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Framtiden för barn på flykt 

En sammanfattning av skuggkommitténs barnkonsekvensanalys av den parlamentariska 
kommitténs förslag på den framtida migraionslagsstiftningen 

För barn- och ungdomsrörelsens asylpolitiska skuggkommitté står det klart att förslagets främsta 
syfte är att kraftigt begränsa möjligheten att söka asyl i Sverige. Det syftet har prioriterats 
med liten beaktning av barns behov och mänskliga rättigheter. Den parlamentariska kommittén 
har glömt vad det centrala i en långsiktig och hållbar migrationspolitik är: att det handlar 
om människor.

Barns behov: 
• behovet av långsiktig 

trygghet 
• behovet av att få vara 

barn
• behovet av att vara 

med sin familj
• behovet av hälsa och 

välbefinnande

En lag som prioriterar barnets bästa innebär: 
• att permanenta uppehållstillstånd är huvudregel 
• att flyktingar och alternativt skyddsbehövande får lika 

långa uppehållstillstånd i de fall de är tidsbegränsade
• att uppehållstillstånd som ges på humanitära skäl har lägre 

krav för barn enligt “särskilt ömmande omständigheter”
• att en utökad familjeåterförening gäller där även par som 

har för avsikt att leva ihop men tidigare inte kunnat 
omfattas 

• att det inte ställs upp försörjningskrav - behovet av 
sin familj och skydd är inte knutet till ens bostad eller 
ekonomi

• att säkra och lagliga vägar skapas genom att sluta 
externalisera och militarisera Europas gränser

• att en rättssäker asylprocess garanteras för alla

Frågor till den parlamentariska kommittén  
• Vilken kunskapsinhämtning har den parlamentariska kommittén gjort med särskilt 

fokus på barns erfarenheter och behov?
• I vilken form har barn med erfarenhet av flykt lyssnats på och hur har deras erfarenheter 

och behov påverkat den parlamentariska kommitténs arbete?
• Hur har barns bästa bedömts i relation till den parlamentariska kommitténs förslag?
• Har några förslag ändrats för att bättre tillgodose barns behov och rättigheter?
• Vilka förslag har bedömts vara viktigare än barns bästa och varför?

Skuggkommitténs krav   
Att en redovisning görs med 
tydliga motiveringar till varför 
barns rättigheter har prio-
riterats bort i den framtida 
migrationslagstiftningen.

Att lagförslaget inte röstas 
igenom av riksdagen utan 
att Sverige istället återgår till 
Utlänningslagen utan den 
tillfälliga begränsningslagen. 

Att om den parlamentariska 
kommitténs förslag blir lag 
kräver vi att en ordentlig 
uppföljning och utvärdering 
av kommitténs lag sker och 
att detta görs med ett tydligt 
barnrättsperspektiv.


