillstånd får enligtUtlL. till utlänning gift1 medärges en som

till någoneller sambo bosatt i Sverige eller har beviljatsärsom
uppehållstillstånd för bosättning här. Enligt 4 får utlänningp. en som

har särskild anknytning till Sverige uppehållstillstånd här.annars ges
exempel på sådan situation i motivenSom nämnsen en person som

tidigare gift eller sambo någon här i landetinte med och skallär som
för ingå äktenskap inleda samboförhållandekomma hit elleratt ett

1996/97:25 285.prop. s.
anförda innebär söker uppehållstillståndDet att en person somnu

anknytning beviljas uppehållstillståndpå grund snabb enligt 1av p.
han eller hon gift sig före ansökan enligt han eller4om men p. om
har för avsikt efter det tillstånd beviljats, gifta sighon elleratt, att att

sammanbo ingå äktenskap.attutan
praktiken således i två helt olika situationer. denI 1 Iryms p. ena

situationen det fråga utomlands tidigare etablerade och alltjämtär om
bestående förhållanden där den någon anledning kommitpartenena av

Sverige före den andra där önskar förenas i Sverige,till men man nu
familjeåterförening. Vanligtvis beviljas den sökande i dessa falls.k.

uppehållstillstånd vid första ansökningstillfället.redan detpermanent
situationen det fråga snabba anknytningar därden andraI är om

ingått äktenskap före ansökan. dessa fall tillämpas liksomIparterna -
i angivna fallen enligt 4 ordningen med uppskjuten invand-de p. -
ringsprövning.

invandringsprövningen viktigtOrdningen med den uppskjutna är ett
uppehållstillstånd beviljasundantag från huvudregeln att permanent

från början. såväl rättssäkerhetsskäl praktiska skäl bör såAv som en
central princip framgå direkt lagen. det totala antaletAvav personer

anhöriginvandrare ungefärkommer till Sverige detärsom ensom
tredjedel make/maka eller sambo till i Sverigei egenskapsom av en

med uppskjuten invand-bosatt blir föremål för systemetperson
tillämpadringsprövning. otillfredsställande konsekventDet är att en

enskilde och berörprincip betydelse för denär storsom av som en
människor inte går utläsa lagregleringen. Vistor attgrupp av ur

invandringsprövningenföreslår därför principen den uppskjutnaatt om
framgå också möjlighetskall utlänningslagen. Därigenomav ges en

föreskrifter utlänningsför-för regeringen meddela inärmareatt
förstaordningen. Lämpligen bör omredigering 2 kap. 4 §en av

så endast familjeåterföreningsfallen regleras istycket UtlL göras att
Samtliga snabba anknytningar bör regleras i andra styckeett nyttp.

vilket bestämmelse tidsbegränsade uppehållstillståndtill en ny om
hänvisar.
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Seriositetsprövningenl2.2.2

någotbeviljas skallskalluppehållstillståndFörVårt förslag: att
skallförhållandetförnärvarande ställasförkrav attänsträngare

förhindradelsskallprövningenmedSyftet attseriöst. varaanses
skenför-frågadeti de fallbeviljas äruppehållstillstånd ettomatt

syftar tillförhållande sätt atteller annathållande ett som
detsäkerställa ärdelsinvandringsbestämmelserna, attkringgå att

tillläggsförhållandenetablerademeningi vissfråga somenom
referens-sökandeSåväl denuppehållstillstånd.grund för som

samladVidutredning.grundligföremål förblibör enenpersonen
förhållandetsannolikt ärframstådetskallbedömning attsom

debörhittillsbedömning görasstriktare ånnågotEnseriöst. av
arrangerade äktenskapen.

Nuvarande rutiner

SIVanknytningsärende prövarbeviljas iuppehållstillståndInnan ett
kontrollnågoninteinnebärPrövningenseriöst.förhållandet attärom

moraliskaellerlämplighetallmännaförhållandets parternasgörs av
invandringsbe-förhindrafrämstSyftetandra kvaliteter. attäreller att

sannoliktendast deti ärnärkringgås. Detstämmelserna är settstort
skälfinnsdetellerskenförhållande närfrågadet är somettatt om

ansökningenseriöstförhållandet ärtyngdmed talar mot att som
avslås.

anknytningensinnebärinvandringsprövningenuppskjutna attDen
tillfällen innanvid flera permanenthållbarhetseriositet och prövas

SIV:sdettakonsekvens äruppehållstillstårrl beviljas. En attav
ansökningstillfälletdet förstaseriositet vidprövning fömållandetsav

visserligenbevisbördanharSIVtämligen ansett attkan generös.vara
bevisningenspåställasskallså kravlågasökande,åvilar den attmen

skallansökanförpresumtiontala attkanstyrka att om enman
finnsdetbrytas närkunnadockharPresurntionen ansettsbifallas.

fallsådantbifall. Ityngd talarnågonmed mot ettomständigheter som
seriöst.förhållandet ärvisaharsökandeden att attblir det som

påhandlagtsanknytningsnabbärendenalla rörharHittills ensom
vidsökanden hörtsuppehållstillstånd harVic ansökansätt. omsamma
harbosattaSverigeden iutlarrlsmyndighet och personensvensken

ansökanSverige. Näriutlänningsmyndighetvidintervjtatsdärefter en
föruppehållstillståndförstaerhållitutiånningen sexharbeviljats ett

underuppehållstillståndfortsattansökanvidochmånader om
ochutlänningsmyndighetentillkallatsbådatvåårsperioden lar parterna

för sig.intervjuatsdär var
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Under hösten 1996 införde SIV försöksverksamhet med skriftligaen
utredningar i olika anknytningsärenden.typer Mot bakgrundav av
utfallet försöksverksamheten har det beslutats skriftligaav att
utredningar skall införas i huvuddelen anknytningsärendena underav
1997. Tanken bakom införandet skriftliga utredningar varjeärav att
enskilt ärende skall utredas efter dess speciella beskaffenhet se härom
i avsnitt 3.1.6. I april 1997 gjordes utvärdering hos SIV deen av
skriftliga utredningarna. Det konstaterades den presumtionatt som
föreligger för uppehållstillstånd skall beviljasatt den sökande i
ärenden avseende snabba anknytningar talar för några ingåendeatt
muntliga utredningar med referenspersonen i normalfallet inte behöver
goras.

Seriositetsprövningen

SIV:s bedömninggenerösa de aktuella anknytningsärendena harav nu
ha sin grund i den uppskjuta invandringsprövningenangetts och det

har förklarats tillämpningen bör bakgrundatt de uttalandenmotses av
gjorts i förarbetena. Sålunda det i 1983/84:l44som angavs prop.

bland den uppskjutna invandringsprövningenannat att nödvändigär
med tanke på de svårigheter föreligger före inresanatt görasom en
bedömning förhållandets seriositet. Föredraganden iav uppgav
propositionen den uppskjutna invandringsprövningenatt utan skulle det
bli nödvändigt inta synnerligen restriktiv hållningatt vid bedöm-en
ningen till invandring på grund anknytning s. 73. Dessaav ut-
talanden emellertid främst sikte på behovettar uppskjutenav en
invandringsprövning för upprätthålla kraven på regleradatt invand-en
ring. Däremot de ingentingsäger vilka krav skall ställas vidom som
prövningen den första ansökan uppehållstillstånd.av om

Vid vår kartläggning omständigheterna kring de snabba anknyt-av
ningar upphört under prövotiden har det framkommitsom att storen
del de utländska kvinnorna farit illa i förhållandena. En studieav av
SIV genomfördes under våren 1994 se avsnitt 2.2 visarsom
dessutom andel de anknytningsförhållandenatt stor där sökandenen av
erhållit uppehållstillstånd upplösts. Dessapermanent omständigheter

anledning inteöverväga något restriktivareatt hållning börger om en
intas vid prövningen förhållandenas seriositet sökandennär ansökerav

det första uppehållstillståndet. Om kraven för uppehållstillståndom när
sökanden grundar sin ansökan snabb anknytning skärps, skulleen
sannolikt vissa tragedier drabbar enskilda sökanden kunna för-som
hindras. Det givetvisär samtidigt angeläget möjligheten tillatt
familjebildning för från olika länder inte i onödan försvåras.personer
En utgångspunkt bör därför kraven ställs på för-tatt attvara som
hållandena skall allvarligt menade visserligen skall höjas,vara attmen
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i seriöstsker i högre utsträckning de sökandedetta inte än ettatt
få tillstånd.normalt svårigheter skallförhållande kunnautan

avsnittfrån vissa håll framförts DO:shar förslagDet se rapport,
på så det skallprövning måste bliSIV:s2.1 sättsträngare attatt
tid för uppehållstill-bott ihop längreställas krav attatt parterna en

lära kännabeviljas. Därigenom skulle kvinnan ochstånd skall mannen
bedömningvarandra ordentligt och kvinnan skulle kunna göra aven

skulle innebära. Viliv i Sverige tillsammans medvad ett mannen
villkor innebäruppfattning. får inte ställasinte denna Detdelar som

tillsammans ipraktiken blir omöjligt för levadet i attparternaatt
finnassåväl ekonomiska praktiska skäl kan detSverige. Av som

företa alltför mångaför i anknytningsförhållandethinder attparterna
hemifrån. tordealltför långa perioder vistas Dessutomoch iresor

i sökandensutlänningslagstiftningen i Sverige och kanske också
tid vistashinder under längrehemland kunna utgöra attmot parterna

därför inte rimligt krävahemländer. Vi deti varandras att attanser
sammanbott.parterna

varaktigtuppehållstillståndet sökandenEftersom avsikten med är att
de för-dock ställas kravskall sig i Sverige bör detbosätta att

uppehållstillstånd har visstill grund förhållanden läggs ensom
bör således inte baraSyftet med seriositetsbedömningenstabilitet. vara

beviljas det frågauppehållstillståndhindra är ettattatt omom
sökanden inletti övrigt förhållandeskenförhållande eller ett som

kringgå invandringsbestämmelserna,förenbart ävenutan attatt
etableradeförhållanden inte tillräckligtförhindra i äratt personer som

tillståndsprövningen ställas krav påuppehållstillstånd. Vid bör detges
träffats i viss utsträckning,förhållandet tid ochvarat att parternaatt en

kännedom och de harhar god varandra ettattparternaatt om
kommunicera på. Rimlig hänsyn måste dockspråk attgemensamt

eller barn tillsammans.till haralltid väntartas parternaom
sannoliktbedömsUppehållstillstånd endastbör få det somges om

böri fortsättningenförhållandet seriöst. Detta innebärär attatt en
tillståndsprövningen Detvidnågot bedömning göras. ärsträngare

sådan be-förhållandeti princip skall visasökanden äratt avsom
grund deuppehållstillstånd. Påskaffenhet skall tilldet rättatt avge

förhållandesärskilda svårigheter föreligger visa äratt ettattsom
finnasskall dockalltför Detseriöst, kan kraven inte högt.sättas

från bådaallvarligtförhållandetpositiva indikationer på är menatatt
omständigheterna isida. Vid samlad bedömningparternas aven

beståendeförhållandetframstå sannoliktärendet skall det äratt avsom
karaktär.

förhållandet seriöstsökanden inte förmår sannoliktOm ärgöra att
uppehållstillstånd.utlänningsmyndigheterna avslå ansökanskall om

såvälavslås finnsuppehållstillståndden ansökanFör omvars
ansökamöjlighet överklaga beslutet nyttatt att om uppe-som
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hållstillstånd. Möjligheterna få uppehållstillstånd ökar rimligenatt om
förhållandet består ytterligare tid. En något bedömningsträngareen
från de svenska myndigheternas sida medför således inte något
definitivt hinder för den sökande tillstånd.att

Utredningen

betydelse förAv prövningen i ärende uppehållstillståndstor ett ärom
den utredning underlag för beslutet. I allmänhetutgör gäller attsom

korrekt seriositetsbedömning i anknytningsärende kräveretten en
utredning. Alla utredningar behöver dock inte utförasnoggrann

eller innehålla upplysningar.sättsamma samma
Det har tyngdpunkten i utredningarna skall ligga på deansetts att

uppgifter de sökande lämnar. För sökandens uppgifter skallattsom
kunna värderas på riktigt måste de dock, enligt vår mening,sättett
ställas referenspersonens uppgifter.mot

de aktuellaI ärendena kommer många de sökande från ländernu av
vilka erfarenhetsmässigt situationen sådan deärvet att attom man av

olika skäl kommer svårigheterha återvända förhållandetatt att om
upphör. andra ärendenI kommer de sökande från länder med generellt

goda förhållanden och till vilka de kan återvända risk försett utan
svåra sociala problem. de fallenI innebär den nuvarandesenare
ordningen inte några problem. Om förhållandet upphör kommer de
sökande lämna Sverige. Det de sökande har svårigheterär näratt att
återvända till sina hemländer alltför attityd vid detgenerössom en
första ansökningstillfället kan medföra problem, såväl för de sökande

vad gäller möjligheten upprätthålla regleringen.attsom
framstårDet inte god resursanvändning göraatt typsom samma av

utredningar i alla ärenden. Mot bakgrund SIV:s erfarenheter börav
utredningen kunna till vad krävs i olikaanpassas mera som grupper

fall. Kritik kan visserligen riktas innebärett systemmot attav som
behandlas olika beroende på vilket land kommer ifrån.t.ex.man man

Så sker dock iredan dag. Nordiska medborgare och medborgare från
EES-länder behandlas annorlunda medborgare frånän resten av

Eftersomvärlden. utgångspunkten lagstiftningenför den sökandeär att
skall återvända till hemlandet förhållandet inomupplöses tid,om en
kan kritik knappast riktas det prövning igörsmot att noggrannareen

fall finnsde vetskap vederbörande kommer fåatt att storaom
svårigheter han eller hon måste återvända till hemlandet. Det ärom

förutsättningarna för den första prövningen sågenerösa atten av
skall ske. Om redan på förhand återvändande tillvet att ettman om
hemlandet kan förenat med svårigheter det naturligtär pröv-attvara
ningen måste bli till enskildehänsyn den ochnoggrannare av av-
hänsyn till respekten för regelsystemet.
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flesta fall hari deseriositetsbedömningenbakgrundMot enattav
medtillfredsställandeintevi detbetydelse,avgörande enanser

inhämtasuppgifterreferenspersonernasfrånutgårordning attsom
skallreferenspersoneni ställetHuvudregeln börskriftligt. attvara

vissa falltillståndsprövningen. Ivid den förstaärendetmuntligt ihöras
upplysningarlämnarreferenspersonentillräckligtdockdetkan attvara

frågeformulär.skriftligtifylla ettattgenom

äktenskaparrangeradeSärskilt om

tillstånds-prövningenvid3.1.6avsnittför iredogjortviSom tas av
därvissa länderfinns isedvänjakulturellatill denhänsynfrågan som

vårtfamiljer. Imellanöverenskommelserefteringåsäktenskap
ordning. Detpå dennasynpunkternågrai sig hainteingåruppdrag att
uppehållstill-förgrundäktenskaparrangeradeiblandanförs att som
samhälletsvenskai detfinnssträvanden attdestriderstånd mot som

mellanjämlikhetoch skapakvinnordiskrimineringmotverka av
inombesvaraskunnaförkomplexalltförfrågaDenna är attkönen.

emellertiddetmissförstånd börundvikaFörvårt arbete.för attramen
tvångsäkten-detsammainteäktenskaparrangerade ärbetonas somatt

ingåttintenågonframkommermån det parternadenIskap. att av
uppehållstill-ansökanregelmässigtavslåsvilja,friäktenskapet omav

äktenskapförekommerdetdock inteutesluter attstånd. Detta att som
bådaellerfrån denpåtryckningar parternasefteringås enesarrangeras

känne-utlänningsmyndigheternastillkommerdettafamiljer, utan att
dom.

föräktenskap. GemensamtarrangeradeformerolikafinnsDet av
föreomfattningi litenträffats änsällan annatdem är parternaatt

träffashunnitintevanligt deocksåingående. Det är attäktenskapets
uppehållstillståndansökanomfattning innannämnvärdnågoni om

oftastkanske närDe manavsergörs. typer mansomarrangemangav
äktenskap bestämtsde däräktenskaparrangerade ärtalar avom

kvinnanochdåfamiljer redankvinnansoch varmannenmannens
såväläktenskapetmycket vanligtemellertidDet arrange-barn. är att

Enuppehållstillstånd görs.ansökantid innaningåtts kort omrats som
iexempel ärgångarbetets attvi underföreteelse sett ensom

sigsökahemland försitttillutländsk attSverige bosatt enreserman
med, avtalarsiggiftakvinnahanvistelsenUnder atthustru. ut enser

återvänderochäktenskapetingårföräldrar,med hennesäktenskapom
kvinnan.medveckasefter någonSverigetill samvaro

sökandedeoftastbeviljasi ärendetomständigheterna uppe-Oavsett
arrangerade. Dettaäktenskapendärfallhållstillstånd i de varauppges

omständigheternågrafinnsfall sällani dessadetsannoliktberor att
seriöst.förhållandettalar ärdirekt attmotsom
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Även våra erfarenheter talar för det finns kvinnor iom deatt
arrangerade äktenskapen far mycket illa, vi inte hasom anser oss
kunskap eller underlag för föreslå några radikala förändringaratt såvitt
gäller tillståndsprövningen. De ökade krav på anknytningsförhållande-

seriositet föreslagit skall uppställas för uppehållstillståndnas som att
skall beviljas bör dock medföra ökad observans från utlännings-en
myndigheterna. Enbart sökandens motivering äktenskapet grundaratt
sig på traditionell sedvänja bör inte Endast i de fall dären accepteras.
förhållandet verkligen kan konstateras ha sin bakgrund i traditio-ett
nellt kulturmönster bör uppehållstillstånd beviljas trots att parterna
träffats i mycket begränsad omfattning och kanske saknar kunskap om
varandra. I fall bör det krävas detannat andra omständig-att genom
heter sannolikt förhållandetgörs allvarligtär Bedömningenatt menat.
bör i dessa fall utifrångöras omständigheter såsom käntparternaom
varandra innan bröllopet planerades, hur mycket de har träffats, hur
lång tid har gått sedan de träffades, eventuell samlevnad, tidigaresom
förhållanden Vad gäller bör hänsyn tillparternasm.m. tassamvaro

förhållandena i den sökandes hemland tillåter referenspersonenom att
kommer dit besök eller det finns förutsättningar förom parterna att
träffas i något land.annat

En del de arrangerade äktenskapen ingås ombud s.k.av genom
fullmaktsäktenskap. dessaI fall förekommer det aldrigatt parterna
träffats eller träffats i liten utsträckning. Den omständigheten detatt

sig fullmaktsäktenskaprör bör inte i sig ha någonett betydelse förom
bedömningen i ärendet. Utöver själva ingåendet äktenskapet detärav
övriga omständigheter kring förhållande avgörandeparternas ärsom
för sannolikheten förhållandet seriöst.årattav

12.2.3 Risken för våld eller kränkning i förhållandet

Vårt förslag: Inte heller i fortsättningen skall utlänningsmyndig-
heterna grunda sitt avgörande på någon värdering referensper-av

Endast särskilda skäl talar tillstånd skallsonen. mot attom ges
ansökan avslås förhållandetäven framstår seriöst. Ettom som
sådant skäl kan det föreligger påtaglig risk förattvara atten
sökanden kommer för våld eller allvarligutsättas kränkning iatt
förhållandet.

Vi har under utredningsarbetet från olika håll gjorts uppmärksamma
SIV i sin tillståndsprövning borde kunna framatt och beaktata

omständigheter rörande personliga förhållanden talar förmannens som
det finns risk för kvinnan kommer fara illaatt i förhållandet.att att

Om sådana omständigheter visade sig föreligga skulle tillstånd inte

ges.
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möjlighetmyndighetskan det slås fastinledningsvisRedan attatt en
oftast be-enskildeförvad bäst den ärenskilda falli avgöra ärsom
Sverige ochbor imyndighet kan hindragränsad. Ingen sompersonen

medförhållandeinledautomlands träffas ochbor ettattsompersonen
med dentidsefterden utländska umgängevarandra. När enpersonen

uppehållstillstånd det i deansöker ärSverige bosattai personen om
framtida liv till-ömsesidigt beslutfrågafallflesta ettett omom

utgångspunktskulle havid detta tillfälleprövningOm SIV:ssammans.
kvaliteter skulle dettamänskligamoraliska ellernågonderai partens

diskrimineringorättmätiguppfattaskunnamed rätta avsom en
fortsättningenbör iuppgift varken ellerinvandrare. SIV:s är, attvara,

ansökanavslårelation.lämpliga i viss Attdetvärdera om uppe-enen
Sverige bosattaden igrundhållstillstånd enbart att personenav

fråga, lika litekomma isåledes intekriminell kanär som ent.ex.
har missbruks-eller hongrund hanavslås påkanansökan attav

välmenande denproblem. Hurpersonligaeller andraproblem mot
tyckasskulle kunnasådant beslututländska änett vara, vorepersonen

sådanaprivatliv låtainblandning iotillbörligdet attparternas om-en
Även förutsätt-ärendet.för beslutet itill grundliggaständigheter om

bedömasskulleutvecklasförhållandet skulleförningarna gynnsamtatt
detta inteproblem,i Sverige bosatte ärutifrån densmå mannenssom

förhål-för bedömningenbetydelsei sig haromständigheter avsom
sådan lösningocksåRättssäkerhetsskäl talarseriositet.landets mot en

subjektivaskulle bli frågadetofrånkomligtdeteftersom är att om
värderingar.

bedömaskulleutlänningsmyndigheternainnebärordningEn attsom
försiktig-således tillfara illaskallsökandenförrisken storatt manar

finns referensper-fall därfrån detbortsegår dock intehet. Det attatt
det finnsbedömningengrund förtillbakgrund kan läggas attsonens

kränkningarför våld ellerskallför sökandenrisk utsättasattstoren
med känne-SIVstötandedet skulle sigförhållandet och däri te om

Vi tänkeruppehållstillstånd.bevilja sökandenändå skulledom härom
förhållanden medinlettupprepade gångerpå fall därdå främst de män
misshandlat. Attochkränktutnyttjat,de sedanutländska kvinnor som

utredningensvidfrämstframkommitharfall verkligen finnssådana
uppgifterocksåkvinnojourerlandetsmed någrakontakter avmenav

utlännings-talar förstarktfinns således skälDetfrån SIV. attsom
referens-uppgifterha möjlighet beaktabörmyndigheterna attatt om

emellertidkanilla. Det ävenbehandlat närståendetidigarepersonen
ordning.sådaninvändningarriktas mot en

kontrollomfattartillståndsprövningfara ifinnsDet att somenen
till referens-hänföraomständigheterbedömning äroch attsomav

sökandengaranti föruppfattaskan komma attatt ensompersonen
garanti kansådanförhållandet. Enikränkningarvåld ochskall slippa

kännedomoftastsaknaraldrig lämnas. SIVförklarliga skäl om-omav



Överväganden184 förslagoch SOU 1997:152

ständigheter betydelse för sådan riskbedömningär visom av en som
Äventalar rutiner införs och kontrollen lämnadenu om. om nya av

uppgifter ökar, kommer omständigheter referenspersonent.ex. attsom
tidigare gjort sig skyldig till våldsbrott närstående, imot stor
utsträckning förbli okända för SIV eftersom brotten sällan kommeratt
till myndigheternas kännedom. Som vi tidigare redogjort för visade
utredningens undersökning manliga referenspersoners förekomst iav
polisregister 25 ha de kvinnligamänatt utsattav som uppgavs
sökande för våld i förhållandet endast dem fördömdvar en av
misshandel närstående vid kontrolltillfället och endast beträffandeav

dem fanns registrerad misstanke våldsbrott bekantmoten av en om
person.

måsteMan också medveten det kan uppstå svårigheterattvara om
för sökande förvägras flytta till sin make. Parterna kan t.ex.en som

gift sig.redan ha I vissa länder kan avslag ansökanett en om
uppehållstillstånd i sådant läge innebära mycket svår situationett en
för kvinna.en

Vi finner det emellertid mycket angeläget det vid till-att
ståndsprövningen finns möjlighet undvika sökandeatt att en som

med sannolikhet kommer fara illa i anknytningsför-stor att ettannars
hållande lämnar sitt hemland för tillvaro i Sverige under högsten
osäkra förhållanden. avslagEtt ansökan uppehållstillstånden om
kan i vissa fall innebära skydd för den sökande. Det därför vårärett
uppfattning utlänningsmyndigheterna kunnaskall sökandevägraatt en
uppehållstillstånd det bakgrund vad käntårmotom av som om
referenspersonen finns starka skäl talar för sökanden kanattsom
komma fara illa i förhållandet. sådan möjlighet bör finnasEn dockatt
endast risken för sökanden skall fara illa påtaglig.när äratt

iOm det utredningen framkommer referenspersonen tidigareatt
siggjort skyldig till våldsbrott eller allvarliga kränkningsbrott mot

närstående i anknytningssammanhang eller till allvarliga våldsbrott mot
Ävenkvinnor eller barn, bör dessa uppgifter beaktas. den omständig-

heten den här bosatta förekommit referensperson iatt personen som
osedvanligt antal anknytningsärenden där utvisningsärendenett stort

vi kunna innebära risk för sökanden skall faraöppnats, attanser en
illa. sådant fall liggerI det emellertid till handsnärmastett att
ifrågasätta förhållandets seriositet. Vid prövningen bör hänsyn tilltas

i tiden föreliggandede omständigheterna inträffat, vilken omfatt-när
ning haftde och i vad mån de innebär risk för sökanden skall faraatt
illa. Vid bedömningen bör hänsyn till hur etablerat för-även tas
hållandet för sigI och har förhållandets seriositet inte riskenmedär.
för våld Referenspersonens tidigare förehavanden bör dockgöra.att

i nyligen etablerat förhållande i förhållandeväga äntyngre ett ett som
vål etablerat.är
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förutredningenställasbör attvilka kravfråga ärEn somannan
skallförhållandetikränkningallvarligellervåldförrisken anses

måstegällande. DetstarkträttssäkerhetsskälsigHärvidpåtaglig. gör
referensperso-rörandeomständigheterdeförbeläggstarkakrävas att

verkligenillasökandenskalldenneför göratalar attsomnen
ochpå ryktensiggrundaintebedömningenfårSjälvfalletföreligger.
tillvederbörandefälltdomstol haNormalt börpåståenden.lösa en

omfattningochdenkränkningsbrottvålds- ellerför typ somavansvar
haåklagareellerpåtagligskallriskenförkrävasskall att anses

fallfinnasdockkanDetgodkänts.strafföreläggandeutfärdat ett som
för brottetåtal ävenväcktåklagarentillräckligt omdetdär är att

misstänktreferensperson ärOmåtalet.intedomstolen prövatännu en
åtalbedömningen,betydelse förhakanbrottför menett ansessom

skalluppehållstillstånd prövasansökanväcktsinte avnärännu om
iställningtagitåklagarentillsfallanstå iprövningenbör vartSIV,

brottsmisstankarnafrånfrikäntsreferenspersonenHaråtalsfrågan. av
tidigarebeakta defrågaikommanaturligtvis inte attdetkandomstol

tillståndsprövningen.vidmisstankarna
skall kunnabedömningsiniutlänningsmyndigheterna taFör att

anknytnings-ikränkningarallvarligaellervåldförtill riskenhänsyn
Förstökar.referenspersonernakontrollenkrävsförhållandena att av

omständighetertillfrågasreferenspersonernabör somoch främst om
be-Härefter börriskbedömningen.vidbetydelse enkan avvara

kontrollerabehovföreliggerdetmåni vad attdömning göras avav
harbosattai SverigedenOmuppgifter. uppe-lämnade personen

beträffanderegelmässigt aktenSIVkontrollerarSverigehållstillstånd i
vissainhämtaaktuelltblidetövrigt kan attIeller henne.honom

avsnittitill dettaåterkommerVimyndigheter.andrafrånuppgifter
möjlig-deunderrättasbörReferenspersonen12.2.5.och12.2.4 om

uppgifterna.lämnadedekontrollerafinnsheter attsom
referens-värderingnågonvi alltsåSammanfattningsvis avattanser

utlänningsmyndig-skallintemening görassubjektivi avpersonerna
finnastillståndsprövningenförinomskall dockDetheterna. ramen

ifara illaskallsökandenrisken förbeaktavid behov attattutrymme
uppehållstillståndsökandenförvägraanknytningsförhållandet och att

påtaglig.bedömskränkningarallvarligavåld ellerförrisken varaom
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12.2.4 Kontroll uppgifter folkbokföringengenom ur

Vår bedömning: Om det finns anledning därtill bör utlän-
ningsmyndigheterna kontrollera den i Sverige bosatta personens
uppgifter tidigare förhållanden uppgifterna i det lokalaom mot
folkbokföringsregistret.

Uppgifter ingångna och upplösta äktenskap registreras inom folk-om
bokföringen. När Vigseln förrättats skall vigselförrättaren, oavsett
vilken vigselritual tillämpats, sända underrättelse Vigseln till,som om
i vanligaste fall, den skattemyndighet gjort hindersprövningen.som
Såvitt gäller upplösta äktenskap åligger det allmän domstol till detatt

SCB förda äktenskapsregistret sända in uppgifter domarav om
varigenom domstolen dömt till äktenskapsskillnad, varefter SCB i sin

underrättar vederbörande skattemyndighet.tur Uppgifter pågåendeom
och upplösta äktenskap finns i det lokala folkbokföringsregistret som
förs skattemyndigheten. Det går alltså folkbok-av att genom
föringsregistret kontrollera referensperson tidigare varit gift.om en

Av utredningens undersökningar framgår drygt 70att procent av
alla de utländska kvinnor fick sitt första uppehållstillstånd isom
Sverige år 1992 på grund anknytning till i Sverige bosattav en man
ingått äktenskap med denne. Flertalet anknytningsförhållandena ärav
således detta registrerade.sätt

För allmänt tillhandahållande folkbokföringsuppgifter skall iav
första hand aviseringsregistret användas. dettaFör register finns be-
stämmelser i lagen 1995:743 aviseringsregister i för-samtom
ordningen 1996: 1298 aviseringsregister. I till det lokalamotsatsom
folkbokföringsregistret, innehåller aviseringsregistret i huvudsak
endast aktuella uppgifter. Detta register tillgodoser således inte
utlänningsmyndigheternas behov. I stället kan uppgifter referens-om

tidigare äktenskap inhämtas från det lokala folkbok-personens
föringsregistret, skriftligen eller telefon.per

Enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen 1989:100 gäller sekretess i
verksamhet folkbokföringen eller liknande registrer-som avser annan
ing befolkningen för uppgift enskilds personliga förhållanden,av om

det särskild anledning kan den enskilde eller honomantas attom av
närstående lider uppgiften röjs. Det skaderekvisit sålundamen om som
föreskrivs innebär sekretesskydd kan såväl uppgifteratt ges av
särskilt ömtålig åt normalt harmlösa uppgifter det frågaart ärsom om

speciella omständigheter Corell m.fl. Sekretesslagen 1992,om s.
204. Uppgifter tidigare äktenskap torde normalt inteom en persons

föremål för sekretess. Om det i något enskilt fall ändå såärvara att
uppgiften omfattas sekretess torde 14 kap. 3 § sekretesslagenav vara
tillämplig. Enligt denna bestämmelse får sekretessbelagd uppgift
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lämnas till myndighet det uppenbart intressetär atten om attav
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse sekretessenut som
skall skydda. Något hinder för utlänningsmyndigheterna fåatt ut
uppgifterna från skattemyndigheterna den här bosattaom personens
tidigare äktenskap torde därmed knappast föreligga.

Det finns således möjlighet kontrollera lämnade uppgifteratten mot
folkbokföringen. Vi denna möjlighet bör utnyttjas detatt näranser
bedöms föreligga skäl härtill.

l2.2.5 Kontroll polisregisterutdraggenom

Vårt förslag: Endast i fallde där det finns särskild anledning att
befara sökanden kommer för våld eller kränkningaratt utsättasatt
i förhållandet bör SIV utnyttja sin möjlighet få utdrag polis-att ur
register angående referenspersonerna. Endast uppgifter ärsom
relevanta för utredningen skall inhämtas. Regeringen och Utlän-
ningsnänmden skall möjlighet SIV inhämtaattges samma som
polisregisterutdrag.

Möjligheterna inhämta polisregisterutdrag betrafiande referensper-att

sorterna

En central fråga i utredningsuppdraget omfattningen SIV:sär av
möjlighet inhämta uppgifter polisregister avseende den i Sverigeatt ur
bosatta och hur sådana inhämtade uppgifter bör användas.personen

Enligt 3 första§ stycket l polisregisterlagen skall utdrag eller
upplysning innehållet i polisregister lämnas till SIV. Syftet medom
tillståndet vid lagens tillkomst tillgångSIV till uppgifterattvar ge om
sökanden, dvs. utlänningen prop. 1965 18 82. Några över-nr s.
väganden denna skulle i Sverige bosattarätt ävenattom avse personer

förekom i ärendena gjordes inte. SIV:s få uppgifterrätt attsom ur
polisregister dock generell iär den ingenmeningen att annan
bestämmelse i polisregisterlagen eller polisregisterkungörelsen in-
skränker den till vissa ärenden, individer eller situationer. finnsDet
därmed formellt redan i dag författningsstöd för SIV få utdragatt ur
polisregister vid utredning i anknytningsärenden avseende både utlän-
ningen och den i Sverige bosatta personen.

När det gäller regeringen Utlänningsnämnden regleras möjlig-samt
heterna inhämta uppgifter i 17 § polisregisterkungörelsen.7 Enligtatt
bestämmelsen får uppgifter inhämtas endast i ärende prövningom
enligt lagen 1950:382 svenskt medborgarskap eller utlännings-om
lagen beträffande den prövningen gäller. Någon fårätt attsom
uppgifter angående referenspersonen finns alltså inte.



Överväganden förslag SOU 1997:188 och 152

förfå uppgifter begränsats på detta regeringen ochAtt sätträtten att
Utlänningsnämnden talar avsikten varit SIV skulle ha rättmot att att

sökande.inhämta polisregisterutdrag beträffande andra de Avänatt
integritetsskäl det också ifrågasättas uppgifter beträffandekan att

i ärendet ochreferenspersonen inhämtas. Det sökandenär är partsom
partsinsyn avsnitt 4.3 har dennagrund reglerna seomav

ivanligtvis del de uppgifter förekommer ärendet. Avrätt att ta somav
polisregisterutdragprincipiella skäl måste det tveksamt be-att ettanses

skall inhämtas för besluts-träffande referenspersonen kunna utgöraatt
medför försiktighetunderlag i sökandens ärende. Redan detta äratt
beträffande referensperso-vid inhämtande registerutdragpåkallad av
mästeHärtill kommer följande också beaktas.nerna. som

inhämtasinförs ordning där uppgifter regelbundet skallOm det en
ställning till vad syftet med inhämtandet dvs.måste rimligen år,tas

olika uppgifter referenspersonenmåste regleras på vilketdet sätt om
för sökanden. de fallpåverka frågan uppehållstillstånd Iskall om

regelmässigt det frågaregisteruppgifter i dag inhämtas är om
tillstånd i författning uppställs kravsituationer där det för olika slagav

prövningen,brottslighet skall beaktas vidpå förekomsten t.ex.att av
vapenärendensökanden i utlänningsärenden, Ensåvitt m.m.avser

anförtfråga här. vi tidigare kan detsådan situation det inte Somär om
i fråga uppställa generella krav innebärinte komma attatt som en

uppehållstillståndför utländsk skall beviljasförutsättning att en person
till i Sverige bosattgrund anknytning är attperson personenenav

skulleinte kriminellt belastad. DetSverige referenspersoneni är--
uppfattasockså med kunnadå inkonsekvent och rätta som envara

alltidintegritetskränkning polisregisterutdragotillbörlig krävaatt att
Vid regelmässigt in-angående denskall inhämtas ettpersonen.

gånger riskerareferenspersonen också mångahämtande skulle att
exempelvisintegritetskränkning. Så skulleför omotiveradutsättas en

inte harinnehåller upplysningar brottbli fallet utdragen om somom
någon betydelse för prövningen.

emellertid inomfram till måste detvi tidigare kommitSom ramen
risken förfinnas beaktatillståndsprövningenför att attutrymme

alltsåanknytningsförhållandet. skallfara illa i Detsökanden skall vara
risken för våld elleruppehållstillståndsökandenmöjligt vägraatt om

uppgifterdet finnsbedöms påtaglig. Omallvarliga kränkningar vara
föreligga detsådan risk skulleärende tyder på äri attett ensom

riktighetenkontrollerafinns möjlighet för SIVangeläget det attatt en
kriminelluppgifterrisken grundar siguppgifter. Omdessa omav

uppgiften gå kontrollera. Dettareferenspersonen börbelastning hos att
polisregisteruppgifter imöjlighet inhämtaför SIV skall hatalar attatt

vissa fall.beträffande referenspersoner i
uppgifterskall ha inhämtaSIVVi rätt attsammantaget att uranser

inteskall dockavseende referenspersoner. Detpolisregister även vara
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fråga något generellt inhämtande uppgifter. De uppgifterom av som
inhämtas måste dessutom sådana hakan betydelse för ut-vara som
redningen.

Begränsningar de situationer där utdrag bör inhämtasav

Vid polisregisterlagens tillkomst förutsattes de myndigheter iatt som
möjlighetlagen begära uppgifter polisregister endast görattges ur

detta det påkallat 1965prop. 18 66. Registerutredningennär är nr s.
sitthar i slutbetänkande Polisens register 1997:65 föreslagitSOU att

bestämmelse införs uttryck för behovs- ochatten som ger propor-
tionalitetsprinciperna skall tillämpas då uppgifter begärs registret.ur
Behovsprincipen har innebära myndighet alltid skallansetts att en

uppgifter kriminalitet ibehövs det aktuellapröva om om en persons
ärendet eller ärendet kanske kan ändå. Proportionali-avgörasom
tetsprincipen innebär uppgifterna inte alltid skall inhämtas detatt om
kommer innebära med hänsyn till motstående intressen oför-att ett
svarligt intrång i den personliga integriteten. Myndigheten skall med
andra ord de uppgifter nödvändiga kan inhämtas påpröva ärom som
något mindre integritetskänsligt 152 f..s.sättannat

uppgifterVi referenspersonen polisregister endastattanser om ur
bör inhämtas det finns särskilda omständigheter i ärendetnär som ger
anledning befara referenspersonen kan komma denutsättaatt att att
sökande för våld eller kränkningar i förhållandet. Denna bedömning
bör SIV utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Liksomgöras av
tidigare får det förutsättas upplysningar endast begärs det finnsnäratt
behov därav. Någon kontroll från den utlämnande myndigheten eller
från någon myndighet SIV:s behov de begärda uppgifter-annan avav

intebör göras.na

Begränsningar uppgifter ädömda brottinhämtasav som om

risker förEventuella otillbörliga integritetskränkningar skulle minska
SIV:s möjligheter till beträffande referens-polisregisteruttagom ur

begränsades till uppgifter verkligen betydelseärpersonerna avsom
gäller bedömningenvad det finns risk för sökanden skallattav om

för våld eller andra allvarliga i förhållandet. Denkränkningarutsättas
omständigheten referenspersonen skyldig till brott igjort sigatt
allnänhet skall inte någonha betydelse i utredningen. Av intresse i
förevarande sammanhang främst tidigare gjortreferenspersonenär om

skyldig till vålds- eller närståendesig kränkningsbrott i anknyt-mot
niigsförhållanden tilleller allvarliga våldsbrott kvinnor eller barn.mot

brott återfinns i 4 och 6 kap. BrB. ViDenna typ motav person
föreslår därför innehållet såi polisregisterutdragen begränsasatt att
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endast påföljder beträffande dessa brott redovisas utdrag begärsnär ett
beträffande referensperson.en

anteckningarna i polisregister framgår inte brott riktatAv ettvem
sig eller under vilka omständigheter begåtts.det har Detta innebärmot

anteckning misshandel såvälkan misshandel påatt t.ex.en om avse
allmän plats okänd målsägande misshandel inomhusmot moten som

sambo eller hustru. få vetskap deFör närmare omstän-atten om
kring brottsligheten måste bakomliggandedigheterna den domen eller

det fråga strafföreläggande, föreläggandet, inhämtas.är ettom om

uppgifterBegränsningar inhämtas misstankarav som om

Innehållet i polisregister inte begränsat till enbart anteckningarär om
påföljder. polisregister antecknas uppgift enligt den s.k.I även

omfattarpersonbladsrutinen bl.a. den skäligen misstänktärsom som
för brott. uppgifter misstankar finns i polisregisterDe om avsersom
såväl ärenden där åtal har väckts ärenden där åtal inte harännusom
väckts.

Frågan uppgifterSIV skall möjlighet inhämtaär ävenattom ges om
brottsmisstankar beträffande referenspersonerna och i så fall dennaom
möjlighet skall begränsas på något sätt.

Enligt vår bedömning har klart behov vid tillstånds-SIV ett attav
prövningen få registrerade misstankar. Sådanavetskap även om
uppgifter kan nämligen väl så intressanta och betydelsefulla förvara
utredningen uppgifter ådömda påföljder. Vi därför attsom om anser

få uppgifter polisregister skall omfattaSIV:s rätt ävenatt ut ur
misstankar.

En första fråga denna skall begränsas till sådana ärendenår rättom
där åtal väckts den skall omfatta också övriga fall.eller om

misstanke registreras polisregister först det finns skäligEn i när en
misstanke begått åklagaren skallbrott. Föratt ett attom en person
väcka åtal med anledning misstanken skall åklagaren ha anledningav

förvänta sig fällande åtal väcks i finnsdom. Om ärendeatt etten
således stark misstanke vederbörande gjort sig skyldig tillatten om
den brottslighet omfattas åtalet.som av

flera fall uppställs i krav förI polisregisterkungörelsen attsom
uppgifter åtalbrottssmisstanke skall få lämnas ha;r väcktsut attom

den misstänkte. Så förhåller sig beträffande flera myndigheterdetmot
Kriminalvårdsstyrelsen, Finansinspektionen och Totalförsvaretst.ex.

Registemtredningen föreslår betänkandepliktverk. i sitt s. 191 att
Socialnämndinte heller övervakningsnämnd, frivårdsmyndighet och

m.fl. skall ha till uppgift misstanke brott förrän åtail väcktsrätt om om
för brottet.

skäl kan anföras registerutdrag utlämnas tillDe mot attsom som
beträffande referenspersonernaSIV innehåller misstankar brott därom
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inte väckts, främst osäkerheten uppgifter,åtal i dessa skall vägas mot
behoi SIV får kännedom nyligen kanbrott ha begåttset attav om som

referenspersonen. Det kan finnas fall brottsmisstankendär ettav avser
allvarligt brott SIVså med hänsyn till den sökandes säkerhet haratt

intressebetydande vid prövningen kännedom det. Viattett av om
därför SIV också skall ha möjlighet del registreradeatt att taanser av

misstankar i de fall åtal inte väckts och föreslår således ingen
begränsning i detta hänseende SIV:s del registreraderätt att taav av
misstankar.

myndighet skall givetvisEn inte grunda för den enskilde negativa
på uppgifter.beslut osäkra I de fall där misstanke registrerats utanen

åtal väckts torde det därför lämpligt prövningen ansökanatt attvara av
uppehållstillstånd får anstå till dess åklagaren fattat beslut iattom

frågan åtal. Huruvida brottsmisstanke, sedan åtal väckts, skallom en
beaktas vid tillståndsprövningen får med hänsyn tillavgöras om-

i fallet.ständigheterna det enskilda
frågaEn möjligheten få uppgifter misstankarär attannan om om

skall begränsas till vissa brott beträffandesätttyper av samma som
uppgifter ådömda påföljder.om

De inskränkningar i lämna uppgifter förrätten närvaran-att ut som
de finns i polisregisterförfattningarna endast uppgifteravser om
ådömda påföljder. Någon motsvarande inskränkning finns således inte
beträffande uppgifter misstankar. Detta innebär i den månattom en
myndighet har få utdrag beträffande ådömda förpåföljder vissarätt att
brott så den tillgång till uppgifterhar samtliga antecknadeäven om
misstankar, vilken brott det fråga endaDenäroavsett typ av om.
begränsning finns enligt gällande uppgifterrättsom avser om om
misstankar skall lämnas före eller först efter åtaldet har väckts.ut att

Vi har tidigare föreslagit endast skallSIV ha till uppgifterrättatt
påföljder för brott hänförliga ochtill 4 kap. Enligt vår6 BrB.om

bedömning bör möjligheten misstankarfå uppgifteratt ut avom
integritetsskäl begränsas till brott gäller förtyper somsamma av
ådömda påföljder. Vi ordning stridermedvetna dennaär motattom

nuvarande och Registerutredningen föreslagnaden denmot av
systematiken i polisregisterförfattningarna. På grund härav kommer

bli något komplicerat uppgifter lämnasdet begränsa deatt attmer som
registrerade misstankar. Eftersom utdragen somom avser personer

i egentlig mening särskilt angelägetinte det dockär är attparter
till dethänsyn integritetsintrång det skulle innebäratas attsom

uppgifter fick lämnas begränsning. samlad bedömning lederEnut utan
alltså till slutsatsen för just fall, möjligheten fådessa att utatt,oss

uppgifter misstankar uppgifterbör begränsas till kanom som vara av
Således bör uppgifter tillvärde. misstankar begränsas typerom samma

brott gäller för ådömda påföljder. Vi föreslår därför attsom enav
sådan begränsning införs.
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Liksom beträffande andra uppgifter i polisregister det vad gällerär
brottsmisstankar nödvändigt utlänningsmyndigheten inför sinatt
prövning ärendet reda den bakgrunden kring anteck-närmaretarav

lämpligenningen. Detta kan ske kontakt med handläg-att tasgenom
gande polismyndighet i de fall åtal inte väckts för brottet och med
aktuell åklagarmyndighet i de fall åtal har väckts inteännumen

domstol.prövats av

Besöksförbud

betydelse för bedömningen risken för sökanden skall faraAv attav
dessutom referenspersonen i något fall meddelats besöksför-illa är om

Även sådan uppgiftbud. bör därför framgå utdraget. SIV kanen av
besöksförbudinfordra beslutet från aktuell åklagarmyndighet ellerom

domstol.

Utlänningsnämndens och regeringens till utdragrätt

avslag ansökan uppehållstillstånd kan överklagas tillEtt en om
ÄvenUtlänningsnämnden. regeringen vissa fall frågankan i pröva om

uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden och chefen för Utrikesdeparte-
eller därtill tidigareeller den han hon bemyndigar harmentet som

enligt 17 § 7 polisregisterkungörelsen till utdrag Riks-rättnämnts ur
polisregister för prövningpolisstyrelsens utredning i ärende enligtom

svenskt medborgarskap utlänningslagen, i frågalagen eller denom om
prövningen gäller.som

Utlänningsnämnden och regeringen möjligheterbör ha samma som
begära uppgifter polisregister beträffande referenspersoner.SIV att ur

Vi föreslår Utlänningsnämndens regeringens erhållaoch rättatt att
polisregisterutdrag fortsättningsvis skall framgå polisregister-även av
kungörelsen med sådan ändring bestämmelsens ordalydelsemen en av

polisregisterutdrag kan inhämtas beträffande referenspersonen.ävenatt

erminalåtkomstT

3 § lagen polisregister framgår regeringen fårAv attom m.m.
polisregisterförordna myndighet har få utdragrättatt atten som ur

får ha terminalåtkomst till registren. 1994/951179 förklaradeI prop.
sig regeringen ha för avsikt förordna skulle få terminalåt-SIVattatt

till polisregister såvitt uppgiften före-komst avsåg om en person
hittillskommer i registret eller inte. Något sådant förordnande har inte

uppfattning möjlighetenlämnats. Om frågan aktualiseras bör enligt vår
i de avsedda fallen enbart kunna efterfråga äratt om en personnu

dömd för brott enligt och 6 kap.4 BrB övervägas.
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Författningsreglering

nuvarande och be-Registerutredningen har föreslagit detatt person--
belastningsregi-allmännalastningsregistret register detersätts av nya -

föreslagitsmisstankeregister. härom haroch Bestämmelsernastret
betänkan-Vid remissbehandlingeni kraft den januari 1999.träda l av

osäkert hur dei vissa delar kritik och detdet har förslaget ärmött nya
deslutligt utformas. Förförfattningarna kommer attatt av oss

Registerutred-ändringarna inte skall beroendeföreslagna avvara
i föreliggandevi valt inarbeta ändringarnaförslag harningens att

lagstiftning.

Sammanfattning

utlänningsmyndigheternasSammanfattningsvis föreslår vi alltså råttatt
beträffande referenspersonernapolisregisterutdraginhämtaatt

påföljder enligt 4 elleruppgifter misstankar ochtillbegränsas om
besöksförbud. Bestäm-till uppgifter beslutBrB6 kap. samt om om

polisregisterkun-i polisregisterlagen ochdettamelser tasom
görelsen.

anledningfall det finns särskildendast i de därUtdrag bör inhämtas
kränkning iför våld ellerskallbefara sökanden utsättasatt att

genomförsförslag kommerRegisterutredningensförhållandet. Om en
proportionalitetsprincipernabehovs- ochövergripande bestämmelse om

registerförfattningarna.finnas i deatt nya

registrering referenspersonerNågot12.2.6 avom

interegister referenspersoner börNågotVår bedömning: över
införas.

Bakgrund

föreslagits deutredningsarbete har det flera gångerUnder vårt attoss
ireferenspersonerförekommerSverige bosattai männen an-somsom

skulleDettaknytningsärenden borde registreras SIV. sättettvaraav
bosattaSverigehuruvida den ifå kunskapför SIV att personenom

anknytningsförhållanden. Syftetreferent iförekommittidigare som
viskulle,referenspersonernaföra sådant registermed överatt ett som

utsträckning denvilkenutifrån uppgiften iförstått det, att omvara
i anknyt-referentförekommittidigarehärvarande parten som

detindikationutlänningsmyndigheternaningsärenden attenge
ochi förhållandetfara illaför sökanden skulleföreligga riskkunde att
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myndigheterna därför eventuellt med stödatt vad fram-av som-
kommit vid utredningnärmare skulle avslå ansökan.en -

För praktiskt användbart skulle sådant register behövaatt ettvara
föras med hjälp ADB. Det blir således fråga personregisterettav om
i datalagens 1973:289 mening.

Datalagen m.m.

Enligt datalagen krävs tillstånd Datainspektionen för inrättaatt ettav
personregister bl.a. i de fall uppgifter skall registreras om personer

saknar sådan anknytning till den registeransvarige följersom som av
medlemskap, anställning, kundförhållande eller något därmed
jämförligt förhållande 2 § andra stycket 3.

Tillstånd får endast det saknas anledning att antages attom
otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet skall
uppkomma. Vid bedömande otillbörligt intrång kan uppkommaav om
skall bl.a. särskilt beaktas den inställning till registret föreliggersom
eller kan föreligga hos den kan komma registreras 3 §.antas attsom

Tillstånd inrätta och föra personregister omfattar andraatt änsom
medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarige eller

har därmed jämställd anknytning till denne fårpersoner som annan
meddelas endast särskilda föreliggerskäl 3 §.om a

Tillstånd inrätta och föra personregister innehåller uppgiftatt som
någon misstänks eller har dömts för brott får endastattom m.m. om

synnerliga skäl föreligger meddelas myndighet enligt lagänannan som
eller författning har föra förteckning sådana uppgifteröverattannan
4 §.

Om tillstånd lämnas skall Datainspektionen meddela föreskrifter om
bl.a. ändamålet med registret 5 §.

Tillstånd Datainspektionen behövs dock inte för personregisterav
inrättande beslutas riksdagen eller regeringen, s.k. statsmakts-vars av

register 2 § 1.a
Datalagskommittén har nyligen föreslagit datalagen skall ersättasatt

lag, persondatalagen, betänkandet Integritet Offentlighetav en ny se -
Informationsteknik SOU 1997:39. Enligt persondatalagen är-

behandling personuppgifter tillåten endast i fallde och på de villkorav
i lagen. andra fallI skall behandling personuppgiftersom anges av

Äveninte förekomma. enligt persondatalagen gäller uppgifteratt
skall samlas in för bestämt ändamål. Något tillståndsförfarandeett
motsvarande det nuvarande har inte föreslagits. Särbestämmelser som
kan behövas olika områden förutsätts få sin plats i särskilda
registerlagar och förordningar. Sådana särbestämmelser kommer att
gälla framför persondatalagen. Behandling särskilt känsligaav
uppgifter skall i princip förbjudet. Några särskilda bestämmelservara

behandling uppgifter visar någon har misstänkts ellerattom av som
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har tidigarehar inte tagits in i lagen.dömts för brott Däremot som
register SOUi PolisensRegisterutredningen betänkandetnämnts

för polisens register.förslag till särlagstiftning1997:65 lagt fram
föremål för remissbehand-nämnda betänkandena har varitBåda de nu

föreläggas riksdagen underförslag till lagstiftningling och avses
respektive våren 1998.1997hösten

bedömningför vårSkälen

förelagtsintetill persondatalagförslagetEftersom ännum.m.
lagstift-gällandevårt från denutgår vi iriksdagen, nuresonemang

ningen.
fall regeringenriksdagen ilämpligen ellerbörDet vart somvara --

föras.skallregister referenspersonernaställning till överetttar om
och Datainspektionensstatsmaktsregisterblir således frågaDet ettom

Även statsmaktsregister bör dockintetillstånd skulle formellt krävas.
i datalagen.principer vägledandefölja de ärsom

liknande,med kunder ellerkan inte jämställasReferenspersoner
gånger framhållit,vi flerahos SIV, eftersom de,sökandet.ex. som
inte betraktasReferenspersonen kani ärende.inte är ettparter som

såledesfå inrättas krävsregister skallsådantsökande. För att ett
särskilda skäl.

inställningintegritetsavvägningen de registreradesskall vidVidare
registerförutsättas sådantsärskilt beaktas. kanregistret Dettill att ett

referenspersonerna, givetvisnegativtuppfattas mycketskulle avsom
nuvarandefå drar fördelar denabsoluta tal relativtde i som avav --

tvåårs-föreförhållanden de upplöseroch ofta inlederregleringen som
flertalet övriga referensperso-också detutgång,fristens storamen av

denoegentligt. Med kanskyldiga till någotinte gjort sig rättasomner
kvinna fråga sigutländsk elleringå äktenskap medönskar manensom

förblir föremålhondetta skall föranleda han ellervarför just att en
inte finnsdetocksåsärskild registrering. Det kan ifrågasättas ettom

leder tillsagdasådan registrering. Detdiskriminerande inslag i atten
måsteregister,sådantför, dvs i praktiken ändamålet medskälen ett

otillbörlig iskallför intemycket starka registreringenatt varavara
mening.datalagens

Ändamålet utländskförhindramed registret skulle attatt envara
till referens-anknytningfår uppehållstillstånd på grundsökande enav

våld ellerföreller hennekan misstänkas honomutsättaperson som
brottsförebyg-medbehandling; alltså registerliknande närmast ettett

ellerbrottslighettidigareändamål grundat på uppgiftergande om
Även skulleregistret endastdestruktivt beteende. självaannat om

samboförhållanden meduppgifter antalet äktenskap ellerinnehålla om
insamlingenmedkvinnor, måste ändamåletutländska ellermän anses

tillanledningenhjälp dessa uppgiftermed utröna attatt omavvara
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förhållandet upplösts brottsligt beteende. Registret får såledesettvar
karaktär brottsregister.närmast Sådana register mycketett ärav

integritetskänsliga och de omgärdas detaljerat regelverk. Det årettav
också för SIV främmande uppgift föra register dennaatt etten av
karaktär.

Till detta kommer antal praktiskt betingade skälett motmer ett
sådant register.

Det kan inte komma i fråga enbart på grund referensper-att attav
tidigare haft förhållanden med flera utländska kvinnor eller mänsonen
den sökande uppehållstillstånd.vägra Detta skulle kräva lagreglering

låteroch sig svårligen motiveras. För uppgift referens-att atten om
tidigare förekommit i anknytningssammanhang skall fyllapersonen

någon funktion, måste den kompletteras med uppgifter vadom som
förevarit i de tidigare förhållandena, framför allt skälet till deatt
upplösts. Sådan information skulle kunna inhämtas från de tidigare
sökandenas akter i de fall utvisningsärende funnits. Det dockett är
tveksamt vilket kanske obestyrkt påståendesätt frånett en- -
tidigare våld i förhållandet skulle kunna utnyttjas ipartner om ett
ärende innebär myndighetsutövning särskilt det ärendetsom som-

Ärhandlar helt uppgiften helt obekräftad måsteom en annan person.
den så osäker några slutsatser inte kan drasattanses vara utan
ytterligare utredning. Att SIV i detta läge skulle någongöra egen
utredning de tidigare sökandenas uppgifter har någon grund förav om
sig både principiellt tveksamt och förär SIV främmande uppgift.en
Uppgiften antalet tidigare förhållanden skulle dock kunna användasom

underlag för beslut i vilka fall polisregisterutdrag bordesom om
inhämtas i ärendet. Som vi tidigare redovisat det dock medär stor
sannolikhet mycket sällan i fråga dömd för vålds-ärsom personen
brott. därförDet tveksamt registerär förevarande slagettom av -

med bortseende från de principiellaäven betänkligheterna i någon-
utsträckning skulle tjänastörre de syften tänkt. Bedömningensom var

i vilka fall polisregisterutdrag skall infordras beträffande referens-av
kräver enligt vår uppfattning inte heller sådant register.ettpersonerna

Till detta kommer registreringsförfarande skulle krävaatt ett att
samtliga härvarande anknytningspersoner registrerades, såväl kvinnor

och det vid registreringstidpunktenmän, fanns skäloavsett attsom om
någonhysa misstanke i fråga skulle återkommaattom personen som

referensperson eller ha någon närstående för brott. Detta skulleutsatt
innebära registrering 6 000 årligen. Av deänen av mer personer
registrerade uppgifterna skulle förmodligen endast några enstaka
komma beaktas i framtiden.att

Sammanfattningsvis avstyrker vi bestämt tankarna inrättandet av
register referenspersoner.överett
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uppehållstillståndförlängning12.3 Frågan avom

särskild reglering vid ansökanBehovet12.3.1 omav
uppehållstillståndförlängning av

fallframgå i deskallVårt förslag: utlänningslagenAv att en
snabbuppehållstillstånd på grundtidsbegränsatsökande har ett av

tillståndet, denneförlängninganknytning och ansöker avom -
hantillståndfår beviljashuvudregelnfrångåendemed atttrotsav -

sig i Sverige.befinnereller hon

i avsnittredovisatsskallstycket UtlL§ förstaEnligt kap. 52 som
uppehållstillstånd Sverige ha utverkativill hautlänning3.1.5 somen

lagrumföreskrivs ii landet. Dessutomföre inresansådant sammaett
bifallas efter inresan.fåruppehållstillstånd inteansökanatt omen

huvudregeln. Dessafrånundantagandra stycket§2 kap. 5I anges
uppehållstillståndtillutlänningen harför fallgäller de rättundantag att

övrigtskyddsbehövande iflykting ellerdvs.kap. 4enligt 3 är
sigbör få bosättahumanitära skälutlänningenellerpunkt l avom

punkt 3. Isynnerliga skälfinnsdet2 ellerpunkthär annarsom
synnerliga skäl i 3påangående kravet1994/95:179 angavsprop.

räckvidd.begränsadha mycketskullebestämmelsedennaatt en
medgerregelallmänborde finnasdetsades dockSamtidigt att somen

tredje styckeparagrafensIhuvudregeln s.75.frånundantag
fallför deförsta stycketfrån huvudregeln iockså undantagföreskrivs

Sverige elleranhörig ianknytning tillåberopar närautlänningendå en
dockundantaglandet. Sistnämndaanknytning till ärsärskildhar annan

ha fåttskulleutlänningenuppenbartdetendasttillämpligt är attom
iBestämmelsenskett före inresan.prövningenuppehållstillstånd om

juli 1995.kraft den lisin nuvarande lydelseträdde ikap. 5 §2
frånkunde undantagparagrafenlydelsenden tidigareEnligt av

tillhadeutlänningen rättstycketenligt andrahuvudregeln medges om
medsigförena näraskulleutlänningenpunktasyl l, enom

medsammanlevteller honSverige hanfamiljemedlem i utom-som
3.skäl punktsärskildafannsdetpunkt 2 ellerlands annarsom
falli vissaundantag3stöd punktmedpraxis medgavsEnligt av

åberopadepunktfalli andrasökanden änbeträffande som,
utlänningarblandgälldetill Sverige. Det restanknytning annat som

inomarbetstillstånd,uppehålls- ochgällandemedi Sverige t.ex.in
ansöktedärefterochinvandringsprövning,uppskjutenför somramen
VidareSverige.vistelsen itillstånd undersittförlängning avom

utlänningundantagenligt punkt 3praxismedgavs i varom en
med denSyftetskäl.uppehållstillstånd humanitäratillberättigad av

frånundantagetvidganågotfrämstkap. 5 §lydelsen 2 attvaravnya
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huvudregeln uppehållstillstånd skall utverkat föreatt inresanvara
avseende utlänningar åberopar anknytning till Sverige prop.som
1994/95:179 43. Denna fråga regleras i paragrafens nuvarandes.
tredje stycke. I lagstiftningsarbetet inför gällande lag berördesnu
emellertid inte undantagssituationen beträffande de personer vars
uppehållstillstånd för besök löptän medan ansökanannat ut om
förlängning tillståndet prövades jfr 1988/89:86 s.l49 ochav prop.
Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer 93. Dets.
fanns dessutom andra undantagssituationer enligt tidigaresom
motivuttalanden fallit in under tillämpningen andra stycket punktav
3 inte berördes i 1994/95:l79. Till exempel hade tidigaresom prop.
undantagits fall där det skulle "stötande rättskänslan"motvara att
kräva utlänningen lämnade landet prop. 1979/80:96att 34 ellers.
där utlänningen efter hemkomsten kunde bli förhindrad påantas att

lämna sitt land prop. 1979/80:96 35. Dessanytt fall knyters. senare
till vissa specifika omständigheter allmäntan sett ansettssom vara av

sådan beskaffenhet undantag från huvudregeln bör medges.att
Eftersom dessa fall inte berördes i motiven till de bestämmelsernanya

det oklart vad åsyftadesär i dessa fall jfr Wikrén, Sandesjö,som
Utlänningslagen med kommentarer f..93s.

Utlänningsnämnden har redovisade undantagssitua-ansett att ovan
tioner kan hänföras till kap.2 5 § andra stycket dvs. det före-att
ligger synnerliga skäl för undantag från huvudregeln.göra Dettaatt
framgår beslut Utlänningsnämnden den 28 juni 1996.ettav av

En har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd påperson som
grund snabb anknytning och ansöker förlängningav som om av
tillståndet i Sverige kan endast tillåtas detta med stöd 2 kap.göra 5 §
andra stycket fårDet otillfredsställande dessa fall reglerasattanses

bestämmelse synnerliga skäl grund för undantag.av en som anger som
såEn vanlig situation bör i lagen särskilt undantas från huvudregeln.

Vi föreslår därför 2 kap. 5 § UtlL kompletteras med sådan be-att en
stämmelse. sådanEn komplettering skulle sannolikt behöva förgöras
ytterligare eller situationer. Den frågan ligger dock utanförgrupper
vårt uppdrag.
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förhållandet upphörtuppehållstillstånd12.3.2 Fortsatt atttrots

kunna beviljasVårt förslag: uppehållstillstånd skallFortsatt trots
sökande eller dennesdenanknytningsförhållandet upphörtatt om

för handlingarför våld referenspersonen ellerbarn utsatts somav
eller barnets frihetkränkning sökandensinnefattar allvarlig av

utlänningslagen.skall framgåfrid. Regleringeneller av

huvudregeln förtillfällen redogjort förtidigare vid flertalSom vi ärett
prövotidenunderanknytningsförhållandet upphörfalldet attatt

avslås ochuppehållstillstånd skallfortsattsökandens begäran om
varit frågafrån börjangäller detsökanden utvisas. Detta även omom

hänsynuttalades dock1983/84: 144seriöst förhållande. I attett prop.
främst tillsamtliga omständigheter,fallet bör tillenskildai det tas om

behandlad underblivit illamisshandlats ellerutlänningen har annars
sökandenfinns barn i förhållandet,sammanboendet, det omom
ellertill hemlandetvid återkomstenbli socialtriskerar utstöttatt om

etablerad i arbetslivet. Juhunnit bli välhon har närmarehan eller
kommitsammanboendet harelleräktenskapettvåårsgränsen att vara,

tillkommandetyngden sådanakunna ställaslägre krav bördesto av
skalltalar för utlänningenhumanitäromständigheter attnatur somav

upphört 73.förhållandet s.kvartillåtas trots attstanna
förhindrainvandringsprövningenuppskjutnaSyftet med den är att

elleri Sverige. Om äktenskaptill invandringmissbruk etträtten ettav
medföraskulleautomatisktsamboförhållande permanentatt ett uppe-

risken för skenförhâllandenbeviljades skulleomedelbarthållstillstånd
goda sig får dock inteskäl förförhållandet haröka. Det att systemet

långt möjligt förhindra deför så detvidtasåtgärder ärförhindra attatt
kvinnorbestämmelsen, främstnegativa konsekvenserna att avav

anknytningsförhållanden där deiutvisning kvarförrädsla stannar
kartläggning.visar vårdetta förhållande realitetmisshandlas. Att är en

vålds-såvitt gälleråtagandenSveriges internationellaminstInte
missförhållandenförhindrakvinnor det angelägetdrabbade gör att av

slag grund regelsystemet.detta av
be-införtavsnitt 3.4.2,har vi redogjort för iI Norge enman, som

uppehållstillståndi utlänningsförordningenstämmelse säger attsom
miss-bliviteventuella barnden kvinnliga sökanden ellerskall ges om

just förtillkomBestämmelsenanknytningsförhållandet.handlade i att
utvisning skullefruktan förutländska kvinnorförhindra stannaatt av

för våld.dedäreller samboförhållandeni äktenskapkvar utsattes
blandade. Be-bestämmelsentillämpningenfrån ärErfarenheterna av

sammanhangi dettavadbeskrivningstämmelsen saknar somen av
drautlänningsmyndigheternamisshandel, vilket föranlettmed attavses

berättiga tillrimligtvis börför vilken våldgränser typ av somupp
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uppehållstillstånd. Fördelarna med bestämmelsen emellertidär denatt
stärker våldsutsatta kvinnors rättsställning och uppmärksamhetger
de olägenheter kan uppstå för dessa kvinnor vid tillämpningensom av
den uppskjutna invandringsprövningen. En liknande reglering kommer
inom kort införas i Tyskland. I Danmark finnsatt också regleringen
i utlänningslagen innebär vid bedömningen fortsattattsom av
uppehållstillstånd skall hänsyn till förekomsten våld ellertas av
kränkning i det upphörda förhållandet.

Någon rättslig reglering de hänsyn skall vid prövningentasav som
begäran förlängning tidsbegränsade uppehållstillståndav en om av

finns inte i den svenska lagstiftningen. När snabb anknytningen
upplöses efter kortare tid två år, och frågaän uppkommer avslåattom
ansökan förlängt tillstånd, beaktas i förekommande fall sådanaom
omständigheter humanitär talar för förlängning.naturav som en
Vägledande vid bedömningen skall få stanna trotsav attom person
förhållandet upphört de motivuttalandenär vi redovisat.som

Främst kvinnojourernas har hävdat tillämpningenrepresentanter att
blivit understrängare år. Vår genomgång Utlännings-senare av
nämndens praxis visar också det ställs mycket kravatt stora
misshandelns svårighetsgrad och övriga skäl för sökanden skallatt
erhålla fortsatt uppehållstillstånd. Särskilt höga kraven i de fall därvar
förhållandet endast kort tid eller där sökandens anknytningvarat tillen
hemlandet bedömdes starkare anknytningen tillän Sverige.vara

Något behov ändra de riktlinjer lagts fast riksdagenattav som av
vi i föroch sig inte föreligger. Vi ansluter helt till motivut-anser oss

talandena. Det dock angeläget inteär minst rättssäkerhetsskäl attav- -
de principer kommit till uttryck i de angivna motivuttalandenasom
framgår lagstiftningen. Vi har tidigare föreslagit medav att systemet
den uppskjutna invandringsprövningen skall regleras i utlänningslagen.
Vi också de möjligheter till undantag från huvudregelnattanser som
finns, dvs. de fall skall kunnanär uppehållstillstånden person ges

förhållandet upphört, uttryckligen börtrots att regleras i lag. De
redovisade motivuttalanden bör utgångspunkt för sådanvara en en
reglering.

Vi föreslår således möjligheten erhålla fortsatt tillstånd föratt att
den för våld referenspersonen under sammanboendetutsattssom av
särskilt skall regleras i utlänningslagen. En reglering siktetarsom
endast våld skulle dock enligt vår uppfattning bli för eftersomsnäv
det finns kvinnoräven ha blivit misshandlade, harutan attsom, utsatts
för handlingar innefattar allvarliga kränkningar, frihetsbe-t.ex.som
rövanden eller allvarliga hot våld. Bestämmelsen bör därför gällaom
fall där utländska eller deras barn i förhållandet förutsattspersoner
fysiskt våld eller handlingar innefattar allvarliga kränkningarsom av
deras frihet eller frid. Vi dock inte någon absolut regelattanser om

sökande för våld eller kränkning i anknytningsför-att utsattssom
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uppehållstillstånd bör införas. I ställetbeviljas fortsatthållanden skall
fall.varje enskiltfråga samlad bedömning ibör det bli om en

sökandenkränkningvarje slag våldshandling ellerOm somav
obetingad förför referenspersonen skulle medföra rättutsätts enav

miss-regeln lätt kunnatill fortsatt uppehållstillstånd, skullesökanden
Enstaka mindreinvandringsbestämmelserna.för kringgåbrukas att

medföra sökandensigvåldshandlingar bör inte i kunnaallvarliga att
förbör gällauppehållstillstånd i Sverige.fortsatt Detsammabeviljas

förhållandethellerinnefattar kränkning. Intehandlingar omsom
till Sverige börsökanden komkort tid efter detupphört mycket atten

Övergreppen i sitt sammanhang.måstetillståndfortsatt sesges.
kvinnanuppehållstillståndtalar fortsattSituationer trots attmotsom

provocerandehonför våld eller kränkning uppträttär t.ex.utsatts om
sammanboendet varit medvetenförehon redaneller attomom

tillsåledes hänsynvarje ärende börvarit våldsbenägen. I tasmannen
hur allvarligt detomständigheterunder vilka övergreppet ägt rum,

systematiskaepisod ellersig enstaka över-varit och det rört om enom
någon fortsattfråga beviljaskall komma idetFör attatt uppe-grepp.

allvarligaförekommit våld ellerdethållstillstånd grund attav
ocksåomständigheternaunder sammanboendet börkränkningar vara

huvudsakligen påförhållandet upphörtkansådana det attatt antas
grund härav.

upprepadeallvarliga elleri fall därblir således de övergreppDet
förhållandet upphört,fått till följdförekommit, vilketövergrepp att

uppehållstill-sökanden fortsattfråga beviljaskall komma idet attsom
inte varit heltdels sammanboendetförutsätter dockstånd. Detta att

fråga seriöst för-början varitdet frånkortvarigt, dels ettatt om
beviljasförevarande fall kunnaUppehållstillstånd skall ihållande.

föromständigheter talarnågra andradet inte finns attäven somom
eller finns någrauppehållstillstånd det intebeviljassökanden bör

återvändande till hemlandet.hinder mot ett
situationersikte på andraredovisade motivuttalandenaDe äventar

och för sig inteingår iför våld.sådana där utlänningen Detän utsatts
lagtekniska skälAvuppdrag utreda dessa andra situationer.i vårt att

framgå lagen.övriga skäl diskuterats i förarbetenabör även avsom
uppehållstillståndframgå utlänningslagenbör såledesDet trotsattav -

särskildharutlänningenocksåförhållandet upphört kanatt ges om-
förskäl talarstarkaeller andraanknytning till Sverige attom

uppehållstillstånd.sökanden skall fortsattges
familjeanknytningsåvälsärskild anknytningMed somavses

svenska samhället.anknytning till det
fortsattskallförskäl talar sökandenStarka att uppe-gessom
socialtbliriskerar utstöttsökandenhållstillstånd kan attt.ex. attvara

sökandenockså finnastill hemlandet. kanåtervändande Detvid ett
för såhai anknytningsförhållandenfar illa utsattsattutansom
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allvarliga övergrepp uppehållstillstånd bör beviljas enbartatt på grund
härav. Vid samlad bedömning kan dock omständigheterna i deten
enskilda fallet framstå så ömmande utvisning inte bör kommaattsom
i fråga.

Bevisvärdering och dokumentation

För det skall kunna komma i frågaatt bevilja sökandeatt en uppe-
hållstillstånd på grund det förekommit våld i förhållandetatt ellerav

sökanden i förhållandet för handlingatt innefattarutsatts allvarligsom
kränkning dennes frihet eller frid måste det finnas omständigheterav

stöder påstående sökanden för allvarligaett ellersom att utsattsom
upprepade iövergrepp anknytningsförhållandet. Enbart sökandenatt

så fallet tordeär vanligtvis inte kunnaatt tillräckligt. Attuppger anses
kräva det skall styrkt sökandenatt varit för brottsligattvara utsatt
gärning dock ställa för höga krav. denI bedömningattvore tro-av
värdigheten sökandens påstående finnsgörs skillnaderav storasom

förfarandet i brottmål. Förmot tilltaladt.ex. skall fällasett tillatt en
för brott han åtalats för krävs på visstett preciseradsättansvar en

gärning och bevisningen i målet skall domstolen kunna finnagenom
det allt rimligtär tvivel styrktatt den tilltaladeutom gjort sigatt

skyldig till denna gärning. Den bedömning utlänningsmyndigheten har
sökandengöra föratt i förhållandetövergrepp inteutsattsav om tar

i första hand sikte på referenspersonen. Någon skyldighet för referens-
sig sökandens påståendeöveratt yttra våld ellerpersonen om

Änkränkning i förhållandet bör därför inte införas. mindre kan det bli
fråga utlänningsmyndigheten skall förhöraatt vederbörande.om

För hänsyn skall till förekomsten våldatt eller handlingartas av
innefattar kränkning frihet eller frid i förhållandet vi detsom av anser
tillräckligt det sannolikt sådanagörs före-att övergreppvara att

kommit. Några formella krav vilken dokumentation skall före-som
bringas bör inte uppställas. Polisanmälningar, läkarintyg eller intyg
från sociala myndigheter och kvinnojourer kan till ledningvara om
vad förevarit. I varje enskilt fall bör utlänningsmyndighetensom
bedöma den framlagda dokumentationen med tillräcklig styrkaom
talar för våld eller allvarlig kränkning i förhållandetatt ägt rum.

Som vi föreslagit i avsnitt 12.2.5 kommer utlänningsmyndigheterna
ha möjlighet vid tillståndsprövningen kontrolleraatt referens-att om

i ärende uppehållstillstånd på grundett snabbpersonen om av
anknytning förekommer i polisregister såvitt uppgifter brottavser om
och misstankar enligt 4 och 6 kap. BrB. Utlänningsmyndigheterna
bör obetagna i denna situationäven inhämta registerutdragattvara
beträffande referenspersonen.

För uppehållstillstånd skall beviljas bör, förekomstenatt utöver av
våld eller kränkning i förhållandet, omständigheterna sådana attvara



övervägandenSOU 1997: 152 och förslag 203

det framstår antagligt förhållandet påupphört grund härav. Enattsom
omständighet talar detta kan händelsen långtägtmot attsom vara rum
innan förhållandet upphörde.

12.4 Information till de sökande

Information12.4.1 iden Sverige bosattaom personen

Vår bedömning: Information referenspersonen inte ärom som av
beskaffenhet beaktas SIV vid tillståndsprövningen skall inteatt av
inhämtas i avsikt tillställas den sökande. Reglerna partsin-att om

och kommunikation sökandena tillfreds-sammantaget ettsyn ger
ställande skydd det i ärendet förekommer uppgiftermot att av
betydelse för tillståndsprövningen denne saknar kännedomsom

Någon skyldighet för utlänningsmyndigheterna kommu-attom.
nicera materialet i ärendena före beslut bör inte införas. De
sökande bör lämpligt uppmärksamma på möjlighetensätt göras

begära få del uppgifter och material i ärendet föreatt att av
beslut.

I våra direktiv pekas det på möjligheten delge den utländska med-att
borgaren uppgifter polisregister beträffande referenspersonen iur

medsamband ansökan uppehållstillstånd. Syftet härmed skulleom vara
bereda den sökande tillfälle ställning till återkallelseatt att ta en av

ansökan. uppfattar så informationenDetta vi tillställdes denatt som
sökande skulle gälla uppgifter utlänningsmyndigheten inte självsom
hade till uppgift beakta.att

utlänningsmyndighetenAtt skulle begagna sig möjligheten attav
uppgifterinhämta polisregister för vidarebefordraenbart attur

uppgifterna till sökande inte själv möjlighet kommahar atten som
dem vi helt uteslutet. integritetsaspekter liggerDeanser vara som

striktabalom de bestämmelserna åtkomsten olika belastningsre-om av
bör integister sidan såvida starkainte skäl talar härför.sättas

omständigheterna i anknytningsärendena sådanakan inte utgöraanses
skäl.

lill det kommer följande. uppgift skall inteSIV:ssagtssom nu vara
värdera det lämpliga eller anknytningsförhållande.realistiska iatt ett

skulle indirektDetta komma bli fallet SIV:s uppgift blevatt attom
inhämta material inte skulle komma ingå i beslutsunderlagetattsom

ställning till inhämtade beskaffen-de uppgifternasant att ta om var av
behöva delgeshet den sökande för bereda denna möjlighetatt att

återkalla sin ansökan uppehållstillstånd. Det kan också ifrågasättasom
i månVld sökande verkligen skulle återkalla ansökanen en om



överväganden SOU 1997:152och förslag204

informeradesuppehållstillstånd grund hon eller hanatt omav
kvinnor bestämt sigAll erfarenhet talarreferenspersonen. mot att som

avskräckas uppgiftermed låter sigför flyttaatt omavsamman en man
skulle kunnavarningssignaler dettidigare leverne. Dehans som

Sverige bosattaframkom den iinnebära det attt.ex. personenom
iskulle därmed förmodligen debehandlat någon illa,tidigare partner

sig förfrån för redan beslutatfall lätta bortse denflesta att somvara
med den i Sverige bosattaframtid tillsammans personen.en

informera sökandesåledes tanken på SIV skallVi avvisar att omen
i de fall dessahänförliga till den här bosattaomständigheter personen

tillståndsprövningen.vidbeskaffenhet beaktas SIVinte är att avav
uppgifter material inhämtasundvikas ochbör dessutomDet att

sådana uppgifter fram-sådana omständigheter. Om alltangående trots
ingår dessa i ärendet.kommer

klagande, ellerhar sökande,Enligt 16 § förvaltningslagen annanen
tillförts ärendet, dettadel deträtt att tapart om avsersomav

sekretess kan gällanågon enskild. Denmyndighetsutövning mot som
hindrar inte dettauppgifter avseende referenspersonen sebeträffande

enskilttill allmänt ellerOm det hänsynkap. 5 § sekretesslagen.14 av
får uppgiften dockuppgiften inte röjssynnerlig viktintresse är attav

lämnamyndighetensådana fall skallinte länmas I sättannatut.
i den mån detmaterialet innehållerupplysning vadsökanden om

tillvarata sin och det kan skesökanden skall kunnaför rättbehövs att
skall skydda.för intresse sekretessenallvarlig skada detutan

förvaltningsärendeskall iförvaltningslagenEnligt 17 § partett en
få tillfälletillförs ärendet ochuppgifterallaunderrättas attom som

ärendet fårsig innan avgöras.yttra
i 17 § för-bestämmelsernaUtlL tillämpasEnligt 11 kap. 2 §
ärendenuppgifter iför få delvaltningslagen rätt part att omavom en

återkallel-arbetstillstånd ochuppehållstillstånd,visering, tidsbegränsat
bosattuppehâllstillstånd endast utlänningen ärnärpermanentse av

1971:5departementspromemorian Ds Invistas i Sverige. Ieller annars
rskr. 3511971:155, InU 37,grund för lagenlåg till prop.som

framhölls detAngående viseringsärendenaframgår skälen hårtill. att
svårigheterna delgepraktiskamed kort varsel. Deoftadessa avgörs att

innanavsevärd tidsutdräktansågs innebärautlänningen utomlands
arbetstillstånd,uppehålls- ochBeträffandekundeärendet avgöras. som

utredningen oftatillkommaansågs det förhållandeföre inresa,söks att
tillförs ärendetmaterialomfattande.ganska Detär angavssomnya

och utlänningenarbetsmarknadenbostads- ellerlägetoftast avse
däröver. Detsigmöjlighetofta inte någonhade större yttraatt

kommunikation intefrånundantagsbestämmelsernaframhölls dock att
dettautredningsmaterialetkommuniceraförbudinnebar att om var

berörda i materialet.förhållandenpersonligaönskvärt, t.ex. varom
fanns bärande skälföredraganden detanfördepropositionenI attatt
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undantag från kommunikationsprincipengöra de föresla-sätt som
igits promemorian.

Om SIV:s utredningar angående referenspersonema blir noggran-
och ingående kommer i utsträckning förstörre närvarandeännare mer

uppgifter rörande dessa ingå i materialet. Frågan detta böräratt om
medföra kommunikationsplikt införs. Sökanden skulle på såatt sätt

fåkunna del uppgifter referenspersonen han eller hon inteav om som
känner till och i de fall uppgifterna graverande kanske sinär överväga
ansökan ytterligare. Vi dock de skäl anförts för denattanser som
nuvarande ordningen Med hänsyn härtill föreslår vi ingaväger tyngst.
förändringar reglerna kommunikation.av om

Enligt gällande bestämmelser finns ingentingdet hindrar attsom
kommunikation sker detta behövligt. Om registerutdragettom anses
beträffande referenspersonen inhämtats i ärendet föreligger således inte
något hinder tillställa utdraget till den sökande denna begärmot att om
det.

Såvitt det har framkommit det ovanligt den sökande själv iär att
ärenden uppehållstillstånd begär få del handlingarna iatt taom av
ärendet före beslutet. förklaringEn härtill kan denna möjlighetattvara

okänd för de sökande. För ökaär kännedomatt parternas om
möjligheten till partsinsyn bör information denna möjlighet lämnasom
till den sökande, lämpligen i det informationsmaterial vi skallanser
finnas tillgängligt vid utlandsmyndigheterna avsnittse 12.4.2

12.4.2 Information invandringsbestämmelsernaom

Vårt förslag: SIV skall utlandsmyndigheterna tillhanda-genom
samtligahålla sökande skriftligt informationsmaterial där ord-

ningen med den uppskjutna invandringsprövningen och dess
konsekvenser beskrivs utförligt och lättförståeligt sätt.ett

När ansöker uppehållstillstånd utlandsmyndigheten person om en
erhåller han eller hon vissa konsulat informationambassader ochav

blanketten "Uppehállstillstånd i pâ grund familjean-Sverigegenom av
knytning". denna beskrivs uppskjutna invandrings-med densystemet
prövningen på några få rader. informationVi denna böratt gesanser

fortsättningsvis. Den kan dock i tillräcklig månäven inteut anses ge
sökandede kunskap hur handläggningen i anknytningsärendena gårom

till och de konsekvenser den invandringsprövningenuppskjutna kan
få förkomma de sökande. Det kan visserligen känsligt iatt attvara

detta sammanhang frågor karaktär. måste docknegativ Detta upp av
betydelsefullt sökandena får konkret bild de be-attanses vara en av

stämmelser gäller.som
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Vi har tidigare i betänkandet avsnitt 10.2.3 beskrivit projektett
bedrivits i stift filippinska kvinnor.Strängnäs avseende Inomsom

för projektet har filippinska kvinnor i anknytningsförhållandenramen
intervjuats och videofilm kvinnornas erfarenheter har spelats inen om
för spridas i Filippinerna. Projekt förevarande slag lovvärda.äratt av

i erhålla realistiskHärigenom kan kvinnor berörda länder en mer
tillsammans med där bosattuppfattning vad liv utomlandsettom en

innebära. Vi dock information denna börkan typattanser avman
krafter. påfrivilliga Det bör inte ankomma utlandsmyn-lämnas av

perspektiv kandigheterna sprida uppgifter sökandensatt som ur
framstå moraliskt ifrågasättande dennes partnerval eller sättettsom av

liv. Utlandsmyndigheterna bör endast på sakligtleva sitt sättettatt
invandringsbestämmelserna.informera de svenskaom

således finns anledning utlandsmyndigheternaVi det attattanser
uppehållstillstånd omfattande in-redan vid ansökan om ger en mer

förformation vad uppehållstillstånd i Sverige innebär vadän somom
grundlig information måstenärvarande sker. sökandena erhållerAtt en

olika skäl, beroendebetydelsefullt, de sökandeäven om avanses vara
situation befinner sig kanske inte bereddavilken de är att

sig information med den uppskjutna invand-tillgodogöra systemetom
ringsprövningen dess effekter. information lämnas böroch Den som

skriftlig bestå utförlig beskrivning denfrämst och avvara av en
Informatio-uppskjutna invandringsprövningen och dess konsekvenser.
lämpligtenkel och lättförståelig. detbör Därutöver är attvaranen

för be-personalen vid utlandsmyndigheterna muntligt redogöräven
erhålla särskilddet finns behov bör personalenstämmelserna. Om

utbildning för detta ändamål.

information12.4.3 Annan

Vårt förslag: tillställs invandrare isamhällsinformationDen som
med Sverige skall lärrma upplysningsamband ankomsten till om

för hjälp och stöd.den för våld kan vända sigutsättsvart som

Sverige har möjlighet tillutländska bosätter sig iAlla personer som
oftast på sitt språk. Dettainformation det svenska samhället, egetom

invandringsförvaltningarna.bl.a. Desker personer somgenom
Sverige anknytning till här bosattkommer till på grund personenav

flyktingar ochfår dock inte del informationen på sättsamma somav
kan bidraanhöriga får introduktionsprogrammen. Dettaderas genom

i samhället. l In-till anknytningsinvandrarna bliratt utsattamer
Sverige, framtiden ochvandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande

föreslogs inte bara flyktingar och derasmångfalden SOU 1996:55 att
efter behovsprövninganhöriga andra anknytningsinvandrareävenutan
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få fåborde kunna del introduktionsprogram. Regeringen harrätt att av
frågan och i 1997/98: 16 föreslås kommunerna skallövervägt attprop.

få möjlighet med kommunala medel betala introduktions-att ut
tillersättning andra nyanlända invandrare skyddsbehövande. Enän

förutsättning för följerdetta skall den enskilda invandraren ettattvara
introduktionsprogram. Förslaget har inte behandlats i riksdagen.ännu

vi redogjort för i avsnitt 3.2.2 har alla invandrare 16 årSom över
saknar grundläggande kunskaper i svenska språket deltarätt attsom

föri undervisning i svenska invandrare sfi. Genom svenskundervis-
får invandrare inte språketningen bara tillgång till svenska utan

undervisas svenska värderingar och lagstiftning.även om normer,
flyttat till Sverige grund anknytning tillDe personer som av en

olika inte deltar i svenskundervis-här bosatt och skälperson som av
få svårigheter i olika de farning kan sammanhang. För personer som

anknytningsförhållanden språksvårigheter social isoleringilla i kan och
redan svår situation. anledning till utländskaförvärra En atten

våld förhållandetkvinnor inte söker hjälp de för i denär utsätts är att
förinte de skall vända sig. förbättra möjligheternaFörvart attvet

kvinnor söka adekvat hjälp bör den allmänna samhällsin-dessa att
formationen till invandrare beröra dessa problem.

utländska bosätter sig i Sverige får gratis bok,Alla personer som en
"Sverigeinformation", med grundläggande samhällsinformation. De

beviljas uppehållstillstånd i Sverige grundpersoner som av an-
får i folk-knytning till här bosatt boken samband med deattpersonen

med tillbokförs. SIV dessutom broschyrer samhällsinformationutger
blirinvandrare. invandrarkvinnor finns broschyr "Om duFör en

informationmisshandlad ska du I denna kortfattadveta ges om
kvinnors rättsliga ställning och misshandlade kvinnor kan vändavart

få hjälp.sig för Broschyren avsedd delas de instanserär attatt ut av
i våldsdrabbadekommer kontakt med kvinnor. Broschyren ärsom

till de vanligaste invandrarsprâken.översatt
anknytningsförhål-säkerställa de illa iFör faratt att personer som

för få hjälplanden inte står kunskap vända sigde kanutan attvartom
från så tidigtoch stöd samhället bör de få information härom ett

föreslår denstadium möjligt efter Sverige. Viankomsten till attsom
dui blir misshandlad skainformation lämnas broschyren "Om dusom

allain i boken "Sverigeinformation". På så kommerveta..." sätttas
sambandfå del härav ide behöver denna information attpersoner som

med ankomsten till Sverige.
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direktiv13 Generella

Inledning13. 1

regeringens direktiv till samtliga kommittéer ochvårt arbete gällerFör
offentliga åtaganden dir. 1994:23,särskilda utredare prövaattom

dir.redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser 1994:124attom
brottsligheten ochoch redovisa konsekvenser för det brotts-attom

dir.förebyggande arbetet 1996:49.

13.2 olika direktivenDe

Offentliga åtaganden dir. 1994:2313.2.1

offentliga åtaganden skall vi förutsättningslöstEnligt direktiven om
det offentliga åtagande föremål för vårt uppdrag börpröva ärom som

offentlig angelägenhet. prövningen åtagandet leder tillOm avvara en
får offentlig angelägenhet skallbedömningen detatt anses vara en

nivå för verksamheten statlig eller kommunal Vilämplig t.ex. anges.
direktiv, innebär utgiftsökningarskall också enligt dessa förslagenom

inkomstminskningar för visa hur dessa skall finansieraseller staten,
möjligheter till besparingar och effektiviseringar.analyserasamt

främst invandringspröv-I betänkandet behandlas frågor som avser
sig gällande regler rörandeningen. Det rör översynom en av

uppehållstillstånd vid familj eanknytning. Tillämpningen dessa reglerav
och skall givetvis alltjämt verksamhet utövasär staten.avvara en som

ekonomiska konsekvenserna våra förslag behandlas i avsnittDe av
14.1.

Jämställdhetspolitiska dir. 1994:12413.2.2 konsekvenser

skalldirektivet jämställdhetspolitiska konsekvenserEnligt om
jämstålldhetsfrågorna ökad uppmärksamhet. Frågor våldrörges som

frågor jämställdhet. Vårakvinnor har samband mednäramot ett om
anknytningsför-förslag syftar till minska våldet kvinnor iatt mot

och förbättra möjligheterna för de kvinnor råkar illahållanden att som
erhålla fortsatt uppehållstillstånd Sverige. På sikt bör de ocksåiatt
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kunna bidra till attitydförändring vad gäller på kvinnor ochen synen
kvinnors rättigheter det tydliggörs vissa beteendenatt inteattgenom

Även härigenom förslagenaccepteras. är betydelse från jämställd-av
hetssynpunkt. Förslagen bör således bidra till kvinnors situationatt
förbättras.

13.2.3 Konsekvenserna för brottsligheten och det

brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49

Alla förslag läggs fram kommittéer eller utredare skall föregåssom av
analys och innehålla redovisning hur förslagen, direktav en en av

eller indirekt, kan förväntas påverka brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet.

Det huvudsakliga syftet med vårt utredningsuppdrag har varit att
undersöka hur kan undvika utländska kvinnor för våldutsättsattman
i anknytningsförhållanden. Redan det förhållandet fråganatt upp-
märksammas bidrar till ökad medvetenhet förekomsten vålden om av
i relationer och denära utländska särskilt ställning,utsattapersonernas
vilket i sig kan ha brottsförebyggande effekter.

Vi har föreslagit SIV vid prövningen frågan uppehållstill-att av om
stånd i anknytningsärenden skall beakta risken för sökandenatt
kommer för våld ellerutsättas allvarliga kränkningaratt i förhållandet.
I de fall ansökan uppehållstillstånd kommer avslås på grundattom av

det föreligger påtaglig risk föratt sökanden skall fara illa iatten
förhållandet, kan det undvikas utländska kvinnor far illa i anknyt-att
ningsförhållanden. Härigenom har förslaget faktiskt brotts-rent en
förebyggande effekt.

Förslaget i lag reglera sökande förhållandeatt upphörtatt en vars
på grund denne eller dennes barn för våldatt eller allvarligautsattsav
kränkningar i förhållandet får beviljas uppehållstillstånd för-trots att
hållandet upphört, syftar till mildra den uppskjutna invandrings-att
prövningens negativa konsekvenser. Avsikten förslagetär skallatt
bidra till kvinnor vågar bryta från anknytningsförhållandenatt därupp
det förekommer och såledesövergrepp inte behöva kvarstanna av

Ävenrädsla för utvisas. detta förslag förhindraatt kvinnorattavses
för brott.utsätts
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förslagetGenomförandet14 av

Kostnader14.1

marginelltinteVåra förslag tordeVår bedömning: änannat ge
ökade. anslag.kostnader krävertillupphov som

uppehålls-ansökani prövningenvi föreslagitskärpningarDe omav
delviskrävasnabb anknytning kommergrundtillstånd att nyaav
liksom derutinerärendena.handläggningen Dessavidrutiner nyaav

medförafall kommerskall vidtas i vissakontrollâtgärder attsom
dock beaktas deSamtidigt bör detför SIV.arbetsuppgifterökade att

medföra effektivi-viss mån kommerutredningarna i attnoggrannare
utländskaförebyggermån förslagenI dentetsvinster. att personer

det finnssig i Sverigeför bosättahemländer närsinalämnar att en
dessutomförhållandet kommerfara illa ide skallpåtaglig risk för att
uppgifterutgångspunkt iminska. Vi har medsamhällsutgifterandra att

miljoner kronor.till tvåresursåtgångenden ökadeberäknatfrån SIV
har inte gjorts.samhällsbesparingarnaförsök beräknaNågra att

anknytningsökandeföreslagitocksåUtredningen har att varsen
våld iförbarndenne eller dennespå grundupphört utsattsattav

skall beviljasnärvarandeutsträckning förförhållandet i änstörre
för vilka detfaktiska tal dei Sverige. Iuppehållstillstånd är personer

grunduppehållstillstånd på dennabeviljai frågakommakan att
förslaget blirkonsekvensernakostnadsmässigafå.mycket De av

begränsade.högstdärmed
förbättrassökande kaninformationen till deVåra förslag hurom

gällande anslag.inombör rymmas
förslagkostnadsökningar vårabedömer vi deSammanfattningsvis att

Åtminstone ökningarnapå sikt kommermarginella.medför attär
samhälls-besparingareffektivitetsvinster och de görsuppvägas somav

ekonomiskt.
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14.2 Ikraftträdande

Vår bedömning: Förslagen bör kunna träda i kraft den januaril
1999.

Avgörande för ikraftträdandet främst tidsåtgången förär beredningen
förslagen. Det bör möjligt för riksdagen fatta beslut underattav vara

hösten 1998. Ikraftträdande bör därför kunna bestämmas till den 1
januari 1999. Några särskilda Övergångsbestämmelser föreslås inte.
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Författningskommentar15

iändringtill lagFörslaget15.1 om

1989:529utlänningslagen

2 kap.

4§

Uppehållstillstånd får tillges
bosattsambo till någongift med ellerutlänning ärär somsomen

för bosättning här,uppehållstillståndbeviljatsSverige eller hari om
utomlands,sammanbottstadigvarandesambornamakarna eller

harogift och eller18 år ochutlänning under ärär somen som
Sverige eller harbosatt itill någonvarit hemmavarande barn ärsom

bosättning här,uppehållstillstånd förbeviljats
under och1någotutlänning sätt änannat avsessomsomen

hari Sverige ellerbosattanhörig till någon2 ärär nära somsom
ingått ibosättning här ochbeviljats uppehållstillstånd för sammasom

hushåll den personen,som
till Sverige,särskild anknytninghar4. utlänningen som annars

Sverige,skäl få bosätta sig ihumanitära börutlänningen som av
eller

har sinarbetstillstånd ellerutlänning har fått somsomen
ordnad på någotförsörjning sätt.annat

deutlänningUppehållstillstånd får också till attutansom,ges en
uppfyllda,under första stycket 1 ärvillkor angessom

ellerbosatt i Sverigenågonmed eller sambo tillgift ärär som
ellerbosättning här,uppehållstillstånd förbeviljatsharsom

samboför-inledaelleravsikt ingå äktenskapförhar ettatt
sådanmedhållande person,en

ochseriöstförhållandetsannoliktbedöms ärdet attsomom
tillståndtalarsärskilda skäl inte mot att ges.

uppehållstillstånd enligt dennaansökanprövningenVid omav en
hederligföraförväntasutlänningen kanparagraf skall beaktas enom

vandel.
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Ändringarna i denna paragraf föranleds utredningens förslagav att
med den uppskjutna invandringsprövningensystemet skall framgå av

lagen se avsnitt 12.2.1. Genom tydlig uppdelning de fall dären av
sökanden uppehållstillstånd grund familjeåterförening punktges av

och1 de fall där sökanden uppehållstillstånd på grundges av en
nyligen etablerad anknytning till make, maka, sambo eller blivande
sådan andra stycket skapas förutsättningar härför.

I andra stycket vad krävs för uppehållstillstånd skallattanges som
beviljas ansökannär snabb anknytning.avser en

En första förutsättning det bedömsär sannolikt för-att attsom
hållandet seriöst. I jämförelseär med nuvarande ordning innebär detta

krav kommerstörre ställasatt förhållandet visasatt att vara
allvarligt från båda sida innanmenat uppehållstillståndparternas ges.
Det kommer fortsättningsvis inte tillräckligt det saknasatt attvara om-
ständigheter talar förhållandet seriöstmot är det skallattsom utan
dessutom krävas det finns positiva indikationer förhållandetatt att

allvarligtär Exempel på detta förhållandetmenat. är tid,att varat en
härunder träffats i viss utsträckning,att parterna har godatt parterna

kännedom varandra och de har språkatt samtalaom ett gemensamt att
på. Liksom i dag måste dock rimlig hänsyn alltid tilltas parternaom
har eller barn tillsammans.väntar

En förutsättning för uppehållstillstånd särskildaär skälannan att
Äveninte talar tillstånd förhållandetmot i sigatt bedömsges. om som

tillräckligt seriöst för uppehållstillstånd skall beviljas, kanatt det
finnas skäl sökandenvägra uppehållstillstånd.att Inom för till-ramen
ståndsprövningen skall det finnas vid behov beakta riskenutrymme att
för sökanden skall fara illa i förhållandet och förvägraatt sökandenatt
uppehållstillstånd risken för våld eller allvarliga kränkningarom
framstår påtaglig. Så kan fallet referenspersonensom vara om upp-
repade gånger inlett förhållanden med utländska dennepersoner som
utnyttjat, kränkt eller misshandlat. Det finns också referenspersoner

gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott kvinnor eller barn.som mot
Utlånningsmyndigheterna skall ha möjlighet beakta sådanaävenatt
uppgifter vid tillståndsprövningen, och i fall där omständigheterna är
graverande, avslå ansökan.

Den föreslagna ordningen innebär utredningar skallatt noggranna
företas beträffande såväl sökanden referenspersonen se avsnittsom
12.2.2. Dessutom skall de uppgifter lämnas, vid behov kontrolle-som

se avsnitt 12.2.3 12.2.5.ras —
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4d§

andrauppehållstillstånd med stöd 4 §beviljasutlänningEn avsom
tidsbegränsat uppehålls-beslutstillfälletskall vid förstastycket ettges

tillstånd.

Paragrafen är ny.
enligt 2uppehållstillstånd beviljasfallparagrafen i därI attanges

beslutstillfället tidsbegränsatvid förstaandra stycket, skallkap. §4 ett
frånuttryckligt undantaginnebäruppehållstillstånd Detta ettges.

bosättninguppehållstillstånd förbeviljaspraxis dengällande att som
uppehållstillstånd och det stårbeviljasSverige normalti attpermanent

uppehållstillstånd skallvälja i stället tidsbegränsatfrittSIV ettatt om
beviljas.

4e§

uppehållstillstånderhållit tidsbegränsatutlänningFör ettatt somen
tidsbegränsat ellerd skallmed stöd 4 § permanentett nyttgesav

förhållandet består.uppehållstillstånd krävs att
uppehållstillstånd två år fårihaft tidsbegränsatutlänningenNär

fårföreligger särskilda skäluppehållstillstånd Om detpermanent ges.
tvåårsperiodens utgång.uppehållstillstånd förepermanent ges

ändåfår uppehållstillståndförhållandet upphörtHar ges om
särskild anknytning till Sverige,harutlänningen1

utlänningen ellerfrämst på grundförhållandet upphört2 attav
handlingför våld eller förförhållandetbarn iutlänningens utsatts som

frihet ellereller barnetskränkning utlänningensallvarliginnefattar av
frid, eller

fortsattför sökanden skallstarka skäl talarandra3 att ges uppe-
hållstillstånd.

praxis.gällandekodifieringParagrafen i huvudsakärär avny men en
uppehållstillstånd med stöderhållit tidsbegränsatFör denatt ettsom

uppehållstill-skall få tidsbegränsat eller4 d § permanentett nyttav
består.förhållandet Dettaenligt huvudregeln,stånd krävs, att anges

paragrafens första stycke.i
får beviljasuppehållstillståndstycketI andra att permanentanges

Tvåtvå år. åruppehållstillstånd ihaft tidsbegränsat ärutlänningennär
uppskjutna invand-denriktmärke för hur lång tiden förnärmast ett

Är har detinstabilt ellerförhållandetringsprövningen bör vara.
skall kunnasökandenoch ytterligare tid krävs förupphört t.ex.att

inlettsökandeni Sverige eller haretablera med barnumgänge ett nytt
invandringsprövningen,tiden för den uppskjutnaförhållande, får

skallLiksom i dagtvå år.för närvarande, längreliksom änvara
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dessutom uppehållstillstånd kunna beviljas förepermanent tvåårsperio-
dens utgång omständigheterna föranleder detta.om

I tredje stycket de omständigheterär kan skälupptagna utgörasom
för undantag från huvudregeln i första stycket. Frågan har behandlats
i den allmänna motiveringen, avsnitt 12.3.2.

Genom punkt l i tredje stycket får uppehållstillstånd liksom för
närvarande till utlänning har särskild anknytning tillges en som
Sverige förhållandet upphört. Under bestämmelsentrots att såvälryms
familjeanknytningsfall fall där sökanden har anknytning till detsom
svenska samhället.

I punkt 2 uppehållstillstånd får beviljas förhållandetattanges om
främst upphört på grund utlänningen eller dennes barnattav utsatts
för våld eller allvarliga kränkningar i förhållandet. Regeln inteär
absolut. Enstaka bagatellartade skall inteövergrepp i sig kunna
medföra sökanden beviljas fortsatt uppehållstillståndatt i Sverige.
Hänsyn skall till under vilka omständighetertas övergreppet ägt rum,
hur allvarligt det varit och det sig enstakarört episod ellerom om en
upprepade hurövergrepp länge förhållandet I de fall detsamt varat.

sannolikt sökandengörs eller dennes barn för allvarligaatt ellerutsatts
upprepade underövergrepp sammanboendet och det kan beroantas

förhållandetövergreppen upphört skall uppehållstillståndatt beviljas.
förutsätterDetta dock dels sammanboendet inte varit helt kortva-att

rigt, dels det från början varit fråga seriöst förhållande.att ettom
Uppehållstillstånd skall, angivna förutsättningar föreligger, beviljasom

det saknasäven andra omständigheter talar för sökandenom attsom
bör beviljas uppehållstillstånd eller det inte föreligger något hinder

sökanden återvänder till hemlandet.mot att
Några formella krav på vilken dokumentation erfordras för attsom

det skall framstå sannolikt sökanden eller dennes barnattsom utsatts
för våld i förhållandet har inte uppställts. Polisamnälningar, läkarintyg
och intyg från kvinnojourer eller sociala myndigheter betydelseär av
vid bedömningen. De uppgifter sökanden själv lämnarsom om
förekomsten våld i förhållandet naturligtvisär ocksåav storav
betydelse. Om påstående våld i förhållandet framställsett först iom
samband med utvisningsbeslutet överklagas, bör det krävasatt en
rimlig förklaring sökanden till varför denna omständighet inteav
framförts tidigare för påståendet skall bedömas trovärdigt.att som

Det finns andra skäl anknytningän och våld eller allvarliga
kränkningar i förhållandet i dag föranleder utlänningenattsom
beviljas uppehållstillstånd, förhållandet upphört. Under punkttrots att
3 har därför tagits in allmän regel möjlighet beviljaen attsom ger
tillstånd andra starka skälnär talar för sökanden skallatt ges uppe-
hållstillstånd. Bestämmelsen kan exempelvis bli tillämplig på fall där
den sökande kommer särskilda svårigheter vid återvändande,att ett
antingen grund det finns påtaglig risk för den sökandeatt attav en
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kommer bli socialt vid återkomstenutstött till hemlandetatt eller för
han eller hon kommer andra beaktansvärdaatt möta svårigheter.att

Hänsyn kan också till referenspersonen avlidittas ellerom om
sökanden allvarligt sjukär eller svårt handikappad. Det finns sökanden

far illa i anknytningsförhållanden ha för såsom utan att utsatts
allvarliga övergrepp uppehållstillstånd bör beviljas enbart påatt grund
härav. Sammantaget kan dock omständigheterna i det enskilda fallet
framstå så ömmande utvisning inte bör komma i fråga.attsom

5§

En utlänning vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkatsom
sådant tillstånd före inresan iett landet. En ansökan om uppe-

hållstillstând får inte bifallas efter inresan.
Detta gäller dock inte om

utlänningen har till uppehållstillståndrätt här enligt 3 kap. 4
utlänningen humanitära skäl bör få bosätta sig här,av

ansökan uppehållstillstånd förlängningen om ettavser av
tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd 4 § andragettssom av
stycket, eller

det finns synnerliga skäl.armars
Vad föreskrivs i första stycket hindrar inte hellersom att uppe-

hållstillstånd beviljas med stöd 2 kap. 4 § första stycket 1-4,av om
det uppenbartär utlänningen skulle ha fått uppehållstillståndatt om
prövningen hade skett före inresan i Sverige.

I paragrafens andra stycke har införts tillägg till undantagen frånett
huvudregeln i första stycket punkt 3. Frågan har behandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt 12.3.1. Huvudregeln attanger en
utlänning vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkatsom ett
sådant tillstånd före inresan i landet och ansökanatt en om uppe-
hållstillstånd inte får bifallas efter inresan. Det undantagetnya avser
fall där ansökan förlängning tidsbegränsat uppehållstillståndettom av
på grund anknytning till här bosatt make/maka eller sambo görsIV en
efter inresan. Sedan paragrafen den julil 1995 fick sin nuvarande
lydelse har tillstånd i dessa fall i praxis beviljats enligt §5 andra
stycket 3 UtlL, dvs. det har finnas synnerliga skäl föransetts göraatt
undantag från huvudregeln. Det dock otillfredsställandeär att en

beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd på grundperson san av
anknytning till här bosatt make/maka eller sambo och ansökeren som

förlärgning tillståndet i Sverige endast kan tillåtas dettagöraom av
stödmed bestämmelse synnerliga skäl grund förav en som anger som

undantag. Ett särskilt undantag från huvudregeln för aktuella fallnu
har därför tagits in i lagen.
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ändring i lagentill lagFörslaget15.2 om

polisregister1965294 m.m.om

3§

skall medde-i polisregisterinnehålletupplysningellerUtdrag omav
framställning därom görslas, när av

Rikspolisstyrelsen,ombudsmän,RiksdagensJustitiekanslern,
polismyndighet, allmänlänsstyrelse, länsrätt,invandrarverk,Statens

Alkoholinspektionen;elleråklagare
slagregeringen för visstmånoch i denmyndighet,2. ettomannan

tillstånd därtill;fallför särskiltellerärende gerav
sin itillför rättbehöver utdragetenskild, han att ta varaom
sig ellervistas, bosättainresa,få tillståndförfrämmande attattstat,

anställning ellerfrågaeller förfrämmandei prövaarbeta attstat, om
betydelse förvård eller ärverksamhet,uppdrag i avsomavsersom

brott, ochbeivrandetförebyggandet ellerförsäkerhet ellerrikets av
förupplysning lämnasutdrag ellermedgivitförordningregeringen i att

enskilde styrker hansdeni fall, rättändamål eller,sådant attannat om
regeringen medgerochupplysning registretberoende attär urav

meddelas.upplysningen
första stycketimyndighetförordnaRegeringen kan att som avsesen

polisregister.tillterminalåtkomstfår ha
ärende enligt 2invandrarverkiStatensbegärsutdragI ettavsom

1989:529 ochutlänningslageneller 4 §andra stycket§kap. 4 some
endast medfår detgäller,prövningenden tasän upp-annanavser

gifter om
före-strafléreldggandegodkäntellerdömtspåföljd ut genomsom

brottsbalken,eller 6 kap.enligt 4för brottlagts
brottsbalken, ocheller 6 kap.enligt 4brottmisstanke om

besöksförbud.1988:688lagenbesöksförbud enligt om
lämnarmyndighetinformera denskallinvandrarverkStatens som

gäller.den prövningenbegäran änutdraget att avser annan

utred-konsekvensparagrafi dennastycket äri tredjeTillägget aven
polisregisterutdragerhållamöjligheterförslag SIV:sningens attatt

uppgifter.till vissabör begränsasbeträffande referenspersonerna
börtillståndsprövningenvidbetydelseuppgifterEndast är avsom

på SIVskall ankommaavsnitt 12.2.5. Detframgå utdragen se attav
begärda uppgiftendenmyndighetenutlämnandedeninformera attom

fjärde stycke.paragrafensframgårreferensperson. Detta avavser en
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15.3 Förslaget till förordning ändring iom

polisregisterkungörelsen 1969:38

17§7

Utdrag Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på framställningav
av

chefen för7. Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyn-
digar därtill Utlänningsnämnden för utredning i ärendesamt om
prövning enligt lagen 1950:382 svenskt medborgarskap ellerom
utlänningslagen 1989:529, i fråga den prövningen gäller ochom som

frågai denne i ärenden iän 2 kap. 4 § andraom annan som avses
stycket och 4 utlänningslagen,§e

Ändringen i paragrafen föranledd utredningens förslagär chefenattav
för Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar därtill
och Utlänningsnämnden skall ha SIV erhålla polis-rätt attsamma som
registerutdrag beträffande referenspersoner.

19a§

utdragI begärs chefen för Utrikesdepartementet eller den hansom av
eller hon bemyndigar därtill eller Utlánningsnämnden med stöd av
17 § 7 i denna kungörelse, frågai den prövningenänom annan
gäller, får det endast uppgiftermedtas om

påföljd dömts eller godkänt strajföreläggandeutsom genom
förelagts för brott enligt 4 eller kap.6 brottsbalken,

misstanke brott enligt 4 eller 6 kap. brottsbalken, ochom
besöksförbud enligt lagen 1988:688 besöksförbud.om

Chefenför Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar
ellerdärtill Utlänningsnämnden skall den myndighetinformera som
utdraget begäranlämnar den gäller.prövningenänatt avser annan

paragrafenI införs begränsningar de uppgifter i polis-ärsom ny av
registerutdrag lämnas till chefen Utrikesdepartementetför ellersom

ellerden han hon bemyndigar Utlänningsnämndendärtill och när
referenspersoner.utdragen Begränsningarna desammaäravser som

för SIV enligtgäller 3 § tredje stycket polisregisterlagen.
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Kommittédirektiv

anknytningsärendenMöjligheterna i s.k. Dir.att

i Sverigebelastningsuppgifteranvända 1996:8om

bosatta personer

februari 1996denvid regeringssammanträde 15Beslut

Sammanfattning uppdragetav

kan undvikaundersöka hurutredare skallsärskildEn attman
anknytning tillSverige grundsöker sig tillutländska medborgare av

utländskapåtaglig denrisken bedömshär bosatt när attsomperson,en
kränkan-för misshandel ellerkommermedborgaren utsättasatt annan

den här bosattabehandlingde personen.av

skallUtredaren

sökerproblemet utländska medborgareomfattningenkartlägga attav-
anknytning till här bosattpå grundtill Sverigesig person somenav

kränkandeför misshandel ellerdembefaraskan utsätta annan
behandling,

anknytning under dessavilken inverkan s.k. spruckenutreda en-
uppehållstillstånd,för fråganförhållanden har om

erbjuderregelsystemetnuvarandevilka möjligheter detundersöka-
med problemen,komma till rättaatt

brottslighet hosuppgifterförekommerdet i dagutröna att omom-
lämplighetenochSverige beaktas övervägaden i bosatta personen

i Sverige bosattadenbelastningsuppgifterbegäraatt omav
personen,

belastningsuppgifter böreventuellt inhämtadehuröverväga-
användas,
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undersöka hur skyddet för den ansöker uppehållstillståndsom om-
skall kunna förbättras samtidigt integritet och derasparternassom

till skydd för sitträtt privatliv åsidosätts i så liten utsträckning som
möjligt, och

lägga fram de författningsförslag eventuellt behövs.som-

Bakgrund

Från bl.a. kvinnoorganisationer, kvinnojourer och sociala myndigheter
har från tid till kvinnor beviljatsuppgetts attannan som uppe-
hållstillstånd i Sverige grund anknytning till här bosattav en man
i vissa fall för misshandelutsätts eller kränkande behandlingannan av

Det har hävdats vissaäven upprepade gångermän inlederattmannen.
förhållanden med utländska kvinnor de sedan misshandlar. Detsom
har vidare gjorts gällande de utländska kvinnorna i många fallatt
känner sig tvingade kvar i förhållandet därför de,att stanna iatt
enlighet med reglerna så kallad uppskjuten invandringsprövning,om
beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd blirett förstpermanentsom

förhållandet i två år.varatom
Frågan har uppmärksammatsäven i motioner till riksdagen. Krav

har därvid framförts Invandrarverket regelmässigt skall få tillgångatt
till innehållet i kriminalregister eller polisregister för kunna beaktaatt
eventuella belastningsuppgifter vid handläggningen ansökningarav om
uppehållstillstånd på grund anknytning. Justitieutskottet har avstyrktav
motionerna bet. 1993/94:JuU 19 och bet. 1994/95:JuU2l. Utskottet
motiverade vid första tillfället sitt ställningstagande bl.a. med detatt
inte har beredningsansvaret för frågor uppehållstillstånd. Vid detom
andra tillfället anförde utskottet frågan under övervägande iatt var

Ävenregeringskansliet. från Invandrarverket har framförts detatt
finns behov få tillgång till registeruppgifter för beaktaatt dessaav att
vid handläggningen ansökningar uppehållstillstånd grundav om av
anknytning.

Frågan har tidigare behandlats bl.a. i från Ombudsman-rapporten
etnisk diskriminering DO och imot från In-nen rapporten

vandrarverket. Regeringen i april 1988 DO i uppdraggav att
förutsättningslöst utreda behovet åtgärder s.k. oetisk kon-motav
taktförmedling dnr IP 1509/88. I utredningen redovisades isom
februari 1989 ingår bl.a. avsnitt behandlar fråganett som om
registrering "anknytningspersoner" det vill i Sverigesäga männenav -

i utlänningsärenden och sekretesskyddet i sådana ärenden. D0 ansåg-
i och för sig informationen den i Sverige bosatteatt skullepartenom
kunna användas i syfte förskona kvinnan från något skulleatt som
kunna komma inträffa i framtiden. D0 fannatt emellertid under
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integritetshänsyntill såväl praktiska aspekterhänvisning attsom
inte bordeanknytningsärendenhandläggningenvidprövningen av

"Kvinna ochInvandrarverketfrånytterligare. Iskärpas rapporten
det börbedömningengjordesfrån december 1992Invandrare", att

delkränkande behandlingdenför förebyggaåtgärdervidtas att en
påuppehållstillstånd härde beviljatsförutländska kvinnor närutsätts

Invandrarverketenligtskullesådan åtgärdanknytning. Engrund av
anknytningsfall regelmäs-vid sin utredningpolisenkunna att avvara

polisregisterutdragsigt ettuttar mannen.om

ordningNuvarande

Utlänningslagen

uppehållstillståndfår1989:529utlänningslagenkap. 4 §Enligt 2
Sverige bosattanhörig till iutlänningtillbl.a. är nära ensomenges

förovillkorlignågoninnebär således inte rättBestämmelsenperson.
anhörigavilkaheller dentillstånd och intefåanhöriga att somanger

framgårtill utlänningslagen näraförarbetenaAv att somavses.
samboMake ellereller sambo.bl.a. make/makaskall räknasanhörig

regelmässigtbeviljasi Sverigebosatttill är uppe-person somen
nyligengrunduppehållstillstånd sökshållstillstånd. När av en

dock ordningentillämpasbosattanknytning till häretablerad personen
ordning innebärinvandringsprövning. Dennauppskjutenmed s.k. att

uppehållstillstånd dei underför månaderutlänningen tagetsexges
denupphör undertill Sverigeanknytningenåren. Omförsta två

till hemlandet.normalfallet återvändautlänningen iskallperioden
1970-infördes i mitteninvandringsprövningenuppskjutnaDen av

skenför-med skenäktenskap ochtillförsök komma rättatalet i attett
regleringensedanproblemblivit allthållanden störreett avsom

1970-talet.i börjaninvandringen skärpts av
anknyt-på grundbeviljasför tillstånd skallförutsättningEn att av

etablerat sedanintesambo i förhållande ärtill make ellerning ett som
beaktas bl.a.Härvidseriöst.förhållandet bedömstidigare, är att som

Vidvarandra.kännerbekantskapstid och hur välfaktorer parternasom
bedömasamboförhållandeäktenskap eller ärprövningen attettav om

andra länder.bruk ibeaktas seder ochskallseriöst ävenson
skall hänsynutgångtvåårsperiodensföreförhållandet upphörOm

tillåtasändå börutlänningenomständigheter kantill göra atttas som
ifinns barndetomständigheter kanSverige. Sådanai attvarastanna

arbetsmarknaden,etableradblivit välutlänningenförhållandet, att
kvinnaellermisshandlad sinblivitkvinna attpartner enatt aven

hemlandet.tillvid återkomstensocialtbliriskerar utstöttatt
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Register- och sekretesslagstiftning

Myndigheters och andras tillgång till belastningsregister in-är av
tegritetsskäl starkt begränsad.

7 kap.I 17 § sekretesslagen 1980:100 föreskrivs sekretessatt
gäller i verksamhet förande eller allmäntuttagsom avser av ur
kriminalregister eller register förs enligt lagen 1965:94som om
polisregister för uppgift har tillförts registret. Vidarem.m. som
stadgas för utlänmande sådan uppgift gälleratt vad ärav som
föreskrivet i lagen polisregister och i förordning harom m.m. som
stöd i sådan lag föreskrifterna i 14 kap. inte gäller i frågasamt att om
sekretessen enligt 7 kap. §17 sekretesslagen.

I 3 § första stycket i lagen polisregister stadgas bl.a.om attm.m.
utdrag eller upplysning innehållet i polisregister skall meddelasav om

framställningen detnär den centralagörs utlärmingsmyn-om av
digheten. Av 10 framgår§ den med stöd denna lag fått delatt som av

uppgifter polisregister någon personliga förhållandenav ur om armans
inte obehörigen får röja dessa. Vidare framgår i det allmännasatt
verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen.

Av 8 § lagen 1963:197 allmänt kriminalregister följerom att
registerutdrag skall lämnas efter framställning bl.a. myndighetav som
har besluta frihetsberövanderätt åtgärder enligt utlän-att om
ningslagen. Regeringen kan för visst fall eller för visst slagett ett av
ärenden lämna tillstånd till registerutdrag i andra falläven lämnasatt
till myndighet.

I 7 kap. 14 § sekretesslagen finns särskilt sekretesskydd förett
utländskaimedborgare. förstaI stycket föreskrivs sekretess gälleratt
för uppgifter utlänningar, detrör kan röjandetantassom attom av
uppgiften skulle medföra fara för någon förutsätts ellerövergreppatt

allvarligt föranleds förhållandet mellan utlänningenannat men som av
och utländsk eller myndighet eller organisation utlänningar.staten av
Sekretessen enligt denna bestämmelse gäller hos vilkenoavsett
myndighet uppgifterna förekommer.

Enligt paragrafens andra stycke gäller sekretess bl.a. i verksamhet
för kontroll utlänningar föröver uppgifter enskildas personligaom
förhållanden, det inte står klart uppgift kan röjasattom utan atten

enskildeden eller någon står honom eller henne lidernärasom men.
Till verksamhet för kontroll utlänningar räknasöver ärenden om
uppehållstillstånd. Sekretess enligt detta stycke gäller inte bara
uppgifter hänföra till denär utlänning ärendeatt ettsom som avser,

också uppgifter andra förhållanden. Uppgifterutan om personers ur
polisregister lämnas till lnvandrarverket kan sekretessbelagdasom vara
hos verket med stöd bestämmelserna i denna paragraf.av

Av 14 kap. §5 sekretesslagen följer slutligen sekretess inteatt
hindrar sökande, klagande eller i mål eller ärendeatt part etten annan
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materialhandling ellermyndighet deldomstol ellerhos annattar av en
undantag skall detVidare stadgasmålet eller ärendet. görasi att om

synnerlig vikttill eller enskilt intressehänsyn allmänt är att enavav
påfall skall myndigheteruppgift inte röjs. sådantsekretessbelagd I

innehåller,materialetupplysning vadlämnasätt partenannat omom
sin och det kan skeför skall kunna tillvaratabehövsdet rättatt parten

skydda.skallallvarlig för intresse sekretessenskada detutan

utredningBehovet av

förts fram ianknytningsärendenproblem i vissasignalerDe somom
kan intemåste på allvar. Detallmänna debattenden accepteras atttas

Sverigelockas tillmedborgare, ofta kvinnor,utländska av personer,
behandlamisshandla dem ellerofta kan befaras sättmän, annatsom

derättvisande bedömning hurSom underlag fördem illa. aven
börjaåtgärdas krävs tillmissförhållandena skall kunnapåtalade att

Omfattningen missför-problemens vidd.med undersökning avaven
Även möjligheternakartläggashållandena behöver därför attnoggrant.

behöverregelsystemetsproblemen inom det nuvarandeåtgärda ram
analyseras.

kritik riktatsstundomden allmänna debatten harI nämnts motsom
hävdatKritikerna harinvandringsprövning.ordningen med uppskjuten

kvar hosdenna ordning tvingar utländska kvinnor mänatt stannaatt
invandringspröv-behandlar Syftet med den uppskjutnadem illa.som

till invandring i Sverige.förhindra missbrukningen rättenär att av
upprätthålla kravenöverdrift det torde svårtUtan kan sägas attatt vara

äktenskap sarnboförhållandepå reglerad invandring, elleretten om
uppehållstillståndautomatiskt skulle medföra att ett permanent

invandringsprövning haromedelbart uppskjutenbeviljades. Frågan om
Flyk-parlamentarisktnyligen bedömts dendärtill sammansattaav

Svenski betänkandetKommittén förordarkommittén.tingpolitiska
1995:75 164flyktingpolitzk globalt perspektiv SOUi att systemets.

dennabehållas. Motuppskjuten invandringsprövning börmed
innefattaförslag inteaktuella utredningensbör denbakgrund nu

invandringsprövning.överväganden uppskjutenom
in, beaktamöjlighet begäraInvandrarverket skall haFrågan attom

Uppgifternakomplicerad.vidarebefordra belastningsuppgifteroch är
deanledningtill Sverige medkommer attatt avsompersonerom

misshandelförförhållande med här bosattinlett utsättsett personen
Å sidanallvar.kränkande behandling måsteeller tas enaannan

Å sidanandrasådanaför förhindrakrävs åtgärder övergrepp.att
försöka förhindraföreventuella åtgärdermåste undvikas attatt

integritet ochtillsådant slagfenomenet blir rättparternasett attav
medtill börjainvändningar kanprivatliv Principiellaäventyras. att re-
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belastningsuppgifter begärs inmot att den inte isas ärom partsom
ärendet. Det går inte heller bortse ifrån det kanatt att vara en
grannlaga uppgift vilka belastningsuppgifteravgöraatt kan hasom
relevans.

Utredningsuppdraget bör anförtros särskild utredare.en

Uppdraget

Utredaren skall kartlägga hur vanligt det utländskaär medborgare,att
ofta kvinnor, blir för iövergrepp dessa sammanhangutsatta och hur
vanligt det är oftaatt sig skyldiggör tillsamma person, en man,
upprepade Vidareövergrepp. skall de medbor-utsatta personernas
garskap kartläggas. Utredaren skall undersöka vilkenäven inverkan en
s.k. sprucken anknytning har på uppehållstillståndet under dessa
förhållanden, dvs. i vilken omfattning uppehållstillstånd i dessaett
sammanhang förlängs respektive inte förlängs då anknytningen
upphört. Kartläggningen bör i möjligaste mån redovisas uppdelad på
kön.

Utredaren skall vidare analysera utifrån nuvarandeom man
regelsystem kan komma till med problemen,rätta t.ex. attgenom
sprida information i de ursprungsländer vanligast förekom-ärsom
mande i dessa sammanhang. Utredaren skall vidare undersöka
Invandrarverkets möjligheter begära in belastningsuppgifteratt denom
i Sverige boende reda och i så fall i vilkensamt tapersonen om,
utsträckning, det i dag förekommer uppgifter detta slag beaktas.att av

Utredaren skall även överväga Invandrarverkets registeråtkomstom
bör förändras och hur eventuellt inhämtade registeruppgifter skall
användas. En tänkbar variant uppgifternaär används underlagatt som

Invandrarverket vid bedömningen förhållandet seriöst.ärav av om
Uppgifterna skulle kunna delgesäven den utländska medborgaren i
samband med han eller hon ansöker uppehållstillstånd,att för attom
den sökande skall beredas möjlighet ställning till återkallelseatt ta en

ansökan. Därvid skall också beaktas möjligheten inskaffaav attom
och vidarebefordra belastningsuppgifter bör anförtros andra myn-
digheter Invandrarverket.än I detta sammanhang måste också

vilkaövervägas brott bör beaktas och i vilkentyper utsträck-av som
ning belastningsuppgifter bör delges den sökande.

Syftet med uppdraget främst få till ståndär skydd för deatt ett
drabbade. Behovet skydda dem måste dockatt bådavägasav motnoga

till integriteträtt och till skydd förparternas rätt sitt privatliv. En
viktig del uppdraget därför undersökaär hur skyddet för deattav
utländska medborgarna skall kunna ökas samtidigt parternassom
integritet och privatliv åsidosätts i så liten utsträckning möjligt.som
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utredningenarbetet iföljasamråda med ochskallUtredaren om
.1995:01påföljder Juregistrering m.m.av

och särskilda utredarekommittéersamtligadirektiv tillRegeringens
jämställdhetspo-1994:23dir.offentliga åtagandenpröva samtattom

beaktas.skallkonsekvenser dir. 1994:124litiska även
1997.den 31avslutatUtredningsarbetet skall senast marsvara

Arbetsmarknadsdepartementet
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praxis-praxis referat frånUtlänningsnämndens -
Praxis", 1995 års"Utlänningsärendensamlingen -

Supplement 1utgåva samt

NR 1

85UN

humanitära skälAnknytning -

make i Sverige haranknytning till äktatillståndsgrimdandeEn
påmånaders bl.a. grundtvå vistelse i landet,efter attupphört av

illa maken. Fortsattbehandlatsoch hennessökanden avson
uppehållstillstånd inte beviljats.har

1983/84:l44 73stycket 2 UtlL;4 § första2 kap. s.prop.

in ii Thailandår, båda medborgareoch 32 år och 7A B reste--
beviljats tidsbegränsataugusti 1991. De hadeSverige den 22 uppe-

januarijuli 1991 till den 23arbetstillstånd för tiden den 23hålls- och
till Sverigegrundat på Azs anknytning1992. Tillståndet genomvar

ansöktemedborgare. A och Bäktenskap med svensk När omen
framgick A inte längrejanuari 1992förlängt tillstånd den 3 att

upplösning.undermake och äktenskapetsammanbodde med sin att var
anknytning tillochförlängningsansökan åberopade A Bgrund förSom

skälhumanitäraSverige samt

januarianförde i beslut den 16Gunillabyråsekreteraren LeijonSIV
tillräcklig förSverige inteanknytning tillBedömning. är1992: Azs att

föräldrar ochhon hartankeskall få här, medhon attstanna
anhöriga i Sverige. IntesaknarThailand medan honbarn iytterligare

Ansökningarnauppehållstillstånd.grund förfinnsheller omannan
utvisas.ochavslås och A Bföljaktligenuppehållstillstånd skall

återreseför-tidsbegränsatförenas medutvisning börBeslutet ettom
bud.

uppehållstillstånd ochansökningaroch B:sBeslut. Azs omsonen
kap. 3 § UtlL.enligt 4jämte barnet utvisasarbetstillstånd avslås. A



230 Bilaga 2 SOU 1997:152

A och hennes förbjuds före den 1 november 1994 återvändaatt tillson
Sverige tillstånd SIV. Verkställighetutan skall ske till hemlandet,av

A och B inte visar mottagande kan ske iatt land.om ett annat

fullföljdeA talan hos UN och yrkade utvisningen skulle upphävasatt
och hon och barnet skulle beviljas uppehålls-att och arbetstillstånd. A

i överklagandet hennes avliden och fadernattuppgav attmor var var
omgift. A in till UN BPU-intyg utfärdat den februari15ett 1993.gav
Ett flertal vädjade i ärendet.personer

UN ordföranden Gerhard Wikrén ledamöterna Ove Karlsson ochsamt
Erik Lundquist anförde i beslut den 6 maj 1993: A in i Sverigereste
den 22 augusti 1991. Hon hade då beviljats uppehålls- och arbetstill-
stånd fram till den 23 januari 1992 grundat på anknytning genom
äktenskap med svensk medborgare. Av utredningen i ärendeten
framgår makarna sedan november 1991 inte längreatt sammanbodde.
A har skäl till förhållandet upphörde bl.a. angivitatt hon ochsom att
hennes blev illa behandlade maken.son av

Azs tillståndsgrundande anknytning till Sverige upphörde efter drygt
två månader, således långt innan den normalt tvååriga prövotidens
utgång. Den anknytning till Sverige A och hennessom son nu
åberopar inte tillräckligär för tillstånd skall beviljas på dennaatt
grund.

Inte heller de humanitära skäl åberopas i ärendet sådanaärsom att
grund för uppehållstillstånd föreligger.

Beslut. UN avslår överklagandet.
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NR 2

UN 194

Brusten anknytning misshandel-

När allvarligt äktenskap eller seriöstett menat sammanboende
efterupplöses kortare två årtid frågaän och uppkommer attom

förlängainte tillståndet, beaktas förekommandei fall sådana
omständigheter humanitär förtalar förlängning.naturav som en

2 kap. 4 § första stycket och 2 UtlL;1 1983/84:144 73prop. s.

A 32 år och medborgare i Syrien och hennes barn årB 5 och— - -
medborgare i Irak in i Sverige den 29 januari 1992 medreste-
tidsbegränsat uppehållstillstånd till den 16 juni 1992 vilket grundatvar
på anknytning till ochA:s B:s man/far, bosatt i Sverige.som var

avdelningsdirektörenSIV Rose-Marie Andersson antecknade i beslut
den 22 september 1993: Ansökan och utredning. Vid ansökan om
förlängt uppehållstillstånd i maj 1992 framkom det hadeAatt

från sin make. Maken hade redan efter dagar börjatseparerat ett par
sigbete illa och iA april 1992 flyttade ifrånA maken. Den 18mot

augusti 1993 föll dom på äktenskapsskillnad och då tilldömdes A
vårdnad B:s far har uttryckligen han inte villsagt attensam om sonen.

någotha med eller A harHan sig allgöra.att avsagtsonen um-
tillgängesrätt sonen.

anförA den före detta maken förtalatäven har henne i hemlan-att
det och hon på grund detta hon frånskildatt ärsamt attav en mor
skulle bli totalt Hennes familj har tagit avstånd ifrånutstött. henne.

hon,A hon utbildad kemist, inte kommeräratt trots att attuppger
få något arbete i hemlandet då hon under sin studietid umgicks med
oppositionella och inte medlem det styrande Baathpartiet. harär Aav
också vid tillfälle blivit förhörd säkerhetspolisen.ett av

ärendet anförs ocksåI har vistats daghem sedanatt ettsonen
1992 han talar bra i övrigtsvenska och sig tillsamt att anpassatmars

svenska förhållande.

Bedömning. A:s sociala situation intei hemlandet sådanär art attav
den kan berättiga till uppehållstillstånd skäl.humanitär

och har vistatsA B i Sverige sedan 29 januari 1992.den Inte heller
vistelsetiden kan uppehållstillståndgrund för bevilja iutgöra att
Sverige då de inte har vistats kanhär så länge de ha fåttsägasatt
sådan anknytning till Sverige kan meddelasuppehållstillstånd påatt

grund.denna
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politiska skäl anförs A inte sådana hon kanDe är attsom ansesav
föreligger sådanaflykting enligt 3 kap. 2 § UtlL. Inte hellervara

omständigheter i 3 kap. § 3 lag.1som avses samma
saknar tillståndsgrundande anknytning tillEftersom A och B numera
finns grund för beviljaSverige och det inte heller attannan uppe-

hållstillstånd skall deras ansökningar uppehållstillstånd avslås ochom
då utvisas. Beslutet bör förenas med återreseförbud.de skall

ansökningar uppehålls- och arbetstillståndoch B:sBeslut. A:s om
enligt kap. UtlL. förbjuds enligt 4avslås. och utvisas 4 3 § DeA B

tid två år från SIV:s beslut§ lag underkap. 14 attsamma en av
Sverige tillstånd Om inte och visaråtervända till SIV. A B attutan av

skall verkställighet ske tillmottagande kan ske i land,ett annat
hemlandet.

och yrkade utvisningen och återreseför-fullföljde talan hos UNA att
skulle beviljas uppehålls-skulle upphävas och hon och barnetbudet att

arbetstillstånd.och

Johansson ledamöterna Göthe Anderssonordföranden AllanUN samt
antecknade i beslut den april 1994: A harChristel Hammar lloch

vidhållit sina skäl därutöver uppgivit bl.a.överklagandeti samt
farniljegemenskapen och bror harföljande. utesluten hennesHon är ur

återvända till Syrien. F.d. makenuttryckligen hon inte skallattsagt
skallsig mycket nedsättande A och bl.a. uttalat hanhar uttalat attom

kvar iskickas tillbaka till Syrien ochtill A att stannaratt sonense
för misshandel tillF.d. maken har vidare dömts ASverige. av en

fängelse.månads
uttalanden i förarbetena framgåranför vidare detA att t.ex.att av
kvinnor kvinnor riskerar blisituationen för misshandlade och attsom

beaktas då tillståndsfrågan sedani hemlandet skall prövasutstötta ett
utgång.avbrutits före tvåårsperiodensförhållande

förhumanitära skäl och har till stöd dessa givit inåberoparA även
december 1993 legläkare C. C anförläkarintyg utfärdat den 20ett av

och därför svårtlever under stark psykisk harbl.a. A attatt press
sig självhålla ihop som person.

från Arbetsfö nnedlingen därärendet givit in dels intyghar iA ett
lärarmedhjälp under vårterminenframgår hon anställddet äratt som

har slutligen åberopatintyg från B:s daghem. A1994, dels ett sonen
Sverige.till bosatt ianknytning en man

anförtbedömning de politiska skäl Adelar SIV:sSkäl. UN att som
flyktingar enligthennes kansådana hon ochinte är att varason anses

föreligger sådanaoch det inte heller2 § UtlL3 kap. omstän-att
lag.i 3 kap. § 3digheter l sammasom avses
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När allvarligt äktenskap eller seriöst sammanboendeett menat
upplöses efter kortare tid två år och fråga uppkommerän inteattom
förlänga tillståndet, beaktas i förekommande fall sådana omstän-
digheter humanitär talar för förlängning.naturav som en

Hänsyn bör i det enskilda fallet till samtliga omständigheter,tas
främst till utlänningen har misshandlats eller blivit illaom annars
behandlad under sammanboendet, det finns barn i förhållandet,om om
sökanden riskerar bli socialt vid återkomsten till hemlandetutstöttatt
eller han eller hon har hunnit bli väl etablerad i arbetslivet. Juom

tvåårstiden äktenskapet ellernärmare sammanboendet har kommit att
desto lägre krav bör kunna ställas på tyngden sådanavara, av

tillkommande omständigheter humanitär talar förnatur attav som
utlänningen skall tillåtas kvar 1983/84:l44se 73.stanna prop. s.

delarUN SIV:s bedömning A och hennes saknaratt son numera
tillståndsgrundande anknytning till Sverige.

UN finner emellertid med hänsyn till det i ärendet föreliggeratt
sådana omständigheter humanitär anförts A ochnatur attav som ovan
hennes bör tillåtas i Sverige.att stannason

Beslut. UN upphäver utvisningen. Det ankommer på SIV beslutaatt
i tillståndsfrågan.

NR 3

UN 100

Anknytning äktenskap-

Den omständigheten äktenskap inte formelltär upplöstatt ett
saknar betydelse i anknytningsärenden. Pågående rättsprocesser
grundar inte heller uppehållstillstånd.rätt till

2 kap. 4 § första stycket och 4 kap.l 15 § UtlL.

från29 årA Ryssland, in i Sverige den 24 maj 1991 medreste ett- -
uppehållstillstånd gällande till och med den 26 oktober 1991.som var
Tillståndet grundat på A:s anknytning hit äktenskap medvar genom

svensk medborgare.en

avdelningsdirektörenSIV Anders Rydén anförde i beslut den 30 juni
för1992: Skälen beslutet. A:s make har efter A:s ankomst till Sverige

klart uttalat han inte fortsätta samlevnaden med OaktatA.att attavser
fortfarande bosatta på adress, finner inte SIVäratt parterna attsamma

förhållandet har den karaktären fortsatt uppehållstillstånd kanatt
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Eftersommedges. A saknar tillståndsgrundande anknytning tillnumera
riket och det inte heller finns grund för beviljaattannan uppe-
hållstillstånd skall hennes ansökan uppehållstillstånd avslås och Aom
skall då utvisas.

Beslut. ansökan uppehålls- arbetstillstånd avslås.Azs och utvisasAom
enligt kap. 3 § UtlL.4

fullföljde talan hos UN och yrkade utvisningen skulle upphävasA att
förstaoch hon i hand skulle beviljas tidsbegränsatatt ett uppe-

hållstillstånd och i uppehållstillstånd.andra hand permanent

UN ordföranden Håkan Sandesjö ledamöterna Maud Björne-samt
malm och Vilval antecknade ibeslut den 8 februari 1993:Jaan A har
anfört följande: flyttade förbl.a. Hon till Sverige leva tillsammansatt
med sin make svensk medborgare. Maken har misshandlatärsom
henne och har kastat henne från det hemmet.utnumera gemensamma

försEn rättslig i Sverige angående hennes äktenskap då honprocess
äktenskapsskillnad och hon för i samband med dennavägrat process

mål underhåll och bodelning. åberopar anknytning tillA Sverigeom
fortfarandehon rättsligt bunden till sin make. fallIäratt vartgenom

inte hennes anknytningkan till maken ha upphört grund attav
hennes make ingett stämningsansökan.en

anför vidare hon måste möjlighet få slutföra iA talanatt attges
dessa vilket hon inte kan utvisas från Sverige.hon Aprocesser om

det oförenligt med rättssäkerhetens krav make kanäratt attmenar en
undgå befogade familjerättsligtoch grundade krav med hjälp UtlL:sav

anknytning. åberoparregler A vidare brottmålsprocess pågårattom
i anledning maken misshandlat henne hon måsteoch haattav anses

få slutföra dennarätt att process.
vidare åberopatHon har anknytning till Sverige hon ärattgenom

etablerad på arbetsmarknaden och till ingivit intyg frånhar UN LAN
har tillhon kontant arbetslöshetsunderstöd.rättatt

åberopar vidareA humanitära skäl knutna till sin psykiska hälsa och
har till ingivit bl.a. journalanteckningar vårdcentral.UN från en

Skäl. konstaterar faktiskaUN Azs och hennes makesatt samman-
harboende upphört. Inte heller i övrigt föreligger sådan anknytning

till Sverige enligt 2 kap. 4 § första stycket UtlL hon kan tillåtas1 att
kvar i landet. Den omständigheten äktenskapet inteännu årstanna att

formellt upplöst saknar i detta sammanhang betydelse.
Vidare får ha möjlighet in tillfälligt i landet,A attanses resa om

hennes krävs och det inte räcker med det utsedda ombudetsnärvaro
vid de åberopade förhandlingarna. heller i övrigt finnsIntenärvaro,

humanitära skäl eller uppehållstillstånd.andra skäl beviljaatt

Beslut. UN avslår överklagandet.
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4NR

268UN

Uppskjuten invandringsprövning sarnboendet upphört-

I fall där utlänningen haft tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat
på anknytning samboende med här bosattgenom en person

förhållandetuppskjuten invandringsprövning och där upphört
tvåårstidensföre utgång frågan fortsatt tillståndbör, vid skallom

medges, hänsyn till samtliga omständigheter i det enskildatas
främstfallet, utlänningen har misshandlats eller blivitom annars

behandlad finnsilla under samboendet, det barn med iom
förhållandet, åter-sökanden riskerar bli socialt vidutstöttattom
komsten till hemlandet eller han eller hon hunnit bli välom
etablerad i arbetslivet.

2 kap. 4 § första stycket 1 UtlL; 1983/841144 73prop. s.

och hennes dotterA B 35 7 år och medborgare i Iran resteresp.- -
in i Sverige den 7 november 1991 med gällande tidsbegränsatett
uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin i SverigeA:s bosatte
make. A:s och Bzs uppehållstillstånd förlängdes därefter i omgångar

den 3 december 1993.t.o.m.

avdelningsdirektörenSIV Hallberg iInger antecknade beslut den 25
maj 1994: Ansökan och utredning. När och ansökte förlängtA B om
uppehållstillstånd framkom Azs förhållande till maken upphört. Batt

inte biologiskamakens barn. kommerA ansöka äktenskaps-är att om
skillnad från maken. Hösten 1992 och barnet tillA Iran. Mannenreste
kom efter vecka och till maj ochstannade 1993. Hustrunen senare

återkom till Sverige ibarnet oktober 1993. Makens önskan attvar
barnet inte skulle följa med tillbaka till Sverige. och hennesAzs

önskan fortsättadotters i Sverige. åberoparbo A och Bär att nu
humanitära skäl för få kvarstanna i Sverige.att

Bedömning. A och B saknar tillståndsgrundande anknytningnumera
till Sverige. Eftersom intedet heller finns grund för beviljaattannan
uppehållstillstånd skall ansökan uppehållstillstånd avslås och Aom

skall då utvisas.med barn Beslutet bör förenas med återreseförbud.

Beslut. Azs och ansökan uppehålls- arbetstillstånd avslås.Bzs ochom
utvisasoch B enligt 4 kap. förbjuds enligt kap. §A 3 § UtlL. De 4 14

lag under tid tilltvå år från SIV:s beslut återvändaattsamma en av
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Sverige tillstånd SIV. Om inte A och B visar mottagandeutan attav
kan ske i land, skall verkställighet ske till hemlandet.ett annat

fullföljde talan hosA UN och yrkade utvisningen skulle upphävasatt
och hon och barnet skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd.att

ordförandenUN Eva Cernoch ledamöterna Karin Bonnedahl ochsamt
Manfred Karlsson antecknade i beslut den 5 maj 1995: har iA över-
klagandet vidhållit tidigare anförda skäl. anför vidareHon bl.a. att
hon vistats i Iran sedan början år 1994,tror att mannen, som nu av
har för avsikt där under lång tid. Hon framför sigatt stanna etten ser
fortsatt tvångsmässigt äktenskap med honom hon tvingas återvändaom
till Iran. Mannen vill försvåra förhållandena för henne i hemlandet och
smutskastar henne inför och bekanta sprida ryktenvänner att utgenom

hon för klandervärt och omoraliskt leverne i Sverige. Aatt ettom
riskerar därför för bestraffning vid återvändande tillutsättasatt ett
hemlandet. Mannen kommer inte medge henne äktenskapsskillnad.att

har till givitA UN kopia handling från sin make meden av en
stämpel från officiell myndighet i Iran. Hon hon uppfattarattuppger

maken avfattadeden hotfull.textenav som
make har brevA:s till UN vilket framgårsänt hanett attav

befinner sig i Iran sedan oktober 1994 och han fått reseförbud iatt
avvaktan hustrun återvänder till och personligenIran göratt upp

skilsmässa.derasom
åberopar hennesA dotter gått sitt första år i svensk skola.att snart

har svenska kamraterDottern och har förankrat sig väl i Sverige.mest
tvingas återvändaOm hon till hon liggaIran kommer efter tvåatt ca

skolår.
anför slutligenA hon skall beviljas uppehållstillståndatt av

humanitära skäl eftersom hon såvarit nära ett permanent uppe-
hållstillstånd grund anknytning. Det kan inte på det sättetav vara

månad skall ha avgörande betydelse huruvida tillstånd skallatt en
beviljas eller inte.

Skäl. I 1983/84: 144 Invandrings- flyktingpolitikenoch 73 f.s.prop.
anförs det uppenbart ordningen med uppskjutenär in-att att
vandringsprövning för den utlänning berörs kan medförasom
allvarliga svårigheter i de fall då förhållandet mellan parterna
försämras eller förebryts tvåårstidens utgång. sådana situationerI bör
därför föredragandeenligt statsrådet hänsyn till samtliga omstän-tas
digheter i det enskilda fallet, främst utlänningen har misshandlatsom
eller blivit illa behandlad under sammanboendet, det finnsannars om

i förhållandet,barn sökanden riskerar bli socialt vidutstöttattom
återkomsten till hemlandet eller han eller hon hunnit bli välom
etablerad i arbetslivet.
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dotter beviljatsi ärendet framgår och hennesutredningen AAv att
månader varderauppehållstillståndfyra tidsbegränsade sexom

Sverige bosatte make. A och B haranknytning till singrundade A:s
uppehållstillstånd i Sverige vistatsdel den tid de haftunder storen av

utrednin-med make. Avoch då inte hela tiden tillsammans A:si Iran
biologiska far bosatt i Iran ochärendet framgår Bzsi äräven attgen

någon släkt i Sverige.eller hennes harvarken Batt mor
anfört och vad i övrigtbedömning vadVid samlad A somaven

dotter inte harfinner hon och hennesförekommit i ärendet UN råttatt
Överklagandet skall därför avslås.uppehållstillstånd här i landet.till

Återreseförbudet praxis förlängas tillenlighet med gällandebör i att
från beslut.gälla två år UN:s

förbjuder och B underavslår överklagandet. ABeslut. UN UN att en
Sverige tillståndbeslut återvända tilltvå år från UN:stid utan avav

SIV.
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AnknytningsutredningensfrånprotokollUtdrag av
företrädare för social-ochhearingar med kvinnojourer

inom sjukvårdensamverkansgrupperoch olikatjänsten

Närvarande

1996Stockholm den 29 majHearing i

i VästeråskvinnojourenMarja Antonsson,
ROKSAngela Beausang,

kvinnojouren i UppsalaMaria Eriksson,
kvinnojouren i JärfällaGunnarsson,Eva

kvinnors hus, StockholmAllaBernardita Nunez,
i BorlängekvinnojourenBrigitte Nygren,

Umeå september 1996den 4Hearing i

i LyckselsekvinnojourenAnki Ferm,
kvinnojouren i SundsvallLindfors,Gudrun

LuleåLöfgren, kvinnojouren iMargit
UmeåNordenfors, kvinnojouren iGunilla

ÖrnsköldsvikikvinnojourenAlice Näslund,
ÖrnsköldsvikikvinnojourenRita Wallmark,

1996Stockholm den 11 septemberiHearing

Stockholmför kvinnor iJourhemmetAnnika Borg,
UppsalaRikskvinnocentrum,Ingrid Claesson,

UppsalaRikskvinnocentrum,Heimer,Gun
NorrköpingFrideborg/socialjouren iProjektMaja Höjer,

Solnaoch mottagningsenheten,InformationsJermo,Else
Södersjukhusets akutmottagningSeflin,Gunilla

invandrarbyråer ochpersonal frånRiksförbundet förMarja Sevenius,
flyktingmottagningar RIB

i Stockholmför kvinnorWallberg, JourhemmetAnn-Marie
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Hearing i Malmö den 18 oktober 1996

Christina Charlin, kvinnojouren i Helsingborg
Ingrid Fredriksson, kvinnojouren i Malmö
Åsa Hylén, kvinnojouren i Helsingborg
Ingegärd Johansson, kvinnojouren i Ljungby
Ellen Jörgensen, kvinnojouren i Kristianstad
Birgit Magnusson, kvinnojouren i Helsingborg
Evy Svensson, Kvinnojouren i Malmö
Birgit Westerling, kvinnojouren i Halmstad

Hearing Göteborgi den 10 januari 1997

Ingela Malm Colliander, kvinnojouren i Mölndal
Annika Lindström, kvinnojouren i Trollhättan
Eivor Lundberg, kvinnojouren i Borås
Maj Marklund, kvinnojouren i Kungälv
Astrid Uppström, kvinnojouren i Borås
Stina Wassberg, kvinnojouren i Alingsås
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med beslutregister avseendeSIV:s personer
år 1992uppskjuten invandringsprövningom
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invandrarprövning1992uppskjutenmedbeslutPersoner om
1992 Ila:
A|Ia |intervall
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vidInvandrarprövnlng1992uppskjutenbulutmad senarePersoner :omom
till :om46mt PUTIranlilllllle

j1992år
Alla |intervall
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Personermedbeslut uppskjuteninvandrarprövning1992för frågavilkaom senare
avlägsnandetagitsom upp

|ár 1992
aldersintervau |A|la 1

EV
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Personer beslut uppskjutenlnvandnrprövnlngmed 1902lör frågavilkaom senare
avlägsnandetagits ochdärbeslut PUTtagitsfram tillMill ~96om upp om

lår I1992 J
luaemntervall kAlle |

antalav
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centralbyrånStatistiska
Statistics Sweden

SCB-Intervju

Teknisk avseenderapport
"Anknytningsundersökningen"

1997-07-10
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Inledning1

Anknyt-resultatet från SCB:sredovisasdennaI rapport
under-beskriverningsundersökning våren 1997. Rapporten även

metoder.genomförande och användasökningens

och urvalPopulation2

tidsbegränsatår 1992 erhållitkvinnor underMålpopulationen är som
här bosattanknytning tillgrunduppehållstillstånd i Sverige enav

uppehållstillstånd PUTerhållitsambo ochmake eller permanentsom
invandrarverksStatensurvalsram harjuli 1996. Somföre använts1
omfattar 3 537RampopulationendessaregisterSIV över personer.

Vidomfattar 930för undersökningenUrvalet ur-personer.personer.
återläggningurvalslumpmässigtobundetvalsdragningen har utanett

OSU-UÅ dragits.

Genomförande3

Mätmetod3.1

telefonintervjuer. Ettmedgenomfördes huvudsakligenUndersökningen
besöksintervjuer.genomfördesstycken,antal, 23mindre som

Datainsamlingsperiod3.2

till och medmaj 1997tidsperioden 20genomfördes underFältarbetet
juli 1997.l
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3.3 Resultat fältarbetetav

I tabell följerA resultatredovisning fältarbetet.en av

Tabell A. Resultat fältarbetetav

Antal Procent

Urval 930 100

Svarande 615 66
därav
övertäckning 26 3

Svarande målobjekt 589 63

Bortfall 315 34
därav

anträffade 230 25
3vägrare 1 3

sprâksvârigheter 54 6

Övertäckningen, det vill de ingicksäga ipersoner som ramen men
tillhör mâlpopulationen, uppgick till 26 3 procentpersoner av

urvalet. Bortfallet uppgick totalt till 315 vilket motsvararpersoner,
34 urvalet. främstaDen orsaken till bortfall "ejprocent av var
anträffade". Endast 31 stycken 3 procent vägrade delta. Språksv-
årigheter bortfallsorsaken i fall54 6 urvalet.procentvar av

Bortfallet kan störande felkälla i undersökningen. Det gårvara en
inte bortse från skillnaderna kan betydandeatt mellanatt vara
bortfallet och de svarande då det gäller de undersökta variablerna.

brukarMan i detta sammanhang tala bortfallets snedvridandeom
effekter.

4 Estimation Uppräkningsförfarande

Uppräkning urvalet till skattade totaler och skattningarav procent-av
tal sker med hänsyn till urvalspersonernas urvalssannolikhet och på
grundval kända populationsuppgifter från SIV:s register överav

med uppskjuten invandringsprövning.personer
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tillförlitlighetUndersökningens5

behäftade med vissredovisatsSamtliga skattningar är ensom
uppkommer i under-olika felkällorosäkerhet grund somav

exempelvis endastOsäkerhetskällorna uppstårsökningen. attgenom
ingåtturvalsfel, saknas frånurval undersöktsett personer somsvar

missuppfattats vilketbortfallsfel frågor och kan haurvalet ochi svar
felklassificeringar mätfel.tillleder

skiljer påbedömning felens betydelseFör göraatt manen av
fel orsakarsystematiska fel. slumpmässigaslumpmässiga fel och en

systemati-"felmarginal" hos resultaten ochslumpmässig osäkerhet - -
riktning vilket ledersnedvrider resultaten i vissska fel påverkar en

överskattning eller underskattning.till en

felslumpmässiga5. 1

urvalsfel och slumpmäs-berorslumpmässiga osäkerhetenDen som
konfidensintervall,uttryckas i formsiga mätfel kan ett somav

95-procentigthjälp skattningens medelfel. Ettberäknas med av
för skattning bildaskonfidensintervall en genom:

medelfelet för.skattning 1,96 skattningeni 0

Med 95-konfidensgraden 95Talet 1,96 ettprocent.motsvarar
fallvärdet i 95procentigt konfidensintervall detatt avsannamenas

försum-slumpfelligger inom dess andra fel100 ängränser, om
konfidensintervallpraxis tillämpa 95- procentigabara. Det närär att

skillnader. dennasig statistiskt säkerställda Iuttalar rapportomman
tillkonfidensintervallredovisas approximativt 95-procentigtett

användas.följer exempel hur de skasamtliga skattningar. Nedan

Exempel

vi följande data:Från tabell 4 kan hämta

Är fortfarandeni tillsammans

%, värdet liggerJa % det vill i det80 4 sägai sanna
% andra fel% sannolikhet mellan 76-84med 95 om

slumpfel försumbara.än är

värdet liggerNej % %, vill20 4 det detsägai sanna
% andra fel% 16-24med 95 sannolikhet mellan om

slumpfel försumbara.än är
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Ur tabellen kan utläsa det signifikantär skillnad mellanattman en
"Ja" och "Nej Detta konstateras intervallskattningarnaattgenom
överlappar varandra, det vill skillnaden kansäga bero "slum-
pen". Det därmed statistisktär säkerställt det andelär störreatt en
kvinnor fortfarande tillsammansär med sina män.som

Föreliggande undersökning baseras förhållandevis litet antalett
observationer. Detta medför skattningar sällsynta händelser,att av

antalet eller andelen kvinnor behandlats illa it.ex. hemmet måstesom
tolkas med försiktighet. Skattningar mindre 400stor än ellerpersoner
andelsskattningar mindre %10 bör endast tolkas uppgifterattsom om
händelsen/egenskapen existerar. Det inte meningsfulltär generalis-att

dessa uppgifter till gälla hela populationen. Detta gäller tillattera
exempel resultaten i tabell

5.2 Systematiska fel

Bortfall och mätfel vanligtvis de felkällorär i första hand orsakarsom
systematiska fel. För förhindra mätfelens omfattning har datamate-att
rialet genomgått olika granskningsåtgärder. föreliggandeI population
kan språksvårigheter besvärande felkälla. En uppfattningvara en av
detta problems omfattning framgår tabell 19 där intervjuarenav
subjektivt bedömt intervjupersonens språkfärdighet. SCB har dock
ingen specifik uppfattning eventuella mätfels omfattning ellermer om
effekter för denna undersökning, för detta krävs någon form av
evalveringsstudie till exempel återintervjustudie.

6 Resultatredovisning

Samtliga beräkningar genomfördaär med SAS i PC-miljö. Därefter
har datamaterialet länkats till Excel för ytterligare redigering och
tabellframställning.

Även avidentifierat datamaterial på individnivå kommer tillställasatt
diskettEr i ASCII-format. Vid vidare bearbetning och tolkning av

detta material bör avsnitt 5.1 beaktas.ovan
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anslutning tillsamboende iNieller blevGifte Ni Er attTabell l
SverigetillDu kom

+-Antal +- Procent

4200 71400Gifta 2
29 4200000Sambo 1

4003

mannenland kommerFrån vilket2Tabell

-Antal Procent- ++

4200 372001Samma
48 4600 2001Sverige

215500 200Annat

3 300

NiträffadesTabell 3 Hur

+ -Antal + Procent-

441400 2001ipåhanNär resavar
hemlandDitt

27200 100landiPâ annatresa
214i 500 100påNär Du resavar

Sverige
22100 50kontaktförmed-Genom

ling
26200 100Dittarbetade iHan

hemland
24skulle 100 50familj DuDin att

hanDiggifta m
23100släktingar iGenom

Sverige
24100 50bekanta iDinaGenom

Sverige
220700 100På sättannat

3 400
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ÄrTabell 4 Ni fortfarande tillsammans

Antal + - Procent -+

Ja 2 700 200 80 4
Nej 700 200 20 4

3 400

Tabell 5 När separerade Ni

Antal - Procent -+ +

Innan Du fick PUT 100 50 14 6
Efter fickDu PUT 600 200 86 6

700

Under den tid Du väntade PUT, förekom det denatt mannen...

Tabell 6.1 ...Försökte hindra Din kontakt med andra människor

Antal - Procent+ -+

Ja 200 100 6 2
Nej 3 100 100 94 2

3 300

Tabell 6.2 ...Försökte det besvärligtgöra för Dig läraatt
svenska

Antal - Procent ++ -

Ja 200 100 5 2
Nej 3 200 100 95 2

3 400
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fula namnkallade Dig...Grälade på Dig och6.3Tabell

Procent +-Antal +-

2100 8300Ja
92 23 100 100Nej

3 400

utvisningDig med6.4 ...HotadeTabell

+ -Antal Procent+

2100 6200Ja
2200 100 95Nej 3

3 400

Dig med våld...HotadeTabell 6.5

Procent -Antal - ++

2200 100 5Ja
2200 100 95Nej 3

3 400

viljaDinhandlingar6.6 ...Krävde sexuellaTabell mot

+-Antal +- Procent

50 4 1100Ja
100 96 l3 200Nej

3003
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Tabell 6.7 ...Fick Dig rädd för honomatt vara

Antal - Procent -+ +

Ja 200 100 6 2
Nej 3 100 100 94 2

3 300

Tabell 6.8 ...Tog Dina och/eller lät Dig inte få tillpengar pengar
nödvändiga utgifter

Antal +- Procent +-

Ja 200 100 7 2
Nej 3 100 100 93 2

3 300

Tabell 6.9 ...Kastade Dig från bostadenut

Antal + - Procent -+

Ja 100 50 3 1
Nej 3 300 100 97 1

3 400

Tabell 6.10 ...Behandlade Ditt/Dina barn illa

Antal +- Procent +-

Ja 100 50 3 1
Nej 3 200 100 97 l

3 300
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Dig illabehandlade...På6.11Tabell sättannat

+-Antal Procent+-

7 2100200Ja
293100 100Nej 3

3003

problemförekom detta/dessaoftaHurTabell 7

-+Antal - Procent+

9100 77300Ofta
923100 50Sällan

400

efteromgående ellerproblemBörjade detta/dessa8Tabell en
viss tid

+-ProcentAntal +-

1038200 100Omgående
10100 62300Efter tiden

500

dendetförekomväntade på PUT,tidUnder den Du att mannen...

gjorde ontså dethöll Dig...Knuffade ellerTabell 9.1 att

+-ProcentAntal +-

25200 100Ja
2953 200 100Nej

3 400
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Tabell 9.2 ...Slog Dig så det gjorde ontatt

Antal +- Procent +-

Ja 200 100 5 2
Nej 3 200 100 95 2

3 400

problemTabell 10 Hur ofta förekom detta/dessa

Antal + - Procent +-

Ofta 100 50 57 15
Sällan 100 50 43 15

200

Tabell 10B Började dessa problem omgående eller först efter en
tid

Antal +- Procent +-

Omgående 16 l 1
Efter tid 200 100 84 11en

200
avrundat värde blir lika med noll.

Det enda möjligen går det vanligastesäga äratt ärattsom att
problemen började "efter tid".en

Tabell ll Medförde det våld Du för Du skadadesutsattes att
och/eller läkarbesök nödvändigtatt var

Antal +- Procent +-

Ja 50 30 22 12
Nej 200 100 78 12

250
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Tabell 12 Försökte vid något tillfälleDu få hjälp elleratt att
någonmed problemet/problemenprata om

Antal + - Procent + -

Ja 300 100 68 9
Nej 100 100 32 9

400

Vilken hjälp försökte Du få...typ av

Tabell 13.1 ...Pratade Du med eller bekantvänen

Antal +- Procent +-

Ja 200 100 72 11
Nej 100 50 28 11

300

13.2Tabell ...Pratade Du med kurator eller psykolog

Antal +- Procent +-

Ja 100 50 26 11
Nej 200 100 74 11

300

Tabell 13.3 Kontaktade Du någon kvinnoorganisation Kvin-ex:
noj0uren

Antal - Procent -+ +

Ja 100 50 20 10
Nej 200 100 80 10

300
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13.4Tabell Kontaktade Du någon myndighet Social-ex:annan
tjänsten

Antal Procent- -+ +

Ja 100 50 37 12
Nej 200 100 63 12

300

Tabell 13.5 Gjorde polisanmälanDu en

Antal + - Procent -+

Ja 100 0 28 11
Nej 72200 100 ll

300

13.6 få någonTabell Försökte Du hjälpannan

Antal Procent+- +-

Ja 100 50 20 10
Nej 200 100 80 10

300

Tabell 14 Tyckte ñckDu den hjälp Du braatt var

Antal - Procent -+ +

Ja 200 100 52 12
Nej 100 50 19 10

NejJa och 100 50 29 11

400
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duTabell 15 Känner personligen till några andra utländska
kvinnor kommit till Sverige giftde sigattsom p.g.a.
eller sambo med här boende manär en

Antal - Procent -+ +

2 400Ja 100 72 3
Nej 900 100 28 3

3 300

16 tillTabell Känner Du den kvinnan/dessa kvinnor blivitom
illa behandlade giftaden de kom hit för sigattav man
eller bli sambo med

Antal - Procent + -+

800 100Ja 33 4
Nej 600 100 67 41

2 400

Tabell 17 Kan Du hur många kvinnor känner till blivitDusäga som
illa behandlade

Antal +- Procent +-

känner ingen 2 600 100 78 3
känner 400 100 12 21
känner 2 150 50 4 2
känner 3 150 50 4 1
känner 4-10 100 50 2 1

3 400



266 Bilaga 5 SOU 1997:152

Tabell 18 Fanns det några barn i hushållet under den period Du sam-
manlevde med och väntade på PUTmannen

Antal +- Procent +-

Ja, 600 100 19 3gemensamma
ja, mitt/mina tidigare 400 100 12 2
Mannens tidigare 100 100 4 2
Ja, 100 50 2 1annat
Nej 2 100 100 62 4

3300

Tabell 19 Av intervjuaren bedömd språkfärdighet.

Antal + - Procent + -

Mycket goda1 l 500 100 46 4
2 800 100 25 3
3 600 100 17 3
4 200 100 7 2
5 Mycket dåliga 200 100 6 2

3300

Tabell 20 Utsatt för kränkande behandling eller våld före-att
kommit.

Total Procent+ - + -svars-
alt.

Fr9 Spec Ja 500 100 313
Nej 2900 100 87 3

SpecFrll Ja 200 100 6 2
Nej 3200 100 94 2

Fr9 el. 1l* Ja* 500 100 14 3
Nej 2900 100 86 3

något"Ja"-svar alla svarsalternativ i frågaav
någon"Ja"-svar två svarsalternativ i fråga 11.av

* a"-svar på antingen någon alternativen i fråga 9 ELLER a-"svarav
på någon alternativen i fråga 11.av



1997:SOU 152 Bilaga 5 267

FRÅGEFORMULÄR

Vill du fortsätta direkt1A

DiJA Fortsätt fråga 1B---------
D2 TILLFÄLLEJA, MEN VID SENARE

D3 NEJ, VILL INTE MEDVERKA I UNDER-
SÖKNINGEN, AVSLUTA INTERVJ UN

vill vi bara1B Först kontroller du kommit till Sverige på grundatt av
du gifte dig eller blev sambo med bosatt häratt en man

frågaJA Fortsätt 21 -------

NEJ, AVSLUTA1 INTERVJUN

träffadeNär den blev din anknytningmannen som
VET EJ MANAD99

År Mån

DD

Gifte ni eller blev ni samboende i anslutning till komdu tillatter
Sverige

D GIFTA1 INKL DEM SOM VAR GIFTA VID

ANKOMST TILL SVERIGE

D 2 SAMBOENDE

Från vilket land kommer mannen

D 1 SAMMA SOM UP

D 2 SVERIGE

D 3 ANNAT LAND, ANGE VILKET
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Vilket år han född5 är

Födelseår 2 siffror
VET EJ 99

Hur träffades ni
ENDAST ETT ALTERNATIV

När han i ditt hemlandvar resa

På i landannatresa

duNär i Sverigevar resa

kontaktförmedlingGenom

arbetade iHan Ditt hemland

Din familj giftabestämde Du skulle Dig med honomatt

släktingar SverigeGenom i

Genom Dina bekanta i Sverige

På hursätt,annat ange

Är ni fortfarande tillsammans

E frågaJA Fortsätt 91 ----------

2 NEJ fråga 8Fortsätt-----------

UtvisningsärendeNär separerade ni l-Innebär öpp-att
och kvinnan fâr offentligt biträde.nas

du fick1 Innan PUT

2 Efter du fick PUTatt
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tidigareDet känt sedan kan behandla kvinnor illa iär mänatt
tid förekomhemmet. Under den du väntade PUT det i hemert

denatt mannen ...... ..

Z

Dförsökte hindra din kontakt med andra människor1

försökte det besvärligt för dig lära diggöra att

svenska

fulagrälade på dig och kallade dig nanm

hotade dig med utvisningP

hotade dig med våld

O krävde sexuella handlingar din viljamot

fick dig rädd för honomatt vara
dina och/eller lät dig inte få tilltog pengar pengar

nödvändiga utgifter

frånO kastade dig bostadens ut

Dina10 behandlade barn illa

behandlat dig illa. ANGE11 VAD.sättannat

GÅFRÅGA BESVARADES MED NEJOM ALLA ALTERNATIV r 9
FRÅGATILL 11. i

ofta förekom dessa problem10 Hur

D1 Mycket ofta

E12 Ganska ofta

D3 Ganska sällan

|:|4 Mycket sällan

först efter tidBörjade dessa problem omgående eller10B en
|:|1 OMGÅENDE

CI2 EFTER EN TID



270 Bilaga 5 SOU 1997: 152

den11 Under tid du väntade på PUT förekom det i hem denert att
mannen ....... ..

1 2
JA NEJ

E Dknuffade1 eller höll i dig så det gjordeatt ont

D E2 dig såslog det gjordeatt ont

PÅ BÅDA NÅGOT FRÅGAOM NEJ OCH "JA"-SVAR 1 9.....FRÅGA 14.
.PÅ BÅDA FRÅGAOM "NEJ" OCH ALLA ALTERNATIV 1 9 BE-

--FRÅGASVARATS MED "NEJ" 20.......

12 Hur ofta förekom dessa problem

Mycket1 ofta

Cl 2 Ganska ofta

U Ganska3 sällan

L-.I 4 Mycket sällan

Börjadel2B dessa problem omgående försteller efter tiden

D Omgåendel

D Efter2 tiden

Medförde det våld du för Du skadades och ellerutsattes att att
läkarbesök nödvändigtvar

C|1Ja

|:|2Nej

Försökte du vid något tillfälle få hjälp eller med någonatt prata om
problemen

FRÅGAÄVEN NÄMNDATILL IVE: AVSER EV. PROBLEM I
"ja"-svar därom

alla frågaFortsätt 17-------

|:|2Nej
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15 Varför sökte du intehjälp
FLERA SVAR MOJLIGA; LAS UPP ETT ALTERNATIV I
TAGET

1 du orkade inte

2 du rädd för utvisningvar

3 du rädd förvar mannen

4 du tyckte det meningslöstvar

5 du visste inte vad kunde göraman

6 du kunde inte svenska tillräckligt bra

7 kontrollerade allt du gjorde såmannen

du inte fick chans

8 du hoppades det skulle gå överatt

9 du tyckte allt ditt felatt var

10 du ville inte såra mannen

11 problemen gick efteröver ett tag

12 relationen slut innan du hann söka hjälptog
13 han hotade med Du inte skulle få träffaatt

D Dbarnen

14 Du trodde det bäst för barnen Duatt attvar
D Davstod

15 Annat, vadange

FRÅGAOM FLERA ALTERNA°TIV I 15 BESVARADE MED
JA, ANNARS FRAGA 20--.----

vilket de skäl du angivit det huvudsakliga skälet till duattav var
inte sökte hjälp ANGE ALTERNATIVETS BOKSTAV

Fortsätt fråga 20---------
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försökte duhjälpVilken17 typ av
ALTERNATIV ILAS UPP ETTMOJLIGA:SVARFLERA

TAGET

eller bekantpratade meddul vänen

eller psykologmed kuratordu pratade en
kvinnoorganisationnågonkontaktadedu

D DKvinnojourent.ex.

myndighetnågonkontaktadedu4 annan

Socialtjänstent.ex.

polisanmälangjordedu

vadannat, ange

fick braden hjälp dutyckte du att var

El fråga 20Fortsätt1 Ja -------
D fråga 19Nej Fortsätt2 ————
E 19frågaNej FortsättJa och3 -------

din situationför dig ibästa hjälpdu hade varit dentyckerVad

utländska kvinnorandratill någrapersonligendu20 Känner som
härsambo medgifte sig ellerdeSverige ärkommit till att eng.a.

manbosatt

DiJa

D fråga 23Nej Fortsätt2 -—-----
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21 Känner du till den kvinnan/dessa kvinnor blivit illa behandladeom
den de kom hit för gifta sig eller bli sambo medattav man

DIJa

D 2 Nej Fortsätt fråga 23--—————

22 Kan du hur många kvinnor du känner tillsåga

Antal

D

Till sist några23 frågor dig själv.om
Vilket år du föddär

Födelseår 2 siffror

flyttade24 När Du till Sverige

År Mån

DD

Vilket land25 kommer du från

26 det några iFanns barn hushållet under den period du sammanlevde
med och väntade på få PUTattmannen

vårt/våra1 Ja, barngemensamma

mitt/minaJa, barn rån tidigare förhållande

barn från tidigare förhållandeMannens

Annat inkl. kombinationer 3av

Nej inga barn
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Hade Du barn Du flyttade till Sverige stannade kvar i Ditt27 när som
hemland hos släktingar/vänner tills Du fick PUT under tiden Du
väntade PUT

ülJa

I:I2Nej

vill tacka dig för du dig tid och besvarade frågorna.28 Vi att tog om
något du undrar vad gäller utredningen dudet finns över är

välkommen kontakta Monica Felding på telefonnummer 040 35att -
Om du känner du vill få hjälp kan du vända dig till Se58 55. att

intervjuarinstruktion.

TILL INTERVJUAREN29
PÅBEDQM INTERVJUPERSONENSSKALAN NEDAN

SPRAKKUNSKAPER.

förståelsesvårigheterMycket goda, inga1

intervjusvaren.Mycket dåliga, kan ha påverkat
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