
Instruktioner: tagga en politiker 
Bakgrund 
Parlamentariska kommittén 
De snabba och stora förändringar som asyllagstiftningen genomgått sedan 2016 saknar 
motsvarighet i svensk närtid. Barn och unga som söker asyl i Sverige befinner sig i en 
rättsosäker situation framtvingad av en farlig och slarvig tillfällig lagstiftning. Just nu 
förhandlar politikerna från alla riksdagspartier om hur framtidens migrationspolitik ska se ut. 
Den parlamentariska kommittén har en unik möjlighet att ändra riktning på asylpolitiken. Den 
15e augusti 2020 ska de presentera sitt gemensamma förslag. 
 
 
Den asylpolitiska skuggkommittén 
Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes 
Förbund, Ung i Sverige och RFSL Ungdom har gått samman för att granska den 
parlamentariska kommitténs utredning och skapa ett eget förslag för framtidens 
migrationspolitik. Tillsammans utgör vi en bred rörelse med över 15 000 medlemmar. 
Till skillnad från politikerna i den parlamentariska kommittén representerar vi många 
barn och unga med erfarenhet av flykt. 
 
 
Instruktioner 
Den asylpolitiska skuggkommittén har tagit fram ett eget förslag kopplat till de frågor som 
den parlamentariska kommittén behandlar. Nu är det dags att sprida förslaget! Tanken är att 
skapa opinion och press på politikerna i den parlamentariska kommittén så att de vågar stå 
upp för en human framtida migrationslagstiftning.  
 
 
Vad? 
Sex spridningsbilder med uppmaningar kopplat till den asylpolitiska skuggkommitténs 
förslag.  

1. Posta bilderna, eller texten från förslaget,  
2. Tagga en eller flera politiker, 
3. Fråga hur de tänker jobba med frågan, hur deras politik är den bästa för barnen eller 

kanske hur de planerar att stå upp för asylrätten! 
 
När? 
Kampanjen pågår under v. 23 och 24. I anslutning till att den parlamentariska kommittén har 
sitt sista möte inför sommaren den 4e juni. 
 
Vem? 
Alla är välkomna att sprida kampanjen! 
Den asylpolitiska skuggkommittén har framför allt vänt sig till och bjudit in andra 
organisationer i ungdomsrörelsen, men även andra organisationer och enskilda aktivister är 
välkomna att delta. Ju fler vi är desto bättre! 
  



Politiker att tagga 
 
V 
Christina Höj Larsen, parlamentariska kommittén 
instagram @larsenchristinahoj (privat) @christina_hoj_larsen (jobb) 
twitter @christinahoej 
facebook @christina.hoj.larsen 
 
Jonas Sjöstedt, partiledare 
instagram @ NEJ 
twitter @jsjostedt 
facebook @Jonas Sjöstedt (sida) 
 
 
MP 
Rasmus Ling, parlamentariska kommittén 
instagram @rasmusling 
twitter @rasmusling 
facebook @rasmus.ling.5 
 
Annika Hirvonen Falk, parlamentariska kommittén (ersättare) 
instagram @annika_hirvonen 
twitter @AnnikaHirvonen 
facebook @Annika Hirvonen Falk 
 
Åsa Lindhagen, barnrättsminister 
instagram @åsa.lindhagen 
twitter @asalindhagen 
facebook @åsalindhagen (sida) 
 
Isabellan Lövin, Språkrör 
instagram @isabellalovin 
twitter @isabellalovin 
facebook @isabella.lovin (sida) 
 
Per Bolund, Språkrör 
instagram @perbolund 
twitter @bolund 
facebook @perbolund.mp (sida) 
 
S 
Rikard Larsson, parlamentariska kommittén 
instagram @ NEJ 
twitter @ NEJ 
facebook @rikard.larson.923 



 
Ebba Östlin, parlamentariska kommittén 
instagram @team_abbakso 
twitter @ NEJ 
facebook @ebba.ostlin 
 
Carina Ohlsson, parlamentariska kommittén 
instagram @carinagohlsson 
twitter @carinaohlsson 
facebook @carina.ohlsson.5 
 
Morgan Johansson, migrationsminister 
instagram @johanssonmorgan70 
twitter @johanssonmorgan 
facebook @mjohansson70 
 
Stefan Löfven, partiledare, statsminister 
instagram @stefanlofven 
twitter @swedishpm 
facebook @Stefan Löfven (sida) 
 
 
C 
Jonny Cato, parlamentariska kommittén 
instagram @catojonny 
twitter @jonnycato 
facebook @catojonny 
 
Annie Lööf, partiledare 
instagram @annie_loof 
twitter @annielööf 
facebook @loofannie 
 
Göran Lindell, ersättare för Annie Lööf 
instagram @ NEJ 
twitter @granlindell 
facebook @goran.lindell.7 
 
 
L  
Fredrik Malm, parlamentariska kommittén 
instagram @fredmalm 
twitter @fredrikmalm 
facebook @Fredrik Malm (sida) 
 
Nyamko Sabuni, partiledare 



instagram @nyamkosabuni 
twitter @ NEJ 
facebook @nyamkosabuni (sida) 
 
 
M 
Maria Malmer Sternergard, parlamentariska kommittén 
instagram @mariasternergard 
twitter @mariasternergard 
facebook @sternergard 
 
Tobias Billström, parlamentariska kommittén 
instagram @tobiasbillstrom 
twitter @tobiasbillstrom 
facebook @Tobias Billström 
 
Ulf Kristersson, partiledare 
instagram @kristerssonulf 
twitter @ NEJ 
facebook @ulfkristerssonm (sida) 
 
 
KD 
Hans Eklind, parlamentariska kommittén 
instagram @bandyprasten 
twitter @bandyprasten 
facebook @hans.eklind 
 
Ebba Busch, partiledare 
instagram @bushebba 
twitter @bushebba 
facebook @bushebba (sida) 
 
 
SD 
Paula Bieler, parlamentariska kommittén 
instagram @paula.bieler 
twitter @paulabieler 
facebook @paula.bieler.1 
 
Jimmie Åkesson, parlamentariska kommittén, partiledare 
instagram @akesson.jimmie 
twitter @jimmieåkesson 
facebook @Jimme Åkesson (sida) 


