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Inledning
Sveriges flyktingpolitik är brutal och inhuman.
Människor skickas tillbaka till krigshärjade
länder, och personer som flytt på grund av
sin politiska åskådning, religion eller sexuella
läggning utvisas till länder där de riskerar livet.
Asyldebatten i Sverige har kommit att handla
om allt annat än människors rätt till en fristad
– istället handlar argumentationen om
kostnader och ”andrum”, som om det vore
någonting av naturen givet. Samtidigt ser vi hur
den flyktingpolitiska rörelsen, som vi är en del
av, växer, organiserarmänniskor och formerar
sig. Till exempel har vi under det senaste året
sett flera skolstrejker mot utvisningar.
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åtaganden, försvarar mänskliga rättigheter och
garanterar människor på flykt en fristad.

Att söka asyl i Sverige

Att söka asyl i Sverige är en rättsprocess som
i första hand handläggs av Migrationsverket.
För att kunna söka och få asyl måste man
uppfylla vissa kriterier, dessa handlar om varför
man behöver söka skydd och varför man
har flytt. Kriterierna för vem som räknas som
flykting har FN:s flyktingkonvention fastställt.
De problem man möter i den svenska asylprocessen handlar ofta om att ens skäl inte
godtas. För Migrationsverket behöver inte
Sveriges flyktingpolitik har de senaste fyra åren dödssjukdom eller förföljelse på grund av
förändrats drastiskt till det sämre, från det att sexuell läggning vara tillräckligt för att vara
statsministern i september 2015 under den godtagbart.
”stora” flyktingvågen sa: “Mitt Europa tar emot
människor som flyr från krig, solidariskt och Olika grunder för att få uppehållstillstånd
gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar” till I Sverige fanns det innan de nya asyllagarna
att i december samma höst stänga Sveriges från 2016 främst fyra olika grunder man
gränser och i juli 2016 införa nya restriktiva kunde få uppehållstillstånd via; flykting,
asyllagar. Ändå påstår våra politiker fortfarande alternativt skyddsbehövande, övrigt skyddsgärna att Sverige är ett av de länder i Europa behövande och synnerligen ömmande
som tar emot mest flyktingar eller att vi omständigheter. Idag är det i princip endast
skulle ha en human asylpolitik. Det stämmer flyktingstatus och status som alternativt
inte, Sveriges asyllagar ligger idag på EU:s skyddsbehövande som kan ge uppehållsminiminivå, tillfälliga uppehållstillstånd är idag tillstånd med olika tidsbegränsningar. De enda
regel och vi utvisar barn, gamla och sjuka till som idag kan få permanent uppehållstillstånd
länder där de saknar släktingar eller är förföljda. är kvotflyktingar och svårt sjuka barn som
absolut inte skulle kunna rehabiliteras annars.
Att prata om invandringens kostnader är
en favorit hos rasistiska krafter, men även Flyktingstatus
välmenande personer kan ibland hamna För att räknas som flykting krävs att man kan visa
i att hävda motsatsen med samma typ av att man riskerar personlig förföljelse på grund
argumentation. Till exempel genom att säga av nationalitet, religion, politisk uppfattning,
att invandringen inte alls kostar, utan det kön, sexuell läggning eller någon grupp man
är någonting som Sverige snarare tjänar tillhör. Dessa skäl räknas upp i utlänningslagen
pengar på. Vår poäng i den flyktingpolitiska (den lag som innehåller bestämmelser om
debatten är att det inte handlar om kostnader bl.a. asyl). Personer med flyktingstatus får,
eller intäkter. En human flyktingpolitik handlar i och med den tillfälliga lagen, tillfälliga
om att vi lever upp till våra internationella uppehållstillstånd som gäller i tre år.
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Alternativt skyddsbehövande
Alla som riskerar att dödas eller skadas under en
väpnad konflikt kan kanske inte bevisa att de har
personliga skäl. De kan då istället räknas som
alternativt skyddsbehövande, om konflikten är
så utbredd i hemlandet att vem som helst kan
drabbas av urskillningslöst våld. Hit räknas till
exempel de allra flesta som flytt från Syrien och
Afghanistan. Uppehållstillstånd för alternativt
skyddsbehövande gäller bara i 13 månader.
Övrigt skyddsbehövande
Utöver dessa två kategorier fanns kategorin
övrigt skyddsbehövande. Det är en mindre
grupp, bara ca 20 personer i månaden brukade
få stanna på denna grund. De är asylsökanden
som riskerar att råka illa ut av någon
personlig anknytning till konflikten i landet,
utan att passa in i asylkategorierna. Övrigt
skyddsbehövande används dock inte som
status i den tillfälliga lagen och de som skulle
passat in i kategorin får alltså inte
uppehållstillstånd idag.
Synnerligen ömmande omständigheter
De som inte anses ha skyddsbehov enligt
någon av ovanstående kategorier har tidigare
ändå kunnat få uppehållstillstånd i Sverige av
”synnerligen ömmande omständigheter” eller
för barn ”särskilt ömmande omständigheter”,
alltså humanitära skäl. Det krävs dock
mycket starka skäl; det handlar om livsfarligt
sjuka personer, familjehemsplacerade barn,
svårt handikappade och traumatiserade
barn.
Paragrafen
om
ömmande
omständigheter ska under den tillfälliga
lagen bara användas om en utvisning skulle
strida mot ”ett svenskt konventionsåtagande”.
En större grupp som brukar få tillstånd av
ömmande omständigheter är ensamkommande barn som inte har eller kan finna
några anhöriga som kan ta emot dem i
hemlandet. De får då oftast tidsbegränsade
uppehållstillstånd
eftersom
utvisningen
inte går att verkställa utan mottagande.
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men det betyder också att de kan komma att
utvisas när de fyllt 18. Efter 18 års-dagen
behövs inte längre mottagande i hemlandet
och om man inte kan bevisa egna asylskäl
riskerar man att utvisas. Uppehållstillstånd
som beviljas på grund av ömmande
omständigheter eller för att det har
kommit upp nya omständigheter efter
avslag gäller i tretton månader.

Familjeåterförening
I och med de nya asyllagarna har också rätten
till familjeåterförening (alltså när en person
som fått asyl i Sverige ansöker om att ens nära
anhöriga också ska få uppehållstillstånd så de
kan återförenas som familj) förändrats. Idag
är det endast de med flyktingstatus som har
rätt till familjeåterförening. Det innebär att
alternativt skyddsbehövande till exempel
inte får återförenas med sina anhöriga
överhuvudtaget. I de nya asyllagarna kan den
som är anhörig till någon som fått
flyktingstatus få uppehållstillstånd, men om
personen har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste den hen vill återförenas
med vara make/sambo eller barn under
18 år eller för ensamkommande barn
dess förälder. För att familjerna ska få
återförenas måste även den som är i
Sverige kunna försörja både sig själv och
familjemedlemmarna. Just försörjningskravet
gäller inte bara de asylsökande som fått
beslut enligt den tillfälliga lagen utan
också anhöriga till personer som redan bor
i Sverige, inklusive svenska medborgare.
Ensamkommande barn behöver dock inte
försörja sina föräldrar eller syskon.
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2016 års asyllagar
Sedan den 20 juli 2016 började en ny lag gälla,
lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Lagen är en del av ett paket för att minska
antalet asylsökande, den är tillfällig och gäller
till och med den 19 juli 2019, om inte riksdagen
ändrar sig och bestämmer något annat. Den
viktigaste ändringen i lagen är att uppehållstillstånd som ges på grund av asylskäl ska
vara tillfälliga, alltså tidsbegränsade. De
som erkänns som flyktingar av Genèvekonventionen ska inte heller få ta hit sin familj.
Familjeåterförening inskränks på flera sätt även
för de som får flyktingstatus och dessutom
ska den kategori övrigt skyddsbehövande tas
bort helt och uppehållstillstånd av ömmande
omständigheter ges ännu mer sällan.
Vill man veta mer är Flyktinggruppernas
Riksråd (FARR):s hemsida en bra källa,
där beskrivs asylprocessen och de nya lagarna
på ett ganska lättbegripligt sätt.
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om detta efter 20 juli 2016 får ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13
månader. Tidsbegränsade uppehållstillstånd
ger flyktingar rätt att bo och arbeta i Sverige i
tre år eller 13 månader. Personer med tillfälliga
uppehållstillstånd har samma rätt till vård som
en person med permanent uppehållstillstånd.
Om din framtid är osäker så minskar
möjligheterna till att skapa ett liv här i sverige
då det inte finns anledningar till att börja
plugga o.s.v. då du inte vet om du kommer
att få stanna här nästa år. All forskning och alla
som arbetar nära människor som flytt vet
det redan, tillfälliga uppehållstillstånd leder
bara till mer byråkrati och framför allt till ännu
mer otrygghet för de som söker asyl.
Ung Vänster vill se en på riktigt human asylpolitik, där alla som behöver skydd ska ha
rätt till asyl. Rätten till asyl är en mänsklig
rättighet som aldrig får tummas på. Vi kräver
att den tillfälliga lagen rivs upp, att rätten
till familjeåterförening återinförs för alla
och att de tillfälliga uppehållstillstånden
tas bort och ersätts med permanenta!

Tillfälliga uppehållstillstånd
Idag har tillfälliga uppehållstillstånd blivit
normen för de som söker asyl i Sverige. Innan
lagändringen 2016 fick alla syriska flyktingar
permanenta uppehållstillstånd och för de allra
flesta flyktingar var detta normen. Tillfälliga
uppehållstillstånd är en omänsklig åtgärd.
Att inte veta om man kommer få stanna i
Sverige skapar en enorm otrygghet och bidrar
till allvarlig psykisk ohälsa hos de som flytt.
Den som bedöms vara flykting och får beslut
om detta efter 20 juli 2016 får ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd på tre år. Om den asylsökande kan försörja sig när ens uppehållstillstånd slutar gälla kan den få permanent
uppehållstillstånd. Den som bedöms vara
alternativt skyddsbehövande och får beslut

Ensamkommande
Afghanistan

flyktingbarn

från

En av de flyktinggrupper som är mest utsatt
i Sverige idag är de ensamkommande
flyktingbarn som flytt från Afghanistan och
Iran. I den stora flyktingvågen kom många
ensamkommande till sverige för att Sverige
då hade en generös flyktingmottagning
framförallt för minderåriga. Sedan dess har
de inletts massor med utvisningar och det är
ytterst få av de som kom 2015 som får
permanenta uppehållstillstånd. Oftast är de
flyktingar från Afghanistan eller har vuxit
upp i flyktingläger i Iran och Pakistan vilket
gör att de ofta helt saknar kontaktnätverk i
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Afghanistan. De kan därför inte utvisas till
Afghanistan innan de är 18 då minderåriga
utan nätverk anses ha skyddsbehov.

är över eller under 18. I asylprocessen spelar
det stor roll för ens rättigheter om räknas
som barn eller vuxen.

Idag finns det ingen säker del av Afghanistan
och svenska utrikesdepartementet avråder
alla svenskar att åka dit. Många av de som
utvisas har dödats eller förföljts i Afghanistan
och undersökningar från Amnesty har visat
att de flesta försöker lämna Afghanistan
igen när de kommer dit. Den psykiska
ohälsan hos ensamkommande är utbredd
och flera har tagit sina liv.

Sverige har fått mycket kritik för att
åldersbedömningarna är godtyckliga och
rättsosäkra, både av rättsmedicinalverkets
egna anställda, av läkare och forskare nationellt
såväl som internationellt. Det har skett
att asylsökandes ålder skrivits upp med
en enda dag för att kunna utvisa dem i
förtid. Ung Vänster kräver att migrationsverket omedelbart upphör med åldersbedömningarna.

Ung Vänster kräver amnesti för alla
ensamkommande och vill att Sverige ska sluta
med rättsvidriga åldersuppskrivningar av
ensamkommande flyktingbarn.
Fruimport

Identitetskontroller
Sverige har sedan januari 2016 tillfälliga
identitetskontroller för att minska antalet
asylsökanden som kommer till Sverige.
Kontrollerna görs när bussar och tåg passerar
den svenska gränsen och transportörer
bötfälls om de släpper in någon som
inte har uppehållstillstånd. Under stycket
om EU kan du läsa mer om transportörsansvaret och vad det innebär. Ung Vänster
kräver att identitetskontrollerna upphör och att
transportörsavtalet avskaffas.

Medicinsk åldersbedömning
Barn som Migrationsverket inte anser kunna
styrka sin identitet och ålder kan få sin
ålder
medicinskt
bedömd.
Medicinsk
åldersbedömning innebär att rättsmedicinalverket röntgar personens visdomständer
och knäleder för att bedöma om hen

Utlänningslagen säger att en person beviljas
tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund
av familjeanknytning, och endast får beviljas
nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd om relationen består efter två år.
Detta är den så kallade tvåårsregeln. Detta
gör att personer som kommer hit på anhöriginvandring är väldigt beroende av den
relationen som de kommit till Sverige genom.
Många kvinnor som kommer hit genom
en relation med en svensk man blir utsatta
för grovt våld, och Riksorganisationen för
Kvinno- och Tjejjourer i Sverge (ROKS) har
introducerat begreppet ”fruimport” för att
beskriva hur svenska män åker utomlands och
”hämtar hem fruar” som de utsätter för olika
typer av våld. Enligt ROKS sammanställningar
söker sig ungefär 500 kvinnor om året till deras
kvinnojourer som varit utsatta för fruimport.
Kvinnorna kommer från olika länder, men
vanligast är länder i Sydostasien Ung Vänster
vill avskaffa tvåårsregeln.
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Barnkonventionen
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den urholkade rätten till asyl. Arbetskraftsinvandring kan inte ersätta en omänsklig
Den socialdemokratiska regeringen har flyktingpolitik som inte garanterar rätten till
påbörjat arbetet för att göra barnkonventionen asyl. Den som är i behov av en fristad ska få det
till svensk lag. Det är i grunden är bra. Samtidigt oavsett hur situationen på arbetsmarknaden
bryter de nya asyllagarna, som samma regering ser ut.
varit med och infört, mot konvention. Ung
Vänster driver att barnkonventionen ska bli
svensk lag. Det skulle göra att barns rättigheter
och ställning i asylprocessen stärkas och tvinga Fristadsfonden
Migrationsverket och migrationsdomstolarna
att utgå från barnkonventionen i sina beslut.
Fristadsfonden är Vänsterpartiets fond
för asylsökande flyktingar. Fonden bidrar
med pengar till sakkunnig juridisk hjälp,
tortyrutredningar,
läkarutlåtanden
och
Arbetskraftsinvandring
psykologintyg för människor som fått
avslag på sin asylansökan och begär en ny
Den borgerliga regeringen tillsammans prövning. Målet är att ändra det tidigare
med Miljöpartiet införde 2008 ett system för felaktiga beslutet. Genom Fristadsfondens
arbetskraftsinvandring, som kraftigt stärkte arbete har många flyktingar fått permanent
arbetsgivarnas makt. Sedan införandet uppehållstillstånd. Ung Vänster har en stolt
kommer det regelbundet rapporter om hur tradition av att samla in pengar till
migrantarbetare utnyttjas av arbetsgivare, Fristadsfonden, och dessa sätts in på
jobbar 12-14 timmar om dagen för väldigt plusgiro 26 31 25 – 7.
låg lön i förhoppning att få permanent
uppehållstillstånd efter fyra år. Det är vanligt
att arbetskraftsinvandrare får sämre villkor än
vad kollektivavtalen säger och än vad EU:s flyktingpolitik
arbetsgivaren själv har uppgett till
Migrationsverket.
I EU sker den fria rörligheten för
EU-medborgare inom unionen på bekostnad
Ung Vänster är inte mot arbetskrafts- av att man bygger höga murar mot omvärlden.
invandring i sig, men vi kräver regelförändringar EU fungerar som ett Fästning Europa, som håller
som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte människor som söker en fristad från förtryck
utnyttjas. De anställningserbjudanden som och förföljelse borta. Ung Vänster försvarar
arbetsgivare skickar till Migrationsverket för rätten till asyl, vi vill riva Fästning Europa och
godkännande ska vara juridiskt bindande och står upp för alla människors rätt till en fristad.
arbetstillståndet gäller mer än en arbetsgivare,
så att den som utnyttjas kan ställa krav utan Schengensamarbetet
att riskera att bli hemskickad. Arbetsgivarna Det är Schengensamarbetet som ligger till
ska inte ensidigt kunna definiera om det råder grund för EU:s asylpolitik. Schengensamarbetet
brist på arbetskraft. I debatten sägs ibland att innebär att unionen har en gemensam yttre
arbetskraftsinvandring är en alternativ väg till gräns och att till exempel passkravet när
Sverige för människor som har nekats asyl. Det man reser till ett annat EU-land upphävs. På
är ett märkligt synsätt som tar bort fokus från grund av detta har också EU en gemensam
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asyl- och flyktingpolitik. För att kompensera
för att passkontroller inte görs vid gränsen
har det blivit vanligare med så kallade inre
gränskontroller, där personer får legitimera
sig. I samband med Schengenavtalet infördes
också det så kallade transportörsansvaret
som innebär att ett resebolag eller ett
flygbolag som tar med sig en passagerare som
saknar giltiga resedokument kan bestraffas
med böter. Detta gör att ett resebolag
i praktiken blir den första asylinstansen,
eftersom de måste bedöma om de tror att ett
pass eller visum är äkta eller en förfalskning.
Ung Vänster vill avskaffa transportörsansvaret.
Frontex
EU:s byrå för yttre gränskontroll; Frontex,
utgör en del av militariseringen av kontrollen
av den europeiska unionens yttre gränser.
Genom att patrullera och övervaka områdena
kring gränserna stoppar man människor
från att ta sig in i unionen för att söka asyl.
Frontex tvingar båtar från Afrikas kust att vända
och hindrar människor från att komma i land.
Många gånger använder man brutala metoder
och det är inte ovanligt att människor dör. Det
förekommer också att EU-länder sätter press på
grannländer att göra det svårare för människor
att fly till Europa, vilket ytterligare gör det farligare att försöka få asyl i ett EU-land. Hundratals
människor dör varje år när de försöker ta sig
till Europa för att söka asyl. Ung Vänster kräver
att det etableras lagliga vägar in till Europa. Vi
vill lägga ned Frontex och införa möjligheten
att få asylvisum på svenska ambassader.
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ska förhindra nya ”illegala” vägar till Europa.
Avtalets syfte är att minska antalet flyktingar
som kommer till Europa från främst Syrien.
I avtalet står också att för varje syrier som
deporteras till Turkiet ska en annan
omlokaliseras i EU, men detta efterföljs dåligt. I
utbyte får Turkiet en saftig summa pengar och
EU ska påskynda processen för att landet ska
bli en del av unionen. Ung Vänster vill ha färre
murar kring Europa, inte fler. Vi vill riva
fästning Europa och skapa lagliga och säkra
vägar in i Europa.
Dublinförordningen
Dublinförordningen reglerar hur flyktingmottagandet ska se ut länder i EU emellan
En viktig princip i Dublinförordningen, som
reglerar asylpolitiken inom EU, är principen
om första asylland. Det innebär att en flykting
bara har rätt att söka asyl i ett EU-land och att
det är i det första landet dit flyktingen kommer
som asylansökan ska behandlas. Det betyder
att flyktingmottagandet i Europa koncentreras
till ett visst antal länder – ofta Grekland, Italien
och Malta – där flyktingmottagandet många
gånger är undermåligt. Om en person som
redan har passerat gränsen till ett annat
EU-land tar sig till Sverige för att söka asyl,
genomförs en så kallad Dublinöverföring av
personen i fråga till det land som personen ska
få sin ansökan prövad i. Ung Vänster vill avskaffa
Dublinförordningens princip om första
asylland. Det måste vara upp till den enskilde
asylsökanden i vilket land hens ansökan prövas.

EU använder visumkrav som ett verktyg för att
EU:s avtal med Turkiet
stänga ute flyktingar från krigshärjade länder
EU och Turkiet har slutit ett avtal som ska och länder där mänskliga rättigheter kränks.
”stoppa irreguljär migration från Turkiet till Detta förfarande utgör ett allvarligt hot mot
EU”, alltså att människor som rest in i ett land asylrätten. Ung Vänster vill att Sverige verkar
utan tillstånd eller som kommit in i landet för att antalet visumpliktiga länder minimeras.
lagligt och därefter förlorat sitt tillstånd att Visumkrav ska inte kunna användas för att
stanna i landet. Avtalet innebär att alla som stänga ute flyktingar och därmed urholka
kommit från Turkiet till de grekiska öarna asylrätten.
ska skickas tillbaka till Turkiet och att Turkiet
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Avslutning
•

Ung Vänster vill se en human asylpolitik
där alla som behöver skydd ska ha rätt
till asyl. Rätten till asyl är en mänsklig
rättighet som aldrig får tummas på. Vi kräver
att den tillfälliga lagen rivs upp, att rätten
till familjeåterförening återinförs för alla
och att de tillfälliga uppehållstillstånden
tas bort och ersätts med permanenta.

•

Ung Vänster kräver amnesti för alla
ensamkommande och vill att rättsvidriga
åldersuppskrivningar av ensamkommande
flyktingbarn upphör omedelbart.

•

Ung Vänster kräver att det etableras lagliga
och säkra vägar in till Europa. Vi vill lägga
ned Frontex och införa möjligheten att få
asylvisum på svenska ambassader. Ung
Vänster vill ha färre murar kring Europa,
inte fler.
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Frågor och svar
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innerstaden
av
storstäder
eller
i
överklassområden. Dessa borde beskrivas som
Sverige är ett av de länder som tar emot flest just segregerade.
flyktingar i hela världen!
Det stämmer inte – sanningen är att Europa Centerpartiet är ju också för fri invandring.
bara tar emot någon procent av världens alla Varför ska jag inte gå med där om jag bryr
flyktingar. Flyktingpolitiken ska bygga på mig om flyktingfrågor?
skyddsbehov och Sverige borde ta emot Centerpartiet utmålar sig själva ofta som
fler flyktingar.
ett parti som tar ställning för flyktingar. I
praktiken var Centerpartiet med och drev
Är det inte bättre att hjälpa folk i deras igenom REVA-projektet när de satt i regering
hemländer? Alla kan ju inte komma hit.
som innebar att polisen genom rasprofilering
Ett bra biståndsarbete eller diplomati vid letade efter papperslösa för att kunna utvisa
konflikter mellan länder kan inte ersätta en dem. Framför allt vill Centerpartiet att man ska
human flyktingpolitik. Människor måste fly kunna betala sämre löner och ge invandrare
idag, och kommer behöva fly även i framtiden sämre villkor för att kunna skapa ett a- och b-lag
– från krig, klimatkatastrofer och förtryckande på arbetsmarknaden. Detta vill man för att
regimer. Dessa människor måste ha någon- kunna skapa möjligheter för lönedumpning för
stans att ta vägen, och vi tycker att det är bland företagsägarna och är ett öppet rasistiskt
annat Sveriges uppgift att ta emot flyktingar. Att förslag. Ung Vänster vill att alla människor
människor tvingas fly går inte att lösa med två oavsett hudfärg ska få lika lön för lika arbete.
miljoner mer i bistånd, och ett bra biståndsarbete rättfärdigar inte att skicka människor 7 av 10 nya jobb går till utrikesfödda! Det är
in i döden.
därför vi har så hög arbetslöshet i Sverige.
Vi har hög arbetslöshet för att det inte skapas
Vill ni ha fri invandring?
tillräckligt många jobb, och de jobb som skapas
Vi vill ha reglerad invandring, både är på otrygga villkor med dålig lön. Det är också
arbetskraftsinvandring och flyktingpolitik. dessa otrygga anställningar och tunga jobb
Vi vill ha en reglerad flyktingpolitik för att som de flesta utrikesfödda får ta. Sanningen är
kunna garantera alla som kommer hit ett att utrikesfödda precis som unga är en grupp
bra liv i Sverige, och vi vill ha en reglerad som har svårt att få schyssta jobb på svensk
arbetskraftsinvandring för att företag inte arbetsmarknad – vi behöver en politik som
ska kunna ta hit människor och utnyttja dem skapar jobb och gör att det inte går att stapla
i jobb med usla villkor och låg lön.
osäkra visstidsanställningar på varandra. Därför
kräver vi fasta jobb med en lön som går att
Problemet är att invandrare bor på en leva på.
och samma plats!
Ofta beskrivs det som om invandrare söker
sig till andra invandrare och vägrar ta del
av det svenska samhället och kulturen. Det
är djupt missvisande. Det är inte Rinkeby,
Tensta, Botkyrka, Rosengård eller Hammarkullen som är segregerade områden. Det är
snarare Danderyd, Lomma och Askim. Den
svenska överklassen segregerar sig medvetet, i

TEMA: FLYKTINGPOLITIK -

Ordlista
Amnesti
Flyktingamnesti innebär att alla de
asylsökande som finns i Sverige idag ska få
upehållstillstånd. Senast år 2005 fattade riksdagen ett liknande beslut, när 17 000 personer i
olika delar av asylprocessen fick uppehållstillstånd genom ett beslut. Ung Vänster kräver
amnesti eftersom Migrationsverkets prövning
av asylskäl och åldersbedömningar är
rättsosäkra.
Visumkrav
EU kräver att människor från många
länder ska ha tillstånd innan de får resa till
EU. Genom transportörsansvaret sköts
kontrollerna av dessa tillstånd på plats i
länderna som människor försöker resa från,
vilket förhindrar möjligheten att söka asyl.
Visumkraven gäller i hög utsträckning för
länder som många människor tvingas fly ifrån.
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