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Hitta en human lösning för Sveriges  
ensamkommande ungdomar – nu!

Den nationella kampanjen “Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande” vill se 
en omedelbar och human politisk lösning för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla 
nationaliteter, som har varit här i mer än ett år. Denna rapport beskriver ungdomarnas situation.
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Hitta en human lösning för Sveriges 
ensamkommande ungdomar – nu! 
Nästan varje dag efter jobbet åker Farhad Haidari de sex milen mellan Malmö och Ljungbyhed för att 
vinka till sin vän Esmat Rezai genom fönstret. Medan andra gymnasieungdomar i Sverige gick tillbaka 
till skolan som vanligt i augusti 2020 tillåts inga personliga besök på Migrationsverkets förvar.  
19-årige Malmöbon Esmat Rezai sökte skydd i Sverige som barn för snart fem år sedan. Han gick i 
samma klass som sin vän Farhad på Framtidsgymnasiet i Malmö och planerade att bli polis. Nu har 
Esmat varit inlåst i Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed i snart åtta månader, i väntan på 
tvångsutvisning till kriget i Afghanistan. Esmat är inte dömd för något brott.  

Den nationella kampanjen “Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande” vill se 
en omedelbar och human politisk lösning för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla 
nationaliteter, som har varit här i mer än ett år. 

I denna rapport beskrivs några av de centrala brister i asylprocessen som Sveriges ensamkommande 
ungdomar som grupp ställts inför sedan de sökte skydd i vårt land som barn, de flesta 2015. 

Vi vill även visa på de långsiktiga konsekvenserna av en utebliven human lösning, såväl för de unga 
som för det svenska samhället som helhet, samt vikten av omedelbar rättelse.   
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Kampanjen "Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande" 

1.1.1 Kampanjen 

Kampanjen “Håll ihop Sverige” startades i januari 2020 under samordning av det nationella nätverket 
NU ÄR DET NOG!1 Därefter har fler än 150 svenska organisationer och företag2 slutit upp bakom det 
gemensamma kravet: ”Besluta om permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande 
ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.” Bakom kampanjen står, förutom 
organisationer och företag, även ett antal “ambassadörer” med uppgift att föra ut det gemensamma 
kravet genom bland annat annonser och debattartiklar.3 Bland “ambassadörerna” återfinns bland andra 
författaren och debattören Anders Wijkman, ärkebiskop emeritus KG Hammar, artisten Silvana Imam, 
människorättsjuristen och författaren Parul Sharma och regissören Suzanne Osten.4  

1.1.2 Klagomål till FN 

Kampanjen “Håll ihop Sverige” står bakom ett klagomål till FN angående Sveriges bristande 
efterlevnad av mänskliga rättigheter i fråga om de ensamkommande. Klagomålet sändes till FN den 1 
oktober 2020 och rönte uppmärksamhet i såväl nationell som internationell media.5 6  

“De olika ‘ambassadörernas’ skiftande bakgrund visar på bredden bakom vårt klagomål” skriver en av 
kampanjens ”ambassadörer” och medgrundare Marit Törnqvist, internationellt känd illustratör till 
bland annat Astrid Lindgrens barnböcker, i ett pressmeddelande. “Vi är hundratusentals etablerade 
svenska samhällsmedlemmar som inte längre accepterar den svenska statens sätt att hantera våra 
familjemedlemmar, våra skolelever, idrottskamrater, grannar och församlingsmedlemmar” skriver 
Marit Törnqvist. 

1.1.3 Namninsamling 

I juli 2020 startades en namninsamling7 som hittills samlat fler än 13 000 underskrifter med krav på 
permanenta uppehållstillstånd för de ensamkommande.  

Namninsamlingen och innehållet i denna rapport presenterades av Anders Wijkman, Henry Ascher, 
Marit Törnqvist och Sandra Gustafsson som företrädare för kampanjen “Håll ihop Sverige” i samband 
med en digital uppvaktning av regeringen den 25 september 2020. 

                                                      
1 http://flyktingamnesti.se/om-oss/om-kampanjen  
2 http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/vi-blir-fler-och-fler  
3 https://www.gp.se/debatt/besluta-genast-om-amnesti-f%C3%B6r-de-ensamkommande-1.31382036   
4 http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/v%C3%A5ra-ambassad%C3%B6rer  
5 https://www.dn.se/sverige/kanda-svenskar-anmaler-sveriges-flyktinghantering/ 
6 https://novenanews.com/category/sweden/ 
7 https://www.mittskifte.org/petitions/hall-ihop-sverige-flyktingamnesti-for-de-ensamkommande 

http://flyktingamnesti.se/om-oss/om-kampanjen
http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/vi-blir-fler-och-fler
https://www.gp.se/debatt/besluta-genast-om-amnesti-f%C3%B6r-de-ensamkommande-1.31382036
http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/v%C3%A5ra-ambassad%C3%B6rer
https://www.mittskifte.org/petitions/hall-ihop-sverige-flyktingamnesti-for-de-ensamkommande
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Bild: En av kampanjen “Håll ihop Sveriges” annonser, publicerad som helsida i Dagens Nyheter 22 september 2020. 
 

1.2 Vilka är Sveriges ensamkommande ungdomar? 

Fler än 35 000 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige 2015. De flesta, 66 procent, var afghanska 
medborgare, övriga kom från bland annat Syrien, Somalia, Eritrea, Irak och Etiopien. 92 procent var 
pojkar. 8 

Ensamkommande barn är ett lagstadgat begrepp som används både i Sverige och internationellt, med 
olika definitioner.   

Enligt svensk lag innefattas “asylsökande barn under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är 
skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som anses ha trätt in i föräldrarnas 
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”.9 

                                                      
8 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/asylsokande-grund-for-bosattning-utlandsk-bakgrund-
medborgarskapsbyten-adoptioner-hushallsstatistik-och-medellivslangder-2015/ 
9 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-om-mottagande-av-
asylsokande-mfl_sfs-1994-137 
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Gemensamt för alla ensamkommande barn och unga är att de har separerats från sina föräldrar, att de 
befinner sig i ett främmande land och att de i olika grad har upplevt förluster och potentiellt 
traumatiska erfarenheter, ofta både före och under flykten.10  

Enligt rapporten “Ensamkommande barn i Sverige” av Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö vid 
Stockholms universitet 201511, kommer yngre tonåringar och till och med barn under 10 år ensamma 
till Sverige. De allra yngsta kommer tillsammans med en förälder som är så ung att denne också 
räknas som barn. 

Men de allra flesta barn som kommer ensamma till Sverige är mellan 16 och 17 år. Följaktligen är de 
flesta som kom 2015 nu i 20-årsåldern.  

Det går bäst för de ensamkommande afghanska ungdomarna, enligt Celikaksoys och Wadensjös 
rapport. “De går i grundskolan eller i gymnasiet och i 20-års åldern börjar de flesta arbeta. Många 
drag är gemensamma för alla ensamkommande barn men där finns skillnader. Till exempel 
utmärker sig den afghanska gruppen. 

– Fler av dem som kommit från Afghanistan har arbete. Skillnaden är inte så stor men mönstret är 
detsamma som i Norge så därför kan vi vara ganska säkra på att det stämmer”, säger Eskil 
Wadensjö.12 

                                                      
10 https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/stod-till-ensamkommande-barn-och-unga--effekter-erfarenheter-och-
upplevelser/ 
11 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.225235.1424628185!/menu/standard/file/Ensamkommande%20barn%20till%20Sverige%20
%20rapport%201.pdf 
12 https://www.forskning.se/2017/01/25/ensamkommande-fran-afghanistan-klarar-sig-bast/ 
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2. Statens hantering av de ensamkommande 

2.1 Den tillfälliga begränsningslagen 

Den 20 juli 2016 beslutade riksdagen att begränsa antalet asylsökande till Sverige genom en ny 
tillfällig lag. 13 Lagen, som mötte stor kritik från de flesta remissinstanser, trädde i kraft retroaktivt 
från den 24 november 2015.   

Den innebar bland annat att två grunder för uppehållstillstånd togs bort, vilka annars hade kunnat vara 
aktuella för flera av de asylsökande barnen. 

Lagen infördes trots massiv kritik från en rad stora remissinstanser, bland andra internationella 
människorättsorganisationer som Amnesty International, Röda Korset, UNHCR och Unicef.14  Kritik 
mot den tillfälliga lagen framfördes också av Migrationsverket, migrationsdomstolarna och 
Arbetsförmedlingen.15 

Tillfälliga uppehållstillstånd blev det normala i stället för permanenta. Barn som sökt asyl före den 24 
november 2015 skulle inte omfattas av den tillfälliga lagen, men genom att många av de 
ensamkommande barnen hann fylla, eller skrivas upp till, 18 år före beslut fick detta bara begränsad 
betydelse.16 Dessutom ändrade Migrationsverket praxis för minderåriga vilka bara fick tillfälliga 
uppehållstillstånd, och därmed blev utvisningsbara på 18-årsdagen.17 

Två år efter att den tillfälliga lagen trätt i kraft visade Svenska Röda Korset på de allvarliga 
konsekvenserna i en rapport: "Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen" 18 
“Rapporten visar att det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit 
verklighet. Det konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle 
vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte”.19 

2.2 Bristande rättssäkerhet i asylprocessen 

2.2.1 Asylskäl eller ej? 

En majoritet av Sveriges ensamkommande ungdomar har sitt ursprung i Afghanistan. Enligt EU:s 
statistikorgan Eurostat20 hade Sverige under det första halvåret 2018 den lägsta beviljandegraden av 
asyl för afghanska medborgare, jämfört med övriga stora europeiska mottagarländer.21 

                                                      
13 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-
begransningar-av_sfs-2016-752  
14 https://www.folkkampanjforasylratt.se/  
15 https://www.migrationsinfo.se/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/  
16 https://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1324-vad-betyder-den-tillfalliga-asyllagen-for-dig-som-soker-asyl  
17 https://liu.se/dfsmedia/dd35e243dfb7406993c1815aaf88a675/28929-source/opt 
18 https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-
av-den-nya-lagen-181206.pdf  
19 https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-tillfalliga-utlanningslagen/ 
20 https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background  
21 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dramatisk-minskning-av-asylarenden-med-afghaner-i-eu   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752
https://www.folkkampanjforasylratt.se/
https://www.migrationsinfo.se/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/
https://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1324-vad-betyder-den-tillfalliga-asyllagen-for-dig-som-soker-asyl
https://liu.se/dfsmedia/dd35e243dfb7406993c1815aaf88a675/28929-source/opt
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-den-nya-lagen-181206.pdf
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-den-nya-lagen-181206.pdf
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-tillfalliga-utlanningslagen/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dramatisk-minskning-av-asylarenden-med-afghaner-i-eu
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Bild: SVT 
 
Även tidigare år skilde sig antalet beviljade asylansökningar från afghanska medborgare åt mellan de 
europeiska mottagarländerna procentuellt sett, enligt Delmi, Delegationen för migrationsstudier.22 

“Medan Sverige hade en relativt generös beslutspraxis för asylsökande från Afghanistan mellan 2008 
och 2014, var landet striktare än EU-genomsnittet under 2015 och 2016.”   

 

Bild: Delmi, Delegationen för migrationsstudier  
 
Trots att en majoritet av de asylsökande från Afghanistan kan anses ha asylskäl, bland annat utifrån 
den högre beviljandegraden i övriga mottagarländer, fortgår Sveriges tvångsutvisningar till 
krigsdrabbade Afghanistan.  

                                                      
22 https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/reforming-the-common-european-asylum-system  

https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/reforming-the-common-european-asylum-system
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Mot Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömning av de afghanska medborgarnas 
asylskäl talar även bland annat ett gemensamt uttalande från Svenska Röda Korset och Amnesty 
International Sverige i februari 2019:23 “Vår bedömning är att situationen är så allvarlig att den största 
majoriteten av de personer som kommer från Afghanistan och söker asyl i Sverige i själva verket, rent 
flyktingrättsligt, är att anse som skyddsbehövande och att de därmed borde ha rätt till asyl.” 

2.2.2 Klarar Migrationsverket sitt uppdrag? 

Enligt en internrapport från Migrationsverket 2017 kan så många som hälften av alla asylbeslut 2016 
ha fattats på felaktiga grunder berättar Sveriges Radios P1-program Kaliber den 1 februari 2017.24  

”Migrationsverket har granskat 400 beslut som fattades förra året och bara hälften av dem ansågs vara 
utredda på det sätt de borde varit” skriver Sveriges Radio på sin hemsida, samt “bara i hälften av 
besluten som granskades var utredningarna kompletta. I många av besluten har man hittat brister som 
rör själva kärnan i en asylutredning.” 

I Statskontorets “Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation” överlämnad i april 201725, 
konstateras bland annat att: 

• omorganiseringen har medfört att förutsättningarna för att upprätthålla en god kvalitet i 
verksamheten har försämrats i vissa avseenden.  

•  en enhetlig hantering av ärenden försämrats i den nya organisationen till följd av 
regionaliseringen  

• omorganiseringen ännu inte har bidragit till att säkerställa en kvalitetsnivå som ligger i linje 
med myndighetens ambition.  

• enligt en uppföljning som utförts av Migrationsverkets rättsavdelning är den rättsliga 
kvaliteten i asylbesluten inte tillfredställande. 

Den 19 januari 2018 publicerades i Dagens Nyheter ett upprop där Migrationsverkets egna anställda 
avslöjar stora brister i myndighetens verksamhet. Bland annat beskrivs asylprövningen som ”varken 
rättssäker, enhetlig, förutsägbar eller hållbar”.26 

2.2.3 Åtskilliga exempel på bristande rättssäkerhet 

En rad brister i de svenska asylprocesserna har sedan 2015 uppmärksammats av olika aktörer, bland 
andra nätverken #vistårinteut och #rättilltro, samt enskilda jurister och forskare. 

• Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut avslöjar 2017 stora brister i de ensamkommandes 
asylprocesser i rapporten “Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande 
barn och unga - Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber”.27 Förutom 
godtyckliga åldersuppskrivningar och ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar lyfter 
nätverket upp grava brister hos tolkar, offentliga biträden och gode män. 

• Anna Lundberg och Sofi Jansson-Keshavarz vid Linköpings universitet visar i en artikel i 
Juridisk Tidskrift 201728  hur Migrationsverket i princip har agerat lagstiftare istället för 
rättstillämpare genom att ändra praxis så att ensamkommande barn har blivit utvisningsbara 
istället för att få permanenta uppehållstillstånd. Lundberg och Keshavarz synliggör även hur 

                                                      
23 https://www.amnesty.se/aktuellt/stoppa-tvangsutvisningarna-till-afghanistan-debattartikel/  
24 https://sverigesradio.se/artikel/6620445 
25 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201706.pdf    
26 https://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverkets-personal-larmar-allvarliga-brister-pa-myndigheten/ 
27 https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/rapport-om-raettsosaekerhet-i-asylprocessen-foer-
ensamkommande-barn-och-unga-min-mamma-aer-blind-paa-ena-oerat-och-min-pappa-odlar-bomber-2140745  
28 https://liu.se/dfsmedia/dd35e243dfb7406993c1815aaf88a675/28929-source/options/download/anna-lundberg-och-sofi-
jansson-keshavarz-juridisk-tidskrift-2018-19-nr-4  

https://www.amnesty.se/aktuellt/stoppa-tvangsutvisningarna-till-afghanistan-debattartikel/
https://sverigesradio.se/artikel/6620445
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201706.pdf
https://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverkets-personal-larmar-allvarliga-brister-pa-myndigheten/
https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/rapport-om-raettsosaekerhet-i-asylprocessen-foer-ensamkommande-barn-och-unga-min-mamma-aer-blind-paa-ena-oerat-och-min-pappa-odlar-bomber-2140745
https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/rapport-om-raettsosaekerhet-i-asylprocessen-foer-ensamkommande-barn-och-unga-min-mamma-aer-blind-paa-ena-oerat-och-min-pappa-odlar-bomber-2140745
https://liu.se/dfsmedia/dd35e243dfb7406993c1815aaf88a675/28929-source/options/download/anna-lundberg-och-sofi-jansson-keshavarz-juridisk-tidskrift-2018-19-nr-4
https://liu.se/dfsmedia/dd35e243dfb7406993c1815aaf88a675/28929-source/options/download/anna-lundberg-och-sofi-jansson-keshavarz-juridisk-tidskrift-2018-19-nr-4
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Migrationsverkets nya riktlinjer innebär en svårare bevisbörda för ensamkommande barn som 
saknar ordnat mottagande i hemlandet. 

• Före detta hovrättsråd Nanna Töcksberg Zelano skriver i en debattartikel i GP den 30 
november 2017 under rubriken “Rättssäkerheten är bara en kuliss på Migrationsverket”29: 
“Utgångspunkt för Migrationsverket och en del domare är att asylberättelsen är påhittad. Det 
är inte så rättstillämpningen är tänkt”. 

• Nätverket #rättilltro, bestående av Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, 
Alliansmissionen och Adventistsamfundet, presenterar i mars 2019 “Konvertitutredningen”30 
en utredning omfattande 619 kristna konvertiter som åberopat detta som asylskäl. Bland annat 
konstateras att Migrationsverket i 68 % av fallen har bedömt asylsökandes konvertering som 
“icke genuin”. Utredningen bedömer att Migrationsverkets hantering av konvertitärenden är 
rättsosäker. 

• Emelie Hillert, asylrättsjurist, lyfter i en debattartikel i Magasinet Paragraf 201931 en del av 
den problematik som Lundberg och Jansson-Keshavarz tidigare framfört, angående barn som 
saknar “ordnat mottagande” i hemlandet. “Trots detta utvisas barn på löpande band, utan att 
det finns något ordnat mottagande i hemlandet. Varför? Jo, för att Migrationsverket istället för 
att uppfylla sitt utredningsansvar och följa lagen, i praktiken lägger hela utredningsansvaret 
och bevisbördan på barnet.” 

• FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserar Sverige i januari 2020 och konstaterar att 
utvisningen av en ateist till Afghanistan skulle innebära konventionsbrott.32 Kommittén skriver 
att det är obestritt att individer som avsagt sig sin muslimska tro eller konverterat under 
asylprocessen löper en verklig risk för förföljelse och dödsstraff i Afghanistan. 

• En studie från Stockholms universitet 2018 av Thomas Widmark och Daniel Hedlund33 visar 
att det är svårt att bli bedömd som trovärdig när man söker asyl på grund av sin sexualitet. 
Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömning ter sig ofta godtycklig och 
påverkas av förutfattade meningar om homosexuellas livsstil och även om situationen i det 
land man flytt från, visar flera rapporter. 34 35 36 37  

 

 

 

                                                      
29 https://www.gp.se/debatt/r%C3%A4ttss%C3%A4kerheten-bara-en-kuliss-p%C3%A5-migrationsverket-1.4876961  
30 https://www.pingst.se/integration/konvertitutredningen/ 
31 https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/54522-barn-som-har-ratt-till-uppehallstillstand-forsatts-istallet-i-
omansklig-limbo/  
32 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f3070%2
f2017&Lang=en 
33  https://www.forskning.se/2018/06/27/hoga-krav-pa-unga-hbtq-personer-som-soker-asyl/ 
34 ”HBTQ-flyktingar”,  https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/hbtq-flyktingar/ 
35 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7271470 
36 https://www.qx.se/samhalle/sverige/143614/de-sager-att-de-ar-homosexuella-men-staten-vagrar-tro-dem/?fbclid=IwAR2-
I6JbKiuydChOk_E2g5860nlNqCSYAMRqZV0KSk9Yixz_CUwdMM9_Rk8  
37 https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-homotester-stoppar-asylsokande/   

https://www.gp.se/debatt/r%C3%A4ttss%C3%A4kerheten-bara-en-kuliss-p%C3%A5-migrationsverket-1.4876961?fbclid=IwAR18ne8B7S-ZfEgVnh75tpCR8Lvk2WOJhgtBpJTrGEJAFb_oWFmGwS_xvgU
https://www.pingst.se/integration/konvertitutredningen/
about:blank
about:blank
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f3070%2f2017&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f3070%2f2017&Lang=en
https://www.forskning.se/2018/06/27/hoga-krav-pa-unga-hbtq-personer-som-soker-asyl/
https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/hbtq-flyktingar/
https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/hbtq-flyktingar/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7271470
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143614/de-sager-att-de-ar-homosexuella-men-staten-vagrar-tro-dem/?fbclid=IwAR2-I6JbKiuydChOk_E2g5860nlNqCSYAMRqZV0KSk9Yixz_CUwdMM9_Rk8
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143614/de-sager-att-de-ar-homosexuella-men-staten-vagrar-tro-dem/?fbclid=IwAR2-I6JbKiuydChOk_E2g5860nlNqCSYAMRqZV0KSk9Yixz_CUwdMM9_Rk8
https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-homotester-stoppar-asylsokande/
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2.3 Bristande tolkning av landinformation om det land dit utvisningarna sker  

2.3.1 Säkerhetsläget i Afghanistan 

En majoritet av Sveriges ensamkommande ungdomar har sitt ursprung i krigsdrabbade Afghanistan, 
ett av världens bevisligen farligaste, fattigaste och mest korrupta länder enligt bland annat SIDA38  och 
svenska UD:s landinformation.39   

Ansedda the Uppsala Conflict Data Program står bakom den internationellt vedertagna definitionen av 
krig, det vill säga då antalet stridsrelaterade dödsfall i ett land, inklusive civila, överstiger 1000 per 
år.40 Sedan 2014 har fler än 3000 civila per år mist livet på grund av stridigheterna i Afghanistan, 
enligt uppgifter från FN-organet UNAMA.41 Följaktligen råder krig i Afghanistan. 

Enligt Migrationsverket går det dock utmärkt att tvångsutvisa människor till det pågående kriget i 
Afghanistan42, och de svenska migrationsdomstolarna går som regel på myndighetens linje.43 

Till skillnad från flera andra europeiska mottagarländer hänvisar Sverige till internflykt i huvudstaden  
Kabul, i strid mot bedömningar av den säkerhetsmässiga och socioekonomiska situationen från FN-
organet UNHCR, senast i en rapport från december 2019.44 

Säkerhetsläget i övriga delar av Afghanistan är också omvittnat mycket svårt. “Det finns inga säkra 
områden i Afghanistan”, sade William Maley, professor i diplomati vid Asia-Pacific College of 
Diplomacy under konferensen “How safe is Afghanistan” i Stockholm i  oktober 2018.45 

Åtskilliga exempel visar på det allvarliga säkerhetsläget i Afghanistan. 

• Svenska UD avråder sedan länge från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget.46 

• Afghanistans båda flyktingministrar, Dr Alema och Sayed Hussein Balkhi vädjar till de 
europeiska mottagarländerna: “Skicka inte människor hit”, enligt en artikel i Svenska  
Dagbladet 28 juni 2017.47 
“ - Det sägs om och om igen att det finns säkra regioner i Afghanistan och att människor kan 
leva i dessa regioner. Men ni vet att detta inte längre stämmer” citerar Svenska Dagbladet Dr 
Alema ur den tyska nyhetskanalen Deutsche Welle. 

• FN-organet UNAMA beskriver i oktober 2019 antalet döda civila i Afghanistan som "utan 
motstycke".48 

                                                      
38 https://www.sida.se/Svenska/lander/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan   
39 https://www.regeringen.se/rapporter/2019/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-afghanistan-
20152016/  
40 https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#tocjump_7832064615379788_53 
41 https://news.un.org/en/story/2020/02/1057921 
42 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-06-16-Oforandrat-
sakerhetslage-i-Afghanistan-enligt-nytt-rattsligt-stallningstagande.html  
43 Se not 24  https://www.gp.se/debatt/r%C3%A4ttss%C3%A4kerheten-bara-en-kuliss-p%C3%A5-migrationsverket-
1.4876961?fbclid=IwAR18ne8B7S-ZfEgVnh75tpCR8Lvk2WOJhgtBpJTrGEJAFb_oWFmGwS_xvgU)  
44 https://www.refworld.org/docid/5def56204.html  
45 http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26325/afghanistan-ar-inte-sakert/ 
46 https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-
medborgare/afghanistan/reseinformation/ambassadens-reseinformation/ 
47 https://www.svd.se/afghansk-minister-skicka-inte-manniskor-hit 
48 https://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-antalet-civila-dodsoffer-i-afghanistan-saknar-motstycke/  

https://www.sida.se/Svenska/lander/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-afghanistan-20152016/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-afghanistan-20152016/
https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#tocjump_7832064615379788_53
https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#tocjump_7832064615379788_53
https://news.un.org/en/story/2020/02/1057921
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-06-16-Oforandrat-sakerhetslage-i-Afghanistan-enligt-nytt-rattsligt-stallningstagande.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-06-16-Oforandrat-sakerhetslage-i-Afghanistan-enligt-nytt-rattsligt-stallningstagande.html
https://www.gp.se/debatt/r%C3%A4ttss%C3%A4kerheten-bara-en-kuliss-p%C3%A5-migrationsverket-1.4876961?fbclid=IwAR18ne8B7S-ZfEgVnh75tpCR8Lvk2WOJhgtBpJTrGEJAFb_oWFmGwS_xvgU
https://www.gp.se/debatt/r%C3%A4ttss%C3%A4kerheten-bara-en-kuliss-p%C3%A5-migrationsverket-1.4876961?fbclid=IwAR18ne8B7S-ZfEgVnh75tpCR8Lvk2WOJhgtBpJTrGEJAFb_oWFmGwS_xvgU
https://www.refworld.org/docid/5def56204.html
http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26325/afghanistan-ar-inte-sakert/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/afghanistan/reseinformation/ambassadens-reseinformation/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/afghanistan/reseinformation/ambassadens-reseinformation/
https://www.svd.se/afghansk-minister-skicka-inte-manniskor-hi
https://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-antalet-civila-dodsoffer-i-afghanistan-saknar-motstycke/
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• The Uppsala Conflict Data Program, som samlar uppgifter om väpnade konflikter och 
organiserat våld i världen sedan 40 år tillbaka, beskriver konflikten i Afghanistan som "den 
dödligaste i världen" i en bulletin från december 2019.49 

• The Institute for Economics and Peace i Sydney presenterar årligen rapporten "Global Peace 
Index" där graden av fred i ett land fastställs utifrån en rad olika kriterier. Afghanistan 
rangordnades 2020 som världens minst fredliga land, för andra året i rad.50 

• Amnesty International Sverige och Svenska Röda Korset skriver i en gemensam debattartikel 
den 14 februari 2020: “Vår bedömning är att situationen är så allvarlig att den största 
majoriteten av de personer som kommer från Afghanistan och söker asyl i Sverige i själva 
verket, rent flyktingrättsligt, är att anse som skyddsbehövande och att de därmed borde ha rätt 
till asyl”.51   

• I Lifos, Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation, den 7 april 202052 

konstateras att säkerhetsläget i Afghanistan inte har förbättrats under 2020: “När det gäller 
säkerhetsutvecklingen i landet har det under det senaste året inte skett några avgörande 
förändringar i styrkeförhållandena mellan regeringssidan och upprorsgrupperna.”  

• Trots pågående fredssamtal sker för närvarande, i oktober 2020, en upptrappning av våldet i 
Afghanistan. Inom loppet av två veckor i slutet av september 2020 ska talibaner ha utfört 650 
separata attacker som totalt krävt närmare 70 människoliv, enligt telegram från TT-AFP/Omni 
den 3 oktober 2020.53 “Våldsamheterna plågar det krigshärjade landet parallellt med pågående 
fredssamtal i Qatar, där afghanska regeringsrepresentanter förhandlar med talibanerna i hopp 
om att få ett slut på decennier av oroligheter. Hittills har regeringens och omvärldens 
uppmaningar om eldupphör och minskat våld ignorerats av talibanrörelsen.” skriver TT-
AFP/Omni. 

Trots återkommande rapporter om det allvarliga säkerhetsläget fortgår Sveriges tvångsutvisningar till 
kriget i Afghanistan. Gränspolisens nationella chef Patrik Engström säger till Sveriges Radio Ekot den 
23 juni 201954 att det har “skapats förutsättningar för ett bättre samarbetsklimat med afghanska 
myndigheter”, varför antalet antalet verkställda utvisningar med polis har flerdubblats sedan 2016. 

Patrik Engström hänvisar i radioinslaget till det bilaterala återtagandeavtal55 som möjliggör Sveriges 
tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan. Ett avtal som av allt att döma baseras på hot om indraget 
bistånd56, och som inte har reviderats eller utvärderats på fyra år. Se 3.1: “Ett avtal baserat på hot om 
indraget bistånd”. 

2.3.2 Situationen för kristna konvertiter och andra apostater 

Lifos, Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation, lyfter i en temarapport 2017 upp 
situationen för kristna apostater och ateister i Afghanistan.57  ”Åtskilliga källor menar att det afghanska 
samhället generellt sett inte tolererar kränkningar av islam. Det finns ingen medkänsla med muslimer 

                                                      
49 https://pcr.uu.se/digitalAssets/806/c_806526-l_1-k_ucdp-bulletin---afghanistan.pdf  
50 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-dangerous-countries  
51 https://www.amnesty.se/aktuellt/stoppa-tvangsutvisningarna-till-afghanistan-debattartikel/  
52 https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44259  
53 https://tt.omni.se/manga-doda-i-allt-oroligare-afghanistan/a/JJ1P9mhttps://tt.omni.se/manga-doda-i-allt-oroligare-
afghanistan/a/JJ1P9m 
54 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7246547 
55 https://www.regeringen.se/4ab5e0/contentassets/da1ae2805f5d41bd9782c1779d916e92/avtal-mellan-sverige-och-
afghanistan.pdf 
56 https://sverigesradio.se/artikel/7348579 
57 https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40679  

https://pcr.uu.se/digitalAssets/806/c_806526-l_1-k_ucdp-bulletin---afghanistan.pdf
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-dangerous-countries
https://www.amnesty.se/aktuellt/stoppa-tvangsutvisningarna-till-afghanistan-debattartikel/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44259
https://tt.omni.se/manga-doda-i-allt-oroligare-afghanistan/a/JJ1P9mhttps:/tt.omni.se/manga-doda-i-allt-oroligare-afghanistan/a/JJ1P9m
https://tt.omni.se/manga-doda-i-allt-oroligare-afghanistan/a/JJ1P9mhttps:/tt.omni.se/manga-doda-i-allt-oroligare-afghanistan/a/JJ1P9m
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7246547
https://www.regeringen.se/4ab5e0/contentassets/da1ae2805f5d41bd9782c1779d916e92/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan.pdf
https://www.regeringen.se/4ab5e0/contentassets/da1ae2805f5d41bd9782c1779d916e92/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan.pdf
https://sverigesradio.se/artikel/7348579
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40679
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som har ‘förrått sin tro’, och en apostat riskerar att bli förskjuten av sin familj. Även andra personer i 
samhället kan i vissa fall ta saken i egna händer och döda personen utan att fallet når en domstol.” 

Av svenska UD:s landrapport om mänskliga rättigheter i Afghanistan från 201958 framgår att “den 
sharialagstiftning som i vissa områden tillämpas parallellt med det formella rättssystemet föreskriver 
också dödsstraff för bland annat apostasi.” 

Den internationella missionsorganisationen Open Doors presenterar varje år en lista, “World Watch 
List”, över världens farligaste länder för kristna.59 År 2020 återfinns Afghanistan på plats nummer 2, 
efter Nordkorea. Grannländerna Pakistan och Iran placerar sig på plats 5 respektive 9.  

Open Doors skriver om Afghanistan: “Att lämna islam är skambelagt och kristna konvertiter drabbas 
av allvarliga konsekvenser om de upptäcks: Antingen måste de fly landet eller så kommer de att 
dödas. Stamsamhället i Afghanistan är mycket utbrett och har större betydelse än staten. Den som 
lämnar islam ses som en förrädare mot stamsamhället. Släkten, klanen eller stammen anses behöva 
rädda sin "heder" genom att göra sig av med den kristne. Varken radikala islamistiska grupper eller 
släkten visar någon barmhärtighet eller förståelse för den som konverterat”.60 

Sveriges ensamkommande ungdomar kommer också från länder som Syrien, Somalia, Eritrea, Irak, 
Etiopien och Marocko, som alla finns med Open Doors “World Watch List”.61 Situationen för kristna i 
dessa länder bedöms som “extrem” eller “mycket allvarlig” förföljelse. 

Trots detta tvångsutvisas kristna konvertiter och andra apostater från Sverige till Afghanistan och 
andra farliga länder. Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, anser att det är upp till betraktaren 
att avgöra vem som kristen, enligt ett uttalande till tidningen Dagen i januari 2019.62 “När Dagen 
konfronterar Migrationsverkets rättschef med att det ju faktiskt utvisas konvertiter blir svaret: ‘Det 
ligger i betraktarens öga, vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem’” 

2.3.3 Situationen för hbtq-personer 

Åtta länder i världen, bland dem Afghanistan, Iran, Pakistan och Somalia - vanliga ursprungsländer för 
Sveriges ensamkommande ungdomar - tillämpar dödsstraff för homosexualitet.63 

I UD:s landrapport om mänskliga rättigheter Afghanistan från 201964 beskrivs situationen för HBTQ-
personer bland annat så här:  

• Homosexualitet är omgärdat av kraftig stigmatisering.  

• Det saknas rättsligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.  

• I enlighet med afghansk straffrättslagstiftning ska så kallad pederasti, en term som bland annat 
innefattar sexuellt umgänge mellan två vuxna av samma kön, bestraffas med långa 
fängelsestraff.  

Sveriges ensamkommande ungdomar kommer också från länder som Eritrea, Etiopien och Irak där 
förföljelsen av homosexuella också är svår.65 

                                                      
58  https://www.regeringen.se/4a6613/contentassets/3f6f0c81b6df420a82f462bed070d62b/afghanistan---manskliga-
rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf  
59 https://www.open-doors.se/wwl  
60 https://www.open-doors.se/afghanistan  
61  https://www.open-doors.se/wwl  
62  https://www.dagen.se/ledare/joakim-hagerius-migrationsverket-ar-ute-pa-gungfly-1.1266208  
63 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-det-farligaste-att-vara-hbtq-person  
64 https://www.regeringen.se/4a6613/contentassets/3f6f0c81b6df420a82f462bed070d62b/afghanistan---manskliga-
rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf (sid 18) 
65 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-det-farligaste-att-vara-hbtq-person  

https://www.regeringen.se/4a6613/contentassets/3f6f0c81b6df420a82f462bed070d62b/afghanistan---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf
https://www.regeringen.se/4a6613/contentassets/3f6f0c81b6df420a82f462bed070d62b/afghanistan---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf
https://www.open-doors.se/wwl
https://www.open-doors.se/afghanistan
https://www.open-doors.se/wwl
https://www.dagen.se/ledare/joakim-hagerius-migrationsverket-ar-ute-pa-gungfly-1.1266208
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-det-farligaste-att-vara-hbtq-person
https://www.regeringen.se/4a6613/contentassets/3f6f0c81b6df420a82f462bed070d62b/afghanistan---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf
https://www.regeringen.se/4a6613/contentassets/3f6f0c81b6df420a82f462bed070d62b/afghanistan---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-det-farligaste-att-vara-hbtq-person
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Trots detta tvångsutvisar Sverige hbtq-personer till Afghanistan och andra länder som är särskilt 
farliga för dem.  

2.3.4 Tvångsäktenskap och hedersvåld 

Migrationsverkets temarapporter och rättsliga ställningstaganden gällande Syrien och Afghanistan 
pekar på mycket hög förekomst av tvångsäktenskap och hedersvåld, samt stor rättsosäkerhet kring det 
som kan karakteriseras som moralbrott.66 67 

För Afghanistan gäller att Migrationsverket i sin bedömning av skyddsbehov ska ta särskild hänsyn till 
kvinnors utsatta situation med bland annat tvångsäktenskap.68 

Men massmedia har vid åtskilliga tillfällen rapporterat om kvinnor som fått utvisningsbeslut efter att 
inte ha blivit trodda i sina berättelser om hedersvåld och tvångsäktenskap i hemlandet.69 70 71 72 73  

Migrationsverkets statistik visar att under 2018 fick 53 procent av asylsökande afghanska kvinnor 
avslag på sina ansökningar.74 

2.4 Godtyckliga åldersuppskrivningar   

2.4.1 Vid ankomst till Sverige 

Hösten 2015 räckte det med ett ögonkast för att ett stort antal ensamkommande unga skulle få sin 
ålder justerad uppåt. På detta sätt kunde den svenska staten kringgå barnkonventionen och barn fråntas 
sina rättigheter. Thord Eriksson, journalist och författare, beskriver förfarandet i sin reportagebok 
“Dom som stod kvar”, där han bland annat intervjuar anställda vid Migrationsverket.75 

“En natt hösten 2015 sökte Hamid asyl på Migrationsverket i Malmö. Han sa att han var 16 år, men 
han saknade handlingar som bevisade det.  

Handläggaren tittade på honom och bestämde att han inte alls var 16. 

”Du är 21.” 

Ett ögonkast räckte för att Hamid skulle bli ett halvt decennium äldre och därmed förlora rätten till 
god man, möjlighet att gå i skolan samt tryggheten i att inte behöva bo ihop med vuxna. 

Detta var ingen engångsföreteelse. Hamid var en av 39 som under ett enda dygn i Malmö i oktober 
2015 fick sin ålder höjd efter okulär besiktning. Under hela året kan det ha rört sig om runt 2500 
personer.” Detta enligt Thord Erikssons reportagebok “Dom som stod kvar”.76 
 

                                                      
66 https://www.migrationsverket.se/download/18.77ea7a1816cce8165a02d6/1567175288446/RCSR2319.pdf 
67   https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40791 
68 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-
Afghanistan  
69 https://www.svtplay.se/video/24660018/varlden/varlden-flickan-under-bron  
70 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/simin-forsvann-sparlost-fran-karlstad-aterfanns-i-taltlager-i-paris 
71 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/midia 
72  https://www.svd.se/dubbelmoral-att-utvisa-offer-for-hedersvald 
73 https://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/tvangsatgarder/80-uncategorised/1696-maryams-beraettelse  
74 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7192043&fbclid=IwAR2a81IOAg-
DbzDIo2SXjawI87O1IvuaQJF55pKMNXQXYiOfqOoB4rbYVDI 
75 https://thorderiksson.se/2019/10/31/fem-ar-aldre-efter-ett-ogonkast/?fbclid=IwAR3QDXb-
NmtLMm7K_ZFrt1QIs0Vd_0K651URmqLSSB-gtpM7lVjBHUV690Y 
76 Eriksson, Thord ”Dom stod kvar” Natur och kultur 2019,  

https://www.migrationsverket.se/download/18.77ea7a1816cce8165a02d6/1567175288446/RCSR2319.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40791
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan
https://www.svtplay.se/video/24660018/varlden/varlden-flickan-under-bron
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/simin-forsvann-sparlost-fran-karlstad-aterfanns-i-taltlager-i-paris
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/midia
https://www.svd.se/dubbelmoral-att-utvisa-offer-for-hedersvald
https://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/tvangsatgarder/80-uncategorised/1696-maryams-beraettelse
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7192043&fbclid=IwAR2a81IOAg-DbzDIo2SXjawI87O1IvuaQJF55pKMNXQXYiOfqOoB4rbYVDI
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7192043&fbclid=IwAR2a81IOAg-DbzDIo2SXjawI87O1IvuaQJF55pKMNXQXYiOfqOoB4rbYVDI
https://thorderiksson.se/2019/10/31/fem-ar-aldre-efter-ett-ogonkast/?fbclid=IwAR3QDXb-NmtLMm7K_ZFrt1QIs0Vd_0K651URmqLSSB-gtpM7lVjBHUV690Y
https://thorderiksson.se/2019/10/31/fem-ar-aldre-efter-ett-ogonkast/?fbclid=IwAR3QDXb-NmtLMm7K_ZFrt1QIs0Vd_0K651URmqLSSB-gtpM7lVjBHUV690Y
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2.4.2 Under asylprocessen  

FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, skriver i sitt remissyttrande om förlängning av den tillfälliga 
lagen i mars 2019: ”Allt fler ungdomar från ca 15-16 års ålder skrevs från hösten 2016 upp i ålder, i de 
flesta fall utan någon medicinsk bedömning alls. Det finns ungdomar som uppgett fel ålder - det är 
fullt begripligt. Det märkliga var att uppskrivningarna av Migrationsverket skedde i massomfattning 
och utan urskillning. Av de afghanska ensamkommande barn som fick beslut hösten 2016 fick de 
flesta samtidigt ett beslut om att de samma dag blivit 18, vanligen utan motivering över huvud taget 
och ibland trots rader av intyg som bekräftade att det rörde sig om ett barn.”.77 

FARR:s granskning av ett antal åldersuppskrivningar i asylärenden, publicerad 17 januari 2017,78 
bekräftar ovanstående. I de flesta av de 20 beslut som detaljgranskats redovisas ingen indikation alls 
på att barnet skulle vara vuxet, samtidigt som intyg från professionella i barnets omgivning lämnas 
utan avseende.  

Redan den 11 december 2016 rapporterar SVT följande: “Förra året kom över 35.000 personer som 
ensamkommande barn till Sverige. Nu fattar Migrationsverket beslut i många av dessa ärenden och i 
flera fall har myndigheten bestämt sig för att justera upp åldern på den asylsökande.” Under september 
och oktober 2016 justerades åldern upp för totalt 1 077 personer på detta sätt, enligt SVT.79 

I januari 2017 gjorde nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” en JO-anmälan80 81 av 
Migrationsverket för dess schablonartade åldersbedömningar av asylsökande barn. Ett antal 
identifierade exempel visar hur barnen fått sin ålder uppskriven utan tydliga regler och rutiner, där 
Migrationsverket  på olika sätt frångått sina egna regler.  

Den sökandes ålder bestäms utifrån räkne- eller skrivfel som gjorts av Migrationsverkets handläggare 

Den sökandes ålder bestäms utifrån en felskrivning eller felaktig omräkning från en annan kalender än 
vår.  

• Helsyskons åldrar skrivs om så att de påstås vara födda med knappt sju månaders mellanrum 

• Foton och annan dokumentation från uppväxttiden avfärdas  

• Formella födelsebevis avfärdas som förfalskade utan annan motivering än att förfalskningar är 
vanliga.  

• Enligt JO-anmälan tillkommer också ett mycket stort antal fall där den asylsökandes ålder har 
skrivits upp till 18 år utan motivering eller med en enkel hänvisning till att denne inte har 
kunnat bevisa sin ålder.  

• Många av Sveriges ensamkommande ungdomar med ursprung i Afghanistan, är uppvuxna 
som papperslösa flyktingar i Iran. De aldrig haft giltiga ID-handlingar.82 Andra har haft 
papper men förlorat dem under flykten, inte sällan i situationer där man varit tvungen att kasta 
allt man haft med sig.83 

JO lämnade nätverkets anmälan utan åtgärd84. 

                                                      
77 https://www.farr.se/en/om-farr/remissvar/1684-yttrande-om-foerlaengning-av-den-tillfaelliga-lagen  
78 https://farr.se/sv/aktuellt-a-press/notiser/1402-granskning-visar-orimliga-beviskrav-foer-barns-alder 
79 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-asylsokande-far-hojd-alder 
80 https://www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/migrationsverket-jo-anmaelt-foer-schablonartade-
aaldersuppskrivningar-1743475 
81 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/01/migrationsverket-jo-anmalt-for.html 
82 https://sak.se/afghanistan/flykt/pa-flykt-i-iran-och-pakistan 
83 https://www.nrc.se/nyheter/2018/10-saker-som-ungdomar-pa-flykt-kampar-med/ 
84 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/01/migrationsverket-jo-anmalt-for.html  
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2.5 Ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar 

Röntgen av handled, knäled och visdomständer har tillämpats i syfte att fastställa asylsökandes ålder 
sedan början av 2000-talet,85 men metoderna har återkommande mötts av allvarlig kritik. Utifrån olika 
larmrapporter kan de varken anses vetenskapligt korrekta eller rättssäkra. 

Redan 2008 förkastade Socialstyrelsen den dåvarande metoden för åldersbedömning av asylsökande - 
röntgen av handled och visdomständer - på grund av den breda felmarginalen.86 2012 presenterade 
Socialstyrelsen ett nytt ställningstagande87 kring åldersbedömningar, fortfarande baserat på röntgen av 
handled och visdomständer. Enligt flera kritiker höll metoden fortfarande inte måttet.88 

Ordföranden för Sveriges Tandläkarförbund,  Gunilla Klingberg, ställde sig kritisk i en intervju i 
Tandläkartidningen den 11 januari 2012.89  “Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn 
måste vara rättssäker.” Klingberg tycker därför inte att tandröntgen ska användas för att bedöma åldern 
på ungdomar i asylprocessen: “Det finns ingen bra metod att säkert bedöma åldern på människor från 
14-årsåldern med hjälp av tänderna, och då ska inte tandvården delta i åldersbedömningen.”  

Under 2015 ökar behovet av tillförlitliga åldersbedömningar av asylsökande tonåringar, samtidigt som 
kritiken mot metoderna kvarstår: 

• Enligt ett dokument från Svenska Barnläkareföreningen (BLF) den 17 juni 201590, har BLF 
“hela tiden hävdat att röntgenundersökningar av handled och visdomständer inte möter de 
krav som man har rätt att ställa på en metod för att bedöma ålder hos asylsökande ungdomar”. 
BLF understryker vikten av den psykosociala anamnesen i barnläkarundersökningen och vill 
tona ned betydelsen av röntgenmetoderna. 

• Barnläkaren och professor Anders Hjern säger till SVT: “Det är uppenbart att regeringen har 
hastat fram detta” i ett inslag om kritiken mot de rättsosäkra medicinska åldersbedömningarna 
den 25 november 201591  

• Rättsodontologen Håkan Mörnstad med flera hävdade  i ett brev till regeringen i april 2016 att 
förslagen på framtida metoder var undermåliga och “styrda av en på förhand bestämd 
metodinriktning och politiskt färgad viljeinriktning.”92 93 

I april 2016 publicerade Socialstyrelsen en övergripande genomgång av vetenskapliga studier om 
medicinska åldersbedömningar, vilken senare skulle möta skarp kritik och slutligen dras tillbaka.  94 95  

Men dessförinnan, i maj 2016, gav regeringen Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att "med stor 
skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar 
om uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område".96 

                                                      
85 https://www.barnlakarforeningen.se/2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/ 
86 Socialstyrelsen: Dnr 50-11739/2008  
87 http://www.svtstatic.se/program/uppdrag-granskning/6_socialstyrelsen-2012.pdf 
88 https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/aldersbedomning-maste-vara-rattssaker/ 
89 https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/aldersbedomning-maste-vara-rattssaker/ 
90https://www.barnlakarforeningen.se/2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar 
91 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lakare-kritiska-till-aldersbedomning 
92 https://lexiqon.se/neda-khanshan-om-medicinska-aldersbedomningar/ 
93 https://www.riksdagen.se/globalassets/01.-aktuellt/201718/ku20_pressupplaga.pdf Sid 267 
94 Socialstyrelsen:Metoder för radiologisk åldersbedömning – en systematisk översikt. Art.nr: 2016-7-4 
95 https://docplayer.se/112117605-Metoder-for-radiologisk-aldersbedomning-en-systematisk-oversikt-inaktuellt.html  
 
96  https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Regeringsuppdrag_till_R%C3%A4ttmedicinalverket_160521.pdf 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttsmedicinalverket
https://www.riksdagen.se/globalassets/01.-aktuellt/201718/ku20_pressupplaga.pdf
https://docplayer.se/112117605-Metoder-for-radiologisk-aldersbedomning-en-systematisk-oversikt-inaktuellt.html
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I sin återrapportering till regeringen i november 2016 97 98 99 visar RMV att man i sitt val av 
undersökningsmetod förlitat sig på Socialstyrelsens kritiserade genomgång (se ovan).  

Migrationsverket i sin tur har i uppgift från regeringen att göra “en samlad bedömning av vad som har 
kommit fram i ärendet”.100 I själva verket anammade Migrationsverket  RMV:s bedömning. Annan 
bevisning, som till exempel utlåtanden från lärare och socialtjänstemän, lades åt sidan utan 
kommentar.101 

Efter skarp kritik av bland andra Johan Bring och Lars Rönnegård, båda professorer i statistik, drogs 
Socialstyrelsens genomgång från 2016 slutligen tillbaka, men då hade den redan legat till grund för 
RMV:s medicinska åldersbedömningar i nästan två år. 102 103  104  

Ur Svenska Dagbladet 4 april 2018:105  

“Johan Bring tycker också att RMV måste ”tänka om” när det gäller metodvalet.  
- Det underlag de haft stämmer inte. Alla siffror de baserat detta på är fel.” 

De oväntade resultaten, att Migrationsverket bedömde nästan alla som över 18 år, gjorde att metoden 
granskades av forskare. Röntgenbilder sändes till Tyskland för så kallad “second opinion”. Statistisk 
beräkning gav vid handen att upp till en tredjedel av utlåtandena kan ha varit felaktiga.106 107  

I december 2017 tar samtliga professorer i rättsmedicin kraftigt avstånd från metoden som används, i 
en debattartikel i Svenska Dagbladet108 

Den 8 januari 2018 skriver Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin vid RMV, under rubriken “”Sätt 
stopp för RMV innan hela systemet kollapsar” i en debattartikel i Svenska Dagbladet109 att “haveriet är 
uppenbart - RMV:s modell för åldersbedömningar måste omedelbart förkastas”.  

Bland visselblåsarna fanns fler anställda rättsläkare vid RMV, varav flera senare sade upp sig då de 
inte kunde acceptera hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna. De tilldelades senare, 2019, 
tidningen Sjukhusläkarnas pris “Årets Visslare” som går till “till den eller de som stått upp för 
demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare”.110 

I maj 2019 JK-anmäls den svenska staten av den internationella människorättsorganisationen Civil 
Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, för bristerna i de medicinska 
åldersbedömning.111 

                                                      
97https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-7-4-fortydligande.pdf 
98 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/02/om-aldersbedomningar-av-asylsokande.html#more 
99 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/%C3%85terrapportering_medicinska-
%C3%A5ldersbed%C3%B6mningar_2016-11-15.pdf 
100 https://www.regeringen.se/48fe4b/contentassets/32cdcb5ae45d4e24ae4a6acea6b84f21/aldersbedomning-tidigare-i-
asylprocessen  
101 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-granskar-medicinska-aldersbestamningar-avgorande-for-migrationsverket 
102 https://www.svd.se/socialstyrelsen-backar--flera-fel-om-aldersbedomningar 
103 https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/04/Socialstyrelsen-medger-fel-i-rapport-om-metoder-for-
aldersbedomning/  
104 https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/rapport-om-metoder-for-aldersbedomningar-
fortydligas/ 
105 https://www.svd.se/socialstyrelsen-fel-gora-analys-om-aldersbedomning 
106  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/11/Statistisk-modell-pavisar-felmarginaler-i-RMVs-
aldersbedomningar/  
107 https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00414-018-1916-3 
108 https://www.svd.se/professorer-rattslakarnas-integritet-ar-hotad 
109https://www.svd.se/satt-stopp-for-rmv-innan-hela-systemet-kollapsar 
110 https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/barnsjukvard/visselblasare-blir-man-inte-frivilligt/ 
111 https://crd.org/sv/2019/05/06/staten-jk-anmals-for-brister-i-medicinsk-aldersbedomning/ 
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 “Sedan Rättsmedicinalverket inledde sina kritiserade undersökningar av ensamkommande ungdomars 
tänder och knäleder i mars 2017 har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. 
Fortfarande ifrågasätter en lång rad experter de undersökningar som görs och tillförlitligheten i de 
resultat som produceras. Det har bland annat framförts att en tredjedel av alla barn som bedömts av 
Rättsmedicinalverket år 2017 felaktigt klassats som vuxna” skriver Civil Rights Defenders på sin 
hemsida. 

I juni 2020 inlämnade Bertil Kågedal, professor emeritus i klinisk kemi vid Linköpings universitet, en 
sammanfattande skrivelse med 15 bilagor till Justitiedepartementet angående de medicinska 
åldersbedömningar som utförts av Rättsmedicinalverket.112 Av skrivelsen framgår att under åren 2017-
2019 lämnade RMV in 10 425 åldersutlåtanden till Migrationsverket. Enligt Bertil Kågedals skrivelse 
fick ingen asylsökande pojke utlåtandet: ”Resultatet av utförd undersökning talar för att den 
undersökta är under 18 år”. 113 

Efter mycket uppmärksamhet, bland annat ifrågasättande från Smer, Statens medicinsk- etiska råd,114 
och riksdagspolitiker från olika partier,115 116 117 beslöts i januariöverenskommelsen 2019 att en 
oberoende utredning skulle tillsättas. Utredningen har nu, efter över ett år, tillsatts, men möttes 
omedelbart av kritik från bland annat Svenska Läkaresällskapet främst vad gäller tidsaspekten och 
expertgruppens sammansättning.118 

2.6 Den oklara gymnasielagen 

Den nya gymnasielagen från 2018 uppgavs syfta till att erbjuda fler ensamkommande en chans att 
stanna i Sverige.  Under den korta remiss- och beredningstiden mötte lagen mycket skarp kritik från 
viktiga remissinstanser, bland andra Migrationsverket och Kammarrätten i Stockholm.119 120 

Lärarnas riksförbund121 kritiserade lagen för att ställa orimliga krav på lärarkåren. FARR 
(Flyktinggruppernas riksråd)122 kritiserade de godtyckliga tidsgränserna. Lagen kritiserades också för 
att endast omfatta de som hunnit bli 18 år, men inte de yngre ungdomarna.123 124 

"Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" skrev Lagrådet 
i sitt remissvar.125 

Trots den hårda kritiken antogs lagen i juni 2018 och det visar sig att kritikernas farhågor besannas. En 
rad brister framkommer. Det är bland att annat svårt för både ungdomarna, skolorna och 

                                                      
112 (Dnr. Ju2020/02296, Åklagarenheten) 
113https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A%2F%2Ffreedomsweden.se%2Fonewebmedia%2F01.%2520Om
%2520RMVs%2520a%25CC%258Arsstatistik%25202017-2019.pdf&urp=gmail_link&gxids=7757  
114 http://www.smer.se/wp-content/uploads/2018/12/Skrivelse-slutlig.pdf 
115 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/05/finn-bengtssons-m-tal-i-riksdagen-om.html 
116 https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/09/c-och-v-kraver-atgarder-om-aldersbedomningar/  
117 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/05/riksdagsledamoter-reagerar-over.html 
118 https://www.sjukhuslakaren.se/finns-flera-stora-fragetecken-kring-den-har-utredningen/  
119 https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/002_kammarratten-i-
stockholm.pdf  
120https://www.regeringen.se/492587/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/011_migrationsverket.pdf  
121 https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/064_lararnas-riksforbund.pdf  
122  https://www.regeringen.se/492585/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/060_farr.pdf  
123  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/p6v3qE/9-000-far-stanna--men-inte-de-som-ar-barn  
124. https://efolket.eu/unga-flyktingar-fran-afghanistan-del-5-7/  
125   https://www.svd.se/lagradet-avstyrker-forslag-om-ensamkommande  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A%2F%2Ffreedomsweden.se%2Fonewebmedia%2F01.%2520Om%2520RMVs%2520a%25CC%258Arsstatistik%25202017-2019.pdf&urp=gmail_link&gxids=7757
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A%2F%2Ffreedomsweden.se%2Fonewebmedia%2F01.%2520Om%2520RMVs%2520a%25CC%258Arsstatistik%25202017-2019.pdf&urp=gmail_link&gxids=7757
https://www.sjukhuslakaren.se/finns-flera-stora-fragetecken-kring-den-har-utredningen/
https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/002_kammarratten-i-stockholm.pdf
https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/002_kammarratten-i-stockholm.pdf
https://www.regeringen.se/492587/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/011_migrationsverket.pdf
https://www.regeringen.se/492586/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/064_lararnas-riksforbund.pdf
https://www.regeringen.se/492585/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/060_farr.pdf
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/p6v3qE/9-000-far-stanna--men-inte-de-som-ar-barn
https://efolket.eu/unga-flyktingar-fran-afghanistan-del-5-7/
https://www.svd.se/lagradet-avstyrker-forslag-om-ensamkommande
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Migrationsverkets handläggare att förstå vilka utbildningar som omfattas av lagen och hur de skall 
dokumenteras.126 127 128 

Den kanske tyngsta kritiken kommer från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som i en 
debattartikel i Dagens Samhälle i oktober 2019129 kräver en översyn av lagen. De sammanfattar de 
viktigaste bristerna i följande punkter: 

• Tungt ansvar men bristfällig vägledning för skolpersonal 

• För få och ofta kostsamma utbildningsplatser 

• Otillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen 

• Utbredd psykisk ohälsa 

• Små möjligheter att få ett arbete som uppfyller villkoren 

• Växande parallellsamhälle 

I samband med coronapandemin och den därmed ökade arbetslösheten har det visat sig mycket svårt 
att få stadigvarande arbete för de ungdomar som gått ut gymnasiet våren 2020. De har ett halvår på sig 
innan deras uppehållstillstånd upphör. Detta har uppmärksammats av en rad debattörer, däribland 38 
lokalpolitiker från alla riksdagspartier utom SD.130 

Förutom de brister som påverkar de som omfattas av lagen, blev konsekvenserna än större för de som 
på ett godtyckligt sätt föll utanför lagens ramar:  

• För att omfattas av lagen skulle den ursprungliga asylansökan ha lämnats in senast den 24 
november 2015. Men under den stora anstormningen kring detta datum hann Migrationsverket 
inte registrera alla ansökningar på rätt dag.131 132 

• Ungdomar som varit snabba med att avsluta sina studier riskerar att utvisas eftersom 
domstolarna inte hunnit med att ge dem slutgiltigt beslut om det ursprungliga asylärendet, 
vilket är en förutsättning för att gymnasielagen ska gälla.133 

• Ungdomar som inte fyllt 18 år vid första avslag på sin asylansökan omfattades inte heller av 
lagen trots att ett antal rimligtvis var i gymnasieålder.  

• Bristerna i den nya gymnasielagen är uppenbara, men en justering av en redan undermålig lag 
räcker inte för att lösa situationen för Sveriges ensamkommande ungdomar, menar kampanjen 
“Håll ihop Sverige”. 

 

 

                                                      
126 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-23.pdf  
127 https://www.svd.se/lagen-skulle-hjalpa--kallas-hinderbana-inhumant?fbclid=IwAR0GFV2hn-DHAmYHyjtkkiqE86-
migvz7gaeLd_EHd-BvkO0ZPLecE6fheY 
128 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7416645 
129 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-en-oversyn-av-gymnasielagen-kan-inte-vanta-29712   
130. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Jo8lRP/nej-utvisa-inte-de-ensamkommande  
131 https://web.archive.org/web/20190517083534/https:/www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-05-Fler-ungdomar-kan-omfattas-av-nya-
gymnasielagen.html  
132 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-vi-gjorde-fel-men-jaweeds-bror-kommer-anda-att-utvisas  
133. https://www.svd.se/ny-lucka-i-gymnasielagen-snabba-elever-kan-avvisas  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-23.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7416645
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-en-oversyn-av-gymnasielagen-kan-inte-vanta-29712
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Jo8lRP/nej-utvisa-inte-de-ensamkommande
https://web.archive.org/web/20190517083534/https:/www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-05-Fler-ungdomar-kan-omfattas-av-nya-gymnasielagen.html
https://web.archive.org/web/20190517083534/https:/www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-05-Fler-ungdomar-kan-omfattas-av-nya-gymnasielagen.html
https://web.archive.org/web/20190517083534/https:/www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-05-Fler-ungdomar-kan-omfattas-av-nya-gymnasielagen.html
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-vi-gjorde-fel-men-jaweeds-bror-kommer-anda-att-utvisas
https://www.svd.se/ny-lucka-i-gymnasielagen-snabba-elever-kan-avvisas
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2.7 Oacceptabla väntetider  

“Migrationsverket har som mål att fatta beslut inom tre månader. Men det målet har inte nåtts på flera 
år, enligt Migrationsverkets presstjänst” skriver nätmagasinet KIT den 21 september 2015.134 

Under 2016 prioriterade Migrationsverket ärenden med presumtion  Det betyder att ärenden som 
ansågs lätthanterliga som asylansökningar från bland andra syrier behandlades först. Afghanernas och 
irakiernas fall sågs från början som mer svårbedömda och fick vänta.135 136  

Svenska Röda Korset skriver i rapporten “Mitt liv räknas - den humanitära situationen för 
ensamkommande unga” i februari 2020:137 ”Av de ensamkommande barn som ansökte om asyl under 
år 2015 var ungefär hälften i åldern 16–17 år. Den genomsnittliga handläggningstiden i första instans 
det året var cirka 12 månader. Under 2016 var handläggningstiden i genomsnitt cirka 19 månader. 
Därefter tillkom för många handläggningstiderna i migrationsdomstolarna och 
Migrationsöverdomstolen.138 De långa handläggningstiderna innebar att många av barnen under 
handläggningstiden hann bli myndiga. I juni 2019 kritiserades migrationsdomstolarnas 
handläggningstider av Justitieombudsmannen som uttalade att handläggningstiderna, som då var 17–
21 månader, var betydligt längre än vad som var rimligt och acceptabelt.” 

Detta fick stora konsekvenser eftersom den retroaktiva tillfälliga lagen då drabbade de 
ensamkommande med full kraft, då de hunnit bli över 18.   

                                                      
134   https://kit.se/2015/09/21/11212/70-000-manniskor-gar-just-nu-igenom-asylprocessen-sa-har-funkar-den 
135 https://www.dn.se/nyheter/sverige/vantan-allt-langre-for-ensamkommande-barn/? 
136 https://www.regeringen.se/493146/contentassets/12050a54cb654692a13cc9206798eed4/066_radgivningsbyran-for-
asylsokande-och-flyktinga.pdf 
137 https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitara-
situationen-ensamkommande-roda-korset.pdf 
138  https://www.jo.se/PageFiles/13368/134-2019.pdf  

https://kit.se/2015/09/21/11212/70-000-manniskor-gar-just-nu-igenom-asylprocessen-sa-har-funkar-den/#:%7E:text=Hur%20l%C3%A5ng%20tid%20den%20r%C3%A4ttsprocessen,p%C3%A5%20sig%20att%20l%C3%A4mna%20landet
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitara-situationen-ensamkommande-roda-korset.pdf?fbclid=IwAR3tpN58aCA33RuneUilX5e4-Qdj72Djds_DZ_g38rJXZSZAEt0hehBnkuE
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitara-situationen-ensamkommande-roda-korset.pdf?fbclid=IwAR3tpN58aCA33RuneUilX5e4-Qdj72Djds_DZ_g38rJXZSZAEt0hehBnkuE
https://www.jo.se/PageFiles/13368/134-2019.pdf
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3. Psykisk ohälsa 

3.1 Hur mår de unga ensamkommande? 

Flyktingar har varit med om traumatiska händelser, både före flykten och under den. Sveriges unga 
ensamkommande har dessutom drabbats dels av långvarig osäkerhet på grund av de långa 
handläggningstiderna, dels av beslut om avslag. 

I en norsk studie139 gjordes upprepade undersökningar av den psykiska hälsan hos ensamkommande 
barn, från ankomsten till 26 månader senare. Av studiens deltagare hade hela 96 procent upplevt minst 
en allvarlig livshändelse. Hos de som fick avslag försämrades den psykiska hälsan signifikant under 
studiens genomförande. 

Självskadebeteende, suicidförsök, suicid och sömnsvårigheter är exempel på vad den psykiska ohälsan 
leder till. Den psykiska ohälsan orsakas inte bara av traumatiska minnen från hemlandet och tiden på 
flykt utan även av de långa väntetiderna i asylprocessen i Sverige.140 

Självmordsfrekvensen bland de ensamkommande är hög. En studie från Karolinska institutet 2017 
visar att suicidtalet bland asylsökande ensamkommande unga var 51,2 per 100 000 personer. Samma 
siffra för samma åldersgrupp sett över hela befolkningen var 5,2 per 100 000 personer.141 

I maj 2017 hade uppgifter om 43 självmordsförsök samlats in.142 Enligt en studie utförd av den 
läsarfinansierade nyhetssajten Blankspot har nästan en fjärdedel av alla ensamkommande som väntar 
på sitt asylbeslut eller har fått avslag, försökt ta sitt liv.143 Även tendens till uppgivenhetssyndrom har 
rapporterats.144 

Under år 2020 har oron bland ungdomarna synligt ökat i facebookgruppen “Stoppa utvisningarna till 
Afghanistan!”, ett nätverk med över 20 000 medlemmar.145 Hittills har rapporterats om sex självmord 
och tre självmordsförsök.146 Thomas Avén, ordförande för Läkare i Världen, rapporterar till 
kampanjen “Håll ihop Sverige” att organisationen under sommaren 2020 sett en ökad tillströmning av 
ensamkommande unga pojkar med komplexa psykiatriska diagnoser och där flera är i riskzonen för 
suicid.  

Röda Korsets högskola i samarbete med bland annat Folkhälsomyndigheten publicerade den 16 
oktober 2020 en forskningsrapport147 148 om posttraumatisk stress bland unga nyanlända från Syrien, 
Irak och Afghanistan som blev kommunplacerade under åren 2014-2018. Rapporten visar bland annat 
att 56 procent av unga ensamkommande från Afghanistan uppger symptom som tyder på 

                                                      
139  Jakobsen M, Meyer DeMott MA, WentzelLarsen T, Heir T. The impact of the asylum process on mental health: a 
longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway. BMJ Open 2017;7:e015157.  
140 https://socvet.se/article/view/2381  
141 
http://flyktning.helsekompetanse.no/sites/flyktning.helsekompetanse.no/files/Scuicid%20bland%20ensamkommande%20asyl
s%C3%B8kande.pdf  
142 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/05/ensamkommande-ungdomars-halsa-bryts-ner.html  
143 https://www.blankspot.se/nastan-alla-har-funderat-pa-att-ta-sitt-liv/   
144 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/05/ensamkommande-ungdomars-halsa-bryts-ner.html 
145 https://www.facebook.com/groups/808057209336108  
146 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/sjalvmord.html  
147 https://www.rkh.se/nyhetsarkiv/studie-om-posttraumatisk-stress-bland-nyanlanda-barn-och-unga-pekar-pa-fortsatt-
behov-av-stod/ 
148 https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-020-00311-y 

https://socvet.se/article/view/2381
http://flyktning.helsekompetanse.no/sites/flyktning.helsekompetanse.no/files/Scuicid%20bland%20ensamkommande%20asyls%C3%B8kande.pdf
http://flyktning.helsekompetanse.no/sites/flyktning.helsekompetanse.no/files/Scuicid%20bland%20ensamkommande%20asyls%C3%B8kande.pdf
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/05/ensamkommande-ungdomars-halsa-bryts-ner.html
https://www.blankspot.se/nastan-alla-har-funderat-pa-att-ta-sitt-liv/
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2017/05/ensamkommande-ungdomars-halsa-bryts-ner.html
https://www.facebook.com/groups/808057209336108
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/sjalvmord.html
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posttraumatisk stress. Bland övriga unga nyanlända i undersökningsgruppen uppger 40 procent  att de 
lider av liknande symptom.   

3.2 Betydelsen av säkerhet, trygghet och framtidshopp 

I studier där man följt nyanlända barn på flykt från ankomst och framåt har man sett att 
traumabelastningen före flykten har starkt samband med den psykiska hälsan efter ankomsten men att 
på sikt är det förhållandena i ankomstlandet som är avgörande. 149 150 

En australiensisk studie151 visar att flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd hade högre nivåer av 
ångest, depression och särskilt posttraumatiskt stressyndrom jämfört med de som hade permanent 
uppehållstillstånd, trots jämförbar traumabelastning i ursprungslandet. Fattigdom, diskriminering och 
familjesplittring bidrog till den psykiska ohälsan medan snabb tillgång till samma rättigheter som 
bofasta genom permanent uppehållstillstånd förbättrade hälsan. 

En rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) om all forskning om 
stödjande och begränsande faktorer för ensamkommande barn summerar att ensamkommande barns 
och ungas erfarenheter av trauma och förlust, i kombination med osäkerhet om framtiden, innebär en 
brist på grundläggande trygghet, kontroll och säkerhet. Det präglar starkt tillvaron och påverkar 
välbefinnandet och förmågan att hantera sin vardag och sina svårigheter samt att kunna se en 
framtid.152 

                                                      
149 Montgomery E. Longterm effects of organized violence on young Middle Eastern refugees’ mental health. Soc Sci Med 
2008;67:15961603. 
150 Fazel M, Reed RV, PanterBrick C, 
Stein A. Mental health of displaced and refugee children resettled in highincome countries: risk and protective factors. Lancet 
2012;379:26682 
151 Momartin S, Steel Z, Coello M, Aroche J, Silove DM, Brooks R. A comparison of the mental health of refugees with 
temporary versus permanent protection visas. Med J Aust 2006;185:35761.  
152 SBU. Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser. Stockholm: Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. Report No.: SBU Bereder 294/2018  
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4. Deportationer och ett liv på flykt 

4.1 Ett avtal baserat på hot om indraget bistånd 

Den 4 oktober 2016 ingicks avtalet “Joint Way Forward” mellan EU och Afghanistan, där parterna 
enas om gemensamma krafttag mot "migrationsutmaningar av aldrig tidigare skådat slag".153 

Avtalet, som tillkom i samband med en biståndskonferens i Bryssel, innebär i korthet att Afghanistan 
förbinder sig att återta sina egna krigsflyktingar, mot ekonomiskt bistånd från EU. Ett omfattande 
biståndspaket utlovades, vilket inte påverkade den afghanska flyktingministern Sayed Hussein Balkhis 
som motsatte sig beslutet.154 

I samband med EU-avtalets undertecknande i början av oktober 2016, slöts även ett bilateralt avtal 
mellan Sverige och Afghanistan, baserat på bland annat "ett värdigt, säkert och ordnat mottagande". 155 
Detta trots att Afghanistan är ett av världens bevisligen farligaste, fattigaste och mest korrupta länder, 
där kriget pågått i 40 år. 156 Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) beskrev 
avtalet som "en framgång för Sverige".157 

I november 2016 röstar Afghanistans parlament ner det bilaterala avtal som möjliggör 
tvångsutvisningarna från Sverige. Det påverkar inte Sveriges inställning i frågan: "Det är en del av 
internationell rätt att man tar ansvar för sina medborgare och det gäller Afghanistan också" hävdar 
Morgan Johansson i SR Ekot, den 30 november 2016.158 

I juni 2017 går Afghanistans båda flyktingministrar ut med en vädjan till alla europeiska 
mottagarländer: "Skicka inte människor hit".159 "Afghanistans vice flyktingminister har tidigare vädjat 
till EU om att upphöra med utvisningarna, då Afghanistan saknar kapacitet att ta emot flyktingarna på 
ett humant sätt" skriver Svenska Dagbladet den 28 juni 2017. 

Apropå flyktingministrarnas vädjan om utvisningsstopp, svarar Morgan Johanson i samma artikel i 
Svenska Dagbladet, att Afghanistan inte har hört av sig till den svenska regeringen: ”Det är det jag 
måste gå på”. 

När Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan ifrågasätts, av privatpersoner eller 
organisationer, hänvisar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, liksom senare 
migrationsminister Heléne Fritzon, återkommande till Migrationsverket.160 

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik å sin sida, frånhänder sig ansvaret genom att 
hänvisa till riksdagen och domstolarna i bland annat en debattartikel i Aftonbladet den 21 juni 2017.161 

                                                      
153 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf 
154 https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/migration/eu-and-afghanistan-get-deal-on-migrants-disagreements-
pressure-and-last-minute-politics/ 
155 https://www.regeringen.se/4ab5e0/contentassets/da1ae2805f5d41bd9782c1779d916e92/avtal-mellan-sverige-och-
afghanistan.pdf 
156 https://www.regeringen.se/rapporter/2019/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-afghanistan-
20152016/ 
157 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/johansson-s-eu-s-flyktingforslag-framgang-for-sverige 
158 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6576680 
159 https://www.svd.se/afghansk-minister-skicka-inte-manniskor-hit 
160 https://www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/morgan-johansson-och-migrationsverket-skyller-paa-
varandra-1742828 
161 https://www.aftonbladet.se/kultur/a/OV8Lb/migrationsverket-om-afghanistan-blev-som-syrien-kunde-vi-stoppa-utvis 
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"Skulle situationen i Afghanistan förvärras så att konfliktnivån når upp till den som råder i Syrien eller 
Jemen skulle Migrationsverket fatta samma beslut som finns avseende situationen i dessa länder", 
skriver Mikael Ribbenvik i debattartikeln. 

Men när situationen i Afghanistan förvärras, och beskrivs som den dödligaste konflikten i världen 
2018,162 motsätter sig Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer faktiska siffror från ansedda the 
Uppsala Conflict Data Program, ett forskningsprogram som samlat uppgifter om väpnade konflikter i 
världen kontinuerligt i 40 år. Läget har i själva verket inte förvärrats, enligt Fredrik Beijer: 

"– Utan det har varit dåligt länge, men det är viktigt att komma ihåg att det är inte om ett land är mer 
eller mindre osäkert som gör om man beviljas asyl egentligen utan det är de är hur de individuella 
asylskälen kopplas mot situationen på den plats man kommer från, säger Fredrik Beijer på rättschef 
migrationsverket." 

I ett öppet brev till de ansvariga den 11 mars 2019 ställer 300 svenska kulturarbetare frågan "Vem bär 
ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i Afghanistan?" Svar uteblir.163 

Den 29 mars 2019 ifrågasätter Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen 
det bilaterala utvisningsavtalet mellan Sverige och Afghanistan, som förnyats ett halvår tidigare utan 
vare sig revidering eller utvärdering, i en interpellationsdebatt med Morgan Johansson.164 

• Har regeringen utvärderat avtalet med Afghanistan, och i så fall, på vilka grunder och vilka 
slutsatser kom man fram till? 

• Avser ministern att ta några initiativ för att hörsamma den afghanska regeringens vädjan och 
stoppa av- och utvisningarna till Afghanistan?  

Konkret svar uteblir.  

I november 2019 visar den årliga Aidwatch-rapporten att biståndet från EU-länderna främst  går till att 
främja EU-ländernas egna intressen, enligt Sveriges Radio den 20 november 2019.165 

"Erik Lysén som är chef för svenska kyrkans biståndsverksamhet, säger att EU styr biståndet till 
åtgärder för att hejda migrationen till Europa." 

Den 6 februari 2020 berömmer sig Morgan Johansson återigen över Sveriges avtal med Afghanistan, i 
en interpellationsdebatt om "återvändande" med riksdagsledamoten Arin Karapet (M):  

"Sverige är alltså ett av de länder som är bra i den meningen att vi klarar av att genomföra 
återvändanden. Det sker nu till Afghanistan. Det klarade man inte när Moderaterna styrde Sverige. Det 
var vi som tecknade avtalet med Afghanistan." 166 

4.2 Återvändarverksamheten i Sverige 

En rapport från Riksrevisionsverket 2020167 visar att de tre myndigheter som ska samverka kring 
tvångsutvisningarna - Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården - arbetar med låg 
effektivitet till höga kostnader.  

                                                      
162 https://sverigesradio.se/artikel/7245958 
163 https://www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/300-kulturarbetare-vem-baer-ansvaret-foer-sveriges-
tvaangsdeportationer-till-kriget-i-afghanistan-2846165 
164 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/atertagandeavtalet-med-afghanistan_H610127 
165 https://sverigesradio.se/artikel/7348579 
166 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/atervandande_H710235 
167  https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/atervandandeverksamheten---resultat-kostnader-och-
effektivitet.html  

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/atervandandeverksamheten---resultat-kostnader-och-effektivitet.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/atervandandeverksamheten---resultat-kostnader-och-effektivitet.html
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De tre myndigheternas samlade kostnader för verksamheten har ökat med 40 procent till knappt två 
miljarder kronor om året under perioden 2016–2018. Under samma period har antalet avslutade 
återvändandeärenden minskat. Om den totala kostnaden för verksamheten slås ut per verkställd person 
har den ökat från cirka 48 000 kr 2016 till knappt 97 000 kr 2018. 

Riksdagens socialförsäkringsutskott utgår från att ”återvändande” i första hand sker frivilligt. 
Återvändande med tvång ska vara en sista utväg.  

Under 2019 reste 8 300 utvisade självmant till sitt ”hemland”.168 Detta är färre än tidigare år. En 
anledning kan vara att en stor andel av återvändandeärendena berör nationaliteter där andelen 
självmant återvändande är låg, till exempel afghaner, irakier, somalier, eritreaner och iranier. Afghaner 
“återvänder” i lägre grad än andra till det land som föreskrivits i avlägsnandebeslutet. 

I nuläget finns uppskattningsvis 10 000 papperslösa ensamkommande ungdomar i Sverige, de flesta 
med afghanskt medborgarskap169. Under 2017 reste 507 personer till Afghanistan, varav 62 med 
tvång. För 2018 var siffrorna 419 respektive 155.170 Antalet tvångsutvisningar 2019 och 2020 
överstiger inte 500. Med nuvarande takt kommer det att ta 10-20 år om syftet är att utvisa alla som fått 
utvisningsbesked.  

Att som asylsökande stanna kvar i Sverige efter avslag är inte ett brott.171 Förvaren är heller inte 
fängelser, men i mångt och mycket påminner de om fängelser. Justitie- och migrationsminister 
Morgan Johansson beskriver Migrationsverkets nyaste förvar i Ljungbyhed i ett Facebookinlägg den 
27 maj 2019: “Det är en välfungerande verksamhet som bedrivs i ändamålsenliga lokaler, med respekt 
för de förvarstagna.”172 Fler än 600 kommentarer - de flesta ifrågasättande - har lämnats obesvarade.  

Allvarligt psykiskt störda förs oftare till isolering i häktet än till vård inom psykiatrin. Kriminalvården 
har kritiserat häktesanvändningen i en skrivelse till JO. I februari var tio afghanska medborgare 21 år 
eller yngre placerade i häkte.173 

Gränspolisen kan ibland avsätta orimliga resurser på att hitta eventuella papperslösa migranter med 
razzior i till exempel föreningslokaler och privata hem, med återtraumatisering och traumatisering för 
alla inblandade som följd.  

“Jag känner mig orolig för det nuvarande läget Sverige befinner sig i, något som tyvärr liknar 40-talets 
Tyskland och jakten på Anne Frank”, berättar 15-årige Vide Hjulström för tidningen Sändaren efter en 
polisrazzia i hans privata hem i början av januari 2018.174   

Transporterna i chartrat eller reguljärt flyg kan vara dramatiska. Handfängsel och lugnande 
medicinering tycks vara rutin. Därtill kan spotthuva användas. Sjuka personer, både fysiskt och 
psykiskt, har lämnats på flygplatsen i Kabul utan att det har säkerställts att någon möter 
vederbörande.175 176 177 178 

                                                      
168  https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a186962/15822014  
169 https://www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/9-000-pappersloesa-afghanska-ungdomar-blir-kvar-i-
sverige-2868399 
170  https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/05/9-000-papperslosa-afghanska-ungdomar.html  
171 https://www.vk.se/2019-06-09/advokaten-om-fadderhemmen-riskerar-domas-till-langa-fangelsestraff 
172 https://www.facebook.com/mjohansson70/posts/1314050325425480 
173 https://www.expressen.se/nyheter/shafiq-20-ar-insparrad-efter-att-ha-gjort-egen-sportdryck/  
174 https://www.sandaren.se/nyhet/morgonrutiner-brots-av-manniskojakt 
175 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/09/en-deporterads-berattelse-om-hur-det.html#more 
176 https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Ee323/intern-rapport-sa-gick-utvisningen-till-kabul-till 
177 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/afghaner-tvangsdeporterades-till-kabul-dagen-innan-bomben 
178 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7071381 

https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a186962/15822014
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2019/05/9-000-papperslosa-afghanska-ungdomar.html
https://www.expressen.se/nyheter/shafiq-20-ar-insparrad-efter-att-ha-gjort-egen-sportdryck/
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4.3 Vad händer med de utvisade? 

Abdul Ghafoor, ”ambassadör” för kampanjen “Håll ihop Sverige” och grundare av Afghan Migrants 
Advice & Support Organization (AMASO), skrev 2018 ett öppet brev179 till dåvarande 
migrationsminister Heléne Fritzon. Han beskrev säkerhetsläget i Afghanistan och Kabul som mycket 
farligare än vad Migrationsverket och svenska ministrar hävdar. ”Therefore, the only option they have 
is to re-migrate, go through the same dangerous journey again and find somewhere safer. For those 
who are unlucky and do not have the resources to make a new journey and survive, they end up being 
addicted to drugs, joining the militant groups and at times giving up on life. I am currently in contact 
with dozens of those who were once deported but are now either in Iran, Turkey or one of the 
European countries.” 

År 2019 bekräftar han detta.180 "Just recently, I talked to four or five who were deported from 
Germany. They are now in Greece, though in really bad circumstances."   

Rädda Barnen skriver om deporterade barn och unga i rapporten “Tankar om att återvända”:181 “Flera 
hade utsatts för rekryteringsförsök till beväpnade grupper, många saknade nätverk och hade det 
ekonomiskt svårare än innan, många var rädda och begränsade i sitt vardagsliv. Färre gick i skola och 
många hade svåra boendeförhållanden. Det framkom också att majoriteten av de intervjuade planerade 
att migrera på nytt. De såg ingen framtid i Afghanistan och var rädda, vilket också lyftes av ungdomar 
i Sverige. Även om personer enligt bland annat Migrationsverket återvänder så kallat självmant till 
Afghanistan, upplevde ingen av dem som Rädda Barnen talade med i Sverige att återvändandet var 
frivilligt.” 

Enligt Abdul Ghafoor182 har deportationerna  till dags dato inte fungerat då Afghanistan redan har 
mycket svårt att hantera miljontals internflyktingar och de egna medborgarna från grannländerna 
Pakistan och Iran. Situationen för de deporterade är så svår att majoriteten re-migrerar och en del 
hamnar till slut i Turkiet eller Grekland. Han riktar en skarp uppmaning till Europas politiker att inte 
sätta press på flyktingarna genom att deportera dem till Afghanistan utan istället sätta press på den 
afghanska regeringen. Att så extremt många åter flyr, trots att de vet att Europa inte välkomnar dem 
som tidigare, säger att de inte anser sig ha något val. Ghafoor är övertygad om att när det blir säkrare i 
Afghanistan kommer många att återvända frivilligt. 

På konferensen ”How safe is Afghanistan” i oktober 2018183 184 185 pekade sociologen och 
Afghanistankännaren dr Liza Schuster på tre möjligheter för dem som deporterats till Afghanistan. Det 
första alternativet, som gäller relativt få, är att integreras i samhället. Det andra, som gäller de flesta, är 
att lämna Afghanistan igen. Deras ursprungliga skäl att lämna landet finns fortfarande kvar och flykten 
har dessutom skapat skulder som de inte kan betala tillbaka. Det faktum att de har varit i Europa 
medför också att de kan ses som "besmittade" och att de vill återknyta de personliga band de knutit i 
Europa. Det tredje alternativet innebär döden, som utblottade, drogberoende  och/eller rekryterade till 
rebellarméer eller kriminella gäng. 

                                                      
179 https://kabulblogs.wordpress.com/2018/11/18/an-open-letter-to-morgan-johansson-swedish-minister-for-migration-stop-
deporting-afghan-asylum-seekers/?fbclid=IwAR1ghzk0fs6uw2iuIdSd1RuvlP8tb-um-WpYePAj_vw2-ZBqWym1hUHkuk8  
180 https://www.dw.com/en/afghans-deported-from-germany-face-violence-other-perils/a-48854746  
181. https://press.raddabarnen.se/documents/rapport-tankar-om-att-aatervaenda-92107  
182 https://www.youtube.com/watch?v=kqMj1jQRL18 
183 https://howsafeisafghanistan.blogspot.com/ 
184  
Schuster, L. and Majidi, N. (2013). What happens post-deportation? The experience of deported Afghans. Migration studies, 
1(2), pp. 221-240. doi:10.1093/migration/mns011 URL: openaccess.city.ac.uk/4717/1/2013%20Schuster%20Majidi%20.pdf 
185 https://www.youtube.com/watch?v=yfGsJKk7-Z0&t=99s 

https://kabulblogs.wordpress.com/2018/11/18/an-open-letter-to-morgan-johansson-swedish-minister-for-migration-stop-deporting-afghan-asylum-seekers/?fbclid=IwAR1ghzk0fs6uw2iuIdSd1RuvlP8tb-um-WpYePAj_vw2-ZBqWym1hUHkuk8
https://kabulblogs.wordpress.com/2018/11/18/an-open-letter-to-morgan-johansson-swedish-minister-for-migration-stop-deporting-afghan-asylum-seekers/?fbclid=IwAR1ghzk0fs6uw2iuIdSd1RuvlP8tb-um-WpYePAj_vw2-ZBqWym1hUHkuk8
https://www.dw.com/en/afghans-deported-from-germany-face-violence-other-perils/a-48854746
https://press.raddabarnen.se/documents/rapport-tankar-om-att-aatervaenda-92107
https://www.youtube.com/watch?v=kqMj1jQRL18
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UNHCR rapporterar i december 2019186 att  att de allra flesta som deporterades från Tyskland till 
Kabul lämnar landet igen efter kort tid och att i stort sett ingen avser att stanna i Afghanistan. I 
rapporten framgår också att de som deporterades lever under mycket svåra förhållanden. De är lätt 
identifierbara och löper mycket stor risk att utsättas för våld som påstått "otrogna" eller "spioner", eller 
som rånoffer. De har mycket svårt att försörja sig och är ofta beroende av hjälp från vänner eller 
släktingar utanför Afghanistan. Både vuxna och barn rekryteras till militära grupper. Endast en liten 
andel får hjälp av släktingar i Afghanistan - för att de inte har fått kontakt med någon släkt, för att de 
är hotade av sin släkt eller för att släktingarna är rädda för trakasserier från resten av samhället om de 
har kontakt med återvändare. 

4.4 Vidare flykt inom EU  

Samtidigt pågår sedan flera år fortsatt flykt från Sverige till andra länder i Europa med en annan syn 
på säkerheten i till exempel Afghanistan, och där möjligheten till uppehållstillstånd är betydligt större.  

Många ensamkommande har efter den behandling de utsatts för i den svenska asylprocessen, flytt 
vidare inom EU. Det vanligaste landet är Frankrike. Frankrike som hanterat deras asylprocess på ett 
mycket generösare sätt än vad Sverige har gjort. Det kan dock vara en mycket svår väg även där. 
Många vittnar om ett liv i hemlöshet, i tält bland sopor, råttor, drogmissbruk och med stora risker att 
utsättas för brott.  

Sara Brachet, tidigare diakon vid Svenska kyrkan i Paris, grundare av LAMSF, Les Amis de Migrants 
Suédophones en France (Svensktalande migranters vänner i Frankrike), uppskattar att det finns 3 000 
svensk-afghaner i Frankrike.187 

I en artikel i Expressen från februari 2019188  berättar Mahmoud: 

“Jag förstår inte varför Sverige skickar ut oss efter att ha betalat så mycket för att vi ska gå i skolan 
och lära oss svenska”, säger han.189 

Den 23 september 2020 skriver Erik de La Reguera en artikel i DN190 där han berättar om unga 
svensk-afghaner i Frankrike. I artikeln beskrivs hur uppemot 3000 svensk-afghaner kommit till 
Frankrike de senaste åren på grund av Frankrikes mycket generösare syn på just afghanska 
medborgare. Men nu hotas även den möjligheten av förslaget på nya asylregler inom EU. 

 
Åtskilliga demonstrationer har hållits i protest mot Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan. Här utanför 
Migrationsverkets förvar i Märsta under en tvångsutvisning den 12 november 2019. Foto: EvaMärta Granqvist   
                                                      
186 https://www.refworld.org/docid/5def56204.html 
187 https://www.dn.se/varlden/nya-regler-kan-satta-stopp-for-asyldrommarna/  
188 https://www.expressen.se/nyheter/qs/nyss-bodde-han-hos-en-familj-i-sala-nu-sover-omid-under-en-bro-i-paris/  
189 https://www.expressen.se/nyheter/qs/nyss-bodde-han-hos-en-familj-i-sala-nu-sover-omid-under-en-bro-i-paris/  
190 https://www.dn.se/varlden/nya-regler-kan-satta-stopp-for-
asyldrommarna/?fbclid=IwAR1Pdtf_tOx2qu8BKjOj6TqXCmW9A9FlbnVNJf36LMuCRySD0jRDL3CABNw  

https://www.dn.se/varlden/nya-regler-kan-satta-stopp-for-asyldrommarna/
https://www.expressen.se/nyheter/qs/nyss-bodde-han-hos-en-familj-i-sala-nu-sover-omid-under-en-bro-i-paris/
https://www.expressen.se/nyheter/qs/nyss-bodde-han-hos-en-familj-i-sala-nu-sover-omid-under-en-bro-i-paris/
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https://www.dn.se/varlden/nya-regler-kan-satta-stopp-for-asyldrommarna/?fbclid=IwAR1Pdtf_tOx2qu8BKjOj6TqXCmW9A9FlbnVNJf36LMuCRySD0jRDL3CABNw
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5.  Det svenska civilsamhället 

5.1 Civilsamhällets insatser 

Den 6 september 2015 håller statsminister Stefan Löfven tal på Medborgarplatsen i Stockholm.191 Han 
talar om ett Europa som inte bygger murar och om ett solidariskt ansvar.  Han säger också ”Och lika 
stolt blir jag över att se er här idag, och alla över hela Sverige som sluter upp för solidariteten. /.../ Ni 
som visar att vi finns till för varandra.” 

De ensamkommande barnen blev snabbt en del av svenska familjer, skolklasser, idrottsföreningar och 
församlingar.  På snart sagt varje ort bildades ideella föreningar och nätverk som kämpade både för 
och med de unga. Men engagemanget kom stora delar att få andra uttryck när den tillfälliga 
begränsninglagen trädde i kraft. Lagen raserade många av förutsättningarna för civilsamhällets ideella 
arbete, som nu i mångt och mycket byttes till en daglig kamp mot politiker och myndigheter. 

Denna mångåriga, ideella kamp mot de orättvisor som de ensamkommande utsatts för, och som berörs 
i denna rapport, har haft en rad konsekvenser för civilsamhället. 

5.2 Psykisk ohälsa hos hjälparna 

Många i det svenska civilsamhället vittnar om psykisk ohälsa orsakad av den stress som situationen 
med ungdomarna utlöser.  Vikarierande traumatisering och sekundär traumatisk stress beskrivs som 
vanligt förekommande.192 

I nättidningen Blankspot i september 2019 intervjuas bland andra Elisabeth Rundqvist, bibliotekarie 
och en av civilsamhällets företrädare i kampen för Sveriges ensamkommande ungdomar, hon 
säger:  ”Många tänker att det är flyktingen som lider. De kom hit på grund av ett lidande och sedan 
körs de ut och lider. Men det som nu sker är att medlemmar i ens egen familj eller bekantskapskrets 
utvisas och det sätter spår. Det är en sak med de som tvingas bort, men det sker också något med oss 
som blir kvar”. 

Mona Kristofferson beskriver sin upplevelse av situationen med orden ”Jag älskar denna lille pojk och 
jag är snart lika trasig- vad ska jag göra när han har gett upp?”193 

Även barn i familjer som öppnat sina hem för ensamkommande drabbas av psykisk ohälsa. Lovisa 12 
år berättar: ”Nu har jag fått en depression med panikångest och jag klarar knappt att vara i skolan”,194 

Många beskriver också hur tilliten till det svenska systemet helt har urholkats, något de aldrig trodde 
skulle ske.  Thord Eriksson, journalist och författare har dokumenterat många av dessa vittnesmål i 
boken ”Dom stod kvar”.  

En kvinna beskriver det så här: 

”Inget kommer att vara sig likt för mig när det gäller tilliten till Sverige”, säger Ulla. ”Nu vet jag att 
min tidigare övertygelse om att vi lever i ett rättssamhälle var falsk. Det är en enorm besvikelse”.195 

                                                      
191 https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/  
192 https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/hur-mar-svenskarna.html  
193  http://files.builder.misssite.com/b3/16/b316b57d-a0ff-45e4-8527-92e2f976fc5b.pdf  
194 http://files.builder.misssite.com/38/40/3840b341-2ee3-47a7-a738-a5318e9353a6.pdf  
195 Eriksson, Thord ”Dom stod kvar” Natur och kultur 2019, sid 188  
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5.3 Det handlar inte om "vi och dom" - det handlar om oss 

“Det handlar inte om ‘vi och dom’ - det handlar om oss” har varit ledorden  i kampanjens arbete för 
Sveriges ensamkommande ungdomar. En kamp som förs av stora delar av det svenska civilsamhället 
och som av tonläget i debatten att döma, arbetar motvind. Men är det verkligen så?  

En opinionsundersökning196 från den 9 september utförd av Novus på uppdrag av Svenska kyrkan, 
Rädda Barnen och Röda Korset visar att svenska folket fortfarande är för en medmänsklig 
migrationspolitik utifrån de frågor som ställdes. Resultatet visar att:  

• 74 procent  instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig 
svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. 14 procent tar avstånd från det (helt 
eller delvis). 

• 58 procent instämmer (helt eller delvis) i att personer med humanitära skäl, till exempel svårt 
sjuka barn eller vuxna, ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 20 procent  tar avstånd från det 
(helt eller delvis). 

• 62 procent  instämmer (helt eller delvis) i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha 
en möjlighet att återförenas i Sverige. 24 procent tar avstånd från det (helt eller delvis) 

Resultatet av opinionsundersökningen visar att en lösning för de ensamkommande är möjlig att 
genomföra på humanitära grunder med stöd från stora delar av svenska folket. De kom som barn, de 
har blivit en del av vårt samhälle och har lidit länge nog, av orsaker som redogörs för i denna rapport.  

                                                      
196 https://press.raddabarnen.se/pressreleases/en-majoritet-av-svenskarna-aer-fortsatt-positiva-till-en-medmaensklig-
migrationspolitik-3033005?fbclid=IwAR0hfb2NGvw19hAJKuc1d4k8l3pkBAIXtlsI9fenk7UdDGnpcZSVgGfdTag  

https://press.raddabarnen.se/pressreleases/en-majoritet-av-svenskarna-aer-fortsatt-positiva-till-en-medmaensklig-migrationspolitik-3033005?fbclid=IwAR0hfb2NGvw19hAJKuc1d4k8l3pkBAIXtlsI9fenk7UdDGnpcZSVgGfdTag
https://press.raddabarnen.se/pressreleases/en-majoritet-av-svenskarna-aer-fortsatt-positiva-till-en-medmaensklig-migrationspolitik-3033005?fbclid=IwAR0hfb2NGvw19hAJKuc1d4k8l3pkBAIXtlsI9fenk7UdDGnpcZSVgGfdTag
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6. Sammanfattning  

Denna rapport syftar till att beskriva den djupt tragiska verklighet som många tusen av de 
ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige, främst 2015, hamnat i. Den tillfälliga lagen om 
begränsade uppehållstillstånd som infördes 2016 – i kombination med ändrad praxis inom 
Migrationsverket beträffande utvisningar där ordnat mottagande ej är ordnat, godtyckliga 
åldersuppskrivningar och extremt långa väntetider – har försatt tusentals unga människor i en mycket 
svår situation. Grav kritik har med rätta riktas mot den bristande rättssäkerheten. 

Det stora flertalet av ungdomarna har Afghanistan som ursprungsland. Decennier av inbördeskrig – 
med ett notoriskt svårt läge vad gäller säkerhet från våld och överfall – borde göra att utvisningar till 
Afghanistan inte borde tillåtas. Ändå insisterar svenska myndigheter på att utvisa unga människor dit, i 
ett stort antal fall dessutom med tvång.  

Påfrestningarna för de som hotas av utvisning är stora. Många lever i psykisk ohälsa. 
Självmordsförsök hör till vardagen. Många lever bokstavligt talat på gatan. Ett skuggsamhälle håller 
på att byggas upp.  

Civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt under alla åren sedan den stora flyktingvågen 2015. 
Hundratusentals människor i vårt land responderade på statsministerns vädjan då om solidaritet, inte 
minst med de ensamkommande barnen. För många i civilsamhället – enskilda familjer, skolklasser, 
idrottsföreningar etc – är det oerhört smärtsamt när ensamkommande, som blivit en del av deras 
familjer eller med vilka man utvecklat nära vänskap, plötsligt utvisas, flyr vidare till länder som 
Frankrike eller helt enkelt går under jorden. 

Sveriges sätt att behandla många av de ensamkommande har väckt internationell uppmärksamhet. 
Man har pekat på vårt lands humanitära traditioner och ställt sig frågande både till vårt sätt att tolka 
barnkonventionen och flyktingrätten. Kampanjen ”Håll ihop Sverige” har lämnat in en 
klagomålsanmälan197198 till FN  där de brister i rättstillämpningen som vi anser svenska myndigheter 
gjort sig skyldiga till anhängiggörs.  

Vi menar att en lösning måste sökas på den problematik som många tusen flyktingsökande – vid 
ansökningstillfället ensamkommande barn – hamnat i. Det är ovärdigt ett samhälle som det svenska att 
utvisa dessa människor efter, i flertalet fall, nära fem års vistelse i landet. Under denna tid har 
ungdomarna lärt sig svenska, gått i skolan, skaffat sig en yrkesutbildning och förberett sig för en 
framtid i vårt land. Att sända tillbaks dem till länder i krig – i fallet Afghanistan ”världens minst 
fredliga land” – vore ett brott mot de mest elementära humanitära principer.  

Att vårt lands regering inte drar sig ens för att utvisa unga människor med våld fyller oss med 
vanmakt. Möjligheterna att verkställa tvångsutvisningar i större skala torde därutöver vara mycket 
små. Alternativet för de flesta är istället att ”gå under jorden”. Sverige riskerar då ett växande 
skuggsamhälle med allt vad det innebär av ohälsa, missbruk, utnyttjande och kriminalitet. Ansvaret 
vilar tungt på de beslutsfattare som med öppna ögon väljer en sådan väg. 
 

Vårt krav är därför att regeringen snarast finner en human lösning på den allvarliga situation 
som de ensamkommande flyktingbarnen försatts i. Vi vill ge dessa unga människor en möjlighet 
att stanna i Sverige och vara med och bygga upp vårt land.   

 
 

                                                      
197 http://files.builder.misssite.com/c7/41/c74194fb-a9c2-4a73-a6d0-75d974a3f416.pdf 
198 http://files.builder.misssite.com/ba/cd/bacd8ce2-8b62-4340-bf00-d19d895e509c.pdf 
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