
Asyl och migration 
RFSL Ungdom arbetar för ett samhälle utan förtryck och orättvisor. Vår vision är en 
värld fylld av kärlek och respekt och en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, 
människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. 

Det har aldrig varit viktigare att stå upp för asylrätten och att solidarisera sig med 
människor på flykt. RFSL Ungdom är djupt oroade över den utveckling som sker i 
Sverige och Europa där asylrätten hotas och människovärdet ifrågasätts. Människor 
flyr för att de inte har något val och rätten till skydd är en mänsklig rättighet. Vi i 
RFSL Ungdom är en del av asylrättsrörelsen som arbetar för att alla i behov av 
skydd ska få det. 

Den inhumana politiska utveckling som sker i Sverige och inom EU är inget annat än 
fascistisk och rasistisk. Vi i RFSL Ungdom tar tydlig ställning mot alla de 
inskränkningar mot asylrätten som sker och som direkt drabbar människor i behov 
av skydd och trygghet. Vi tar tydlig ställning mot att Sverige och EU:s gränser växer 
starkare och högre. Vi solidariserar oss med alla som drabbas av denna politik och vi 
kämpar för en förändring. Detta är vårt asylrättspolitiska ställningstagande. 

Vad RFSL Ungdom gör 

1. RFSL Ungdoms driver stödverksamhet till unga nyanlända hbtq-personer och 
unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl, denna ska integreras i 
förbundets verksamhet. 

2. RFSL Ungdom ska stötta distrikt och aktivistgrupper som vill stödja unga 
nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl, 
till exempel genom Newcomers Youth-grupper. RFSL Ungdom ska stå för en 
kvalitetssäkrande funktion. 

3. RFSL Ungdom ska förbättra arbetet med information om vår stödverksamhet, 
så att fler får kännedom om denna. Bland annat ska arbetet med kontakter 
med asylboenden och andra organisationer som organiserar 
ensamkommande och asylsökande unga förstärkas. 

4. RFSL Ungdom ska kunna stödja och hjälpa asylsökande som fått ett felaktigt 
avslagsbeslut på sin asylansökan. 

5. RFSL Ungdoms arbete baserar sig på demokratiska principer för att försvara 
människors grundläggande rättigheter. När vi ser det nödvändigt ska RFSL 
Ungdom kunna använda icke-våld som t.ex civil olydnad för att förhindra 
avvisningar. 

6. RFSL Ungdom ska inte underlätta myndigheternas arbete med att verkställa 
avvisningsbeslut. 

7. RFSL Ungdom ska verka för att vara en självklar del i asylrättsrörelsen. 



Vad vi tycker: EU-politik 

8. Säkra och legala vägar in i EU ska finnas, exempelvis att skapa möjlighet att söka 
asyl genom humanitära visum. 

9. EU:s familjeåterföreningsdirektiv ska vara tvingande, ej som idag frivilligt, även när 
det gäller sambos, makar och registrerade partners av samma kön, även i fall då par 
inte kunnat leva tillsammans i hemlandet men har för avsikt att göra det i EU. 

10. EU:s skyddsgrundsdirektiv ska uttryckligen nämna att personer förföljs på grund 
av kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, och införa ”övrigt 
skyddsbehövande” som grund för asyl. 

11. Dublinförordningen ska avskaffas.  

12. Vapen och gränshinder som används för att hindra, skada eller döda civila som 
vill passera en gräns ska inte vara tillåtet. Att fysiskt hindra personer från att försöka 
ta sig in i ett land, “pushbacks”, ska lagföras som brott mot internationell rätt. 

13. The Common European Asylum Package och liknande EU-förordningar som 
begränsar mänskliga rättigheter ska inte införas. 

14. EU ska stoppa avtal och överenskommelser med diktaturer med syfte att 
externalisera EU:s gränser. 

Vad vi tycker: Sveriges asyl- och migrationspolitik 

15. De tillfälliga och skärpta reglerna i utlänningslagen ska avskaffas omedelbart. 

16. Offentligt biträde ska utses även i Dublinärenden och personer i asylprocess ska 
alltid, både i normalärenden och i Dublinärenden, ha rätt och möjlighet att träffa 
biträdet innan asylutredning genomförs. Den sökande ska även ha rätt att byta 
biträde och tolk. Den sökande ska informeras om ”trovärdighetsbrister” som uppstår 
under intervjun och ha möjlighet att undanröja missförstånd. 

17. Ett avslagsbeslut ska kunna få prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen på 
grund av att bedömningen i det enskilda ärendet kan vara felaktig. 

18. Ny bevisning, som till exempel ny landinformation, ska kunna ses som 
verkställighetshinder eller ge ny prövning även om omständigheten som bevisas har 
bedömts tidigare. 

19. Sverige ska inte lista så kallade ”säkra länder”. Ett land kan generellt sett vara 
säkert, men fortfarande vara otryggt för hbtq-personer. ”Säkra länder” ska speciellt 



inte tillämpas på särskilt sårbara grupper, där hbtq-flyktingar ingår, som erkänns av 
EU-direktiven. 

20. Sverige ska avskaffa de tillfälliga ID-kontrollerna vid Sveriges gränser. 

21. Svenska myndigheter, exempelvis polisen, ska inte söka efter utvisningshotade 
personer. 

22. Sverige ska avskaffa transportörsansvaret. 

23. Alla barn ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige. 

24. Användandet av medicinska ålderstester och åldersuppskrivningar ska upphöra. 
Den ålder som ska gälla är den som den asylsökande uppger. 

25. Permanenta uppehållstillstånd ska vara norm. 

26. Hbtq-aktivister och andra människorättsaktivister ska inte nekas visum även om 
ansvariga myndigheter bedömer att personen kan komma att söka asyl under sin 
vistelse i Sverige. 

27. Migrationsverket ska inte kräva att personer ska söka skydd hos myndigheter 
som stått för förföljelsen i landet som den flytt från.  

28. UNHCR:s riktlinjer ska konsekvent följas av Migrationsverket och andra berörda 
myndigheter för bland annat trovärdighets- och tillräcklighetsbedömningar. 

29. Alla på Migrationsverket, migrationsdomstolarna och utrikesdepartementet som i 
sitt yrke kommer i kontakt med hbtq-personer ska ha god hbtq-kompetens och 
kunskap om hbtq-personers livssituation i olika länder. Denna kunskap måste 
stärkas och säkerställas. Även exempelvis de tolkar, gode män och offentliga 
biträden som används för att bistå hbtq-personer måste ha hbtq-kompetens. 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska ta ansvar för att upprätthålla en 
kvalitetssäkrad hbtq-utbildning. 

30. Migrationsverket ska ha god kännedom om vilka offentliga biträden som har 
hbtq-kompetens, och att asylsökande hbtq-personer ska tilldelas ett offentligt biträde 
som har hbtq-kompetens. 

31. Utbildning i hbtq-frågor och ytterligare insatser för att stärka hbtq-kompetensen 
och tryggheten på Migrationsverkets boenden måste göras. 

32. Stäng ner all förvarsverksamhet. 

33. Hbtq-personer ska ha rätt att kommunplaceras där RFSL Ungdom, RFSL eller en 
annan del av hbtq-communityt är verksamt. 



34. Stereotyper för hur en hbtq-personer känner, uttrycker sig och lever ska inte 
påverka Migrationsverkets bedömningar. Det ska heller inte finnas krav eller 
förväntan på öppenhet. 

35. Det ekonomiska bidraget som ges till asylsökande personer ska inte dras in vid 
ett avslag. 

36. Alla barn ska ha rätt att stanna i Sverige, även de som idag lever med 
utvisningsbeslut. Det betyder att ålder heller inte får ses som ett 
verkställighetshinder. 

37. Stoppa Sveriges vapenexport till diktaturer samt till länder som säljer vidare till 
diktaturer. 

RFSL Ungdom kräver att allas mänskliga rättigheter respekteras 

38. Alla har rätt till sin identitet. Därför ska Migrationsverket eller annan lämplig 
myndighet utfärda ID-handlingar till personer i asylprocess. Om den asylsökandes 
identitet ännu inte kunnat fastställas ska handlingarna utfärdas utifrån den identitet 
som den sökande själv uppger. 

39. Alla personer i asylprocess ska även ges ett samordningsnummer och rätt att 
arbeta och studera i Sverige. Samordningsnummer ska även kunna ges utifrån 
förmodad identitet. Detta ska ge möjlighet att till exempel öppna ett bankkonto. 

40. Alla har rätt till utbildning är en mänsklig rättighet. Utbildning i svenska och 
samhällskunskap ska erbjudas så snart en person ansöker om asyl. 

41. Alla har rätt och möjlighet att anmäla brott utan att riskera utvisning. 

42. Alla har rätt till tryggt boende. Våldsutsatta personer som lever med 
utvisningsbeslut ska ha rätt till skyddat boende och boendena ska få ekonomisk 
ersättning för detta. 

43. Alla har rätt till likvärdig vård. Alla som söker asyl i Sverige ska erbjudas 
information om hiv och sexuellt överförbara infektioner, och att deras asylansökan 
inte påverkas av att testa positivt för till exempel hiv. Personer i asylprocess eller 
med tillfälligt uppehållstillstånd samt personer med utvisningsbeslut ska ha samma 
rätt till alla typer av vård som svenska medborgare. Om personens hemland inte kan 
tillgodose vårdbehov ska det räknas som ett verkställningshinder. 

44. Alla har rätt till jämlik hälsa. Asylsökande barn och ungas psykiska hälsa ska tas 
på allvar. Resurser för trauma-bearbetning och förebyggande insatser måste finnas. 

 


