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Yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Hög risk för negativa konsekvenser för idéburna
organisationer och deras integrationsarbete
Detta förslag från regeringen får ödesdigra konsekvenser för människor som är på flykt undan förföljelse,
tortyr och krig. Och det riskerar att få ödesdigra konsekvenser för svensk asylpolitik. Vi kan bara
instämma med bland andra Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och många andra
organisationer när de ur detta perspektiv avstyrker förslaget.
Men det finns ett perspektiv till som det är vårt uppdrag att belysa.
När det offentliga vidtar åtgärder som negativt påverkar människor som lever i utsatta livssituationer, som
asylsökande i stort sett alltid gör, så får det konsekvenser för individerna men också för idéburna
organisationer och de människor som bedriver frivilligt arbete.
I likhet med många andra remissinstanser är vi oroade över bristen på konsekvensanalys i utkastet till
lagrådsremiss. Inte minst över bristen på analys av vilka konsekvenser detta kan komma att få för de
idéburna organisationerna, inte minst de med social inriktning.
Vi har sett en rekordstor ökning för viljan att engagera sig i mottagande, språkcaféer, idrott, mentorskap
och andra insatser för och med asylsökande. Det är viktigt att värna denna positiva trend. De signaler
regeringen nu sänder ut riskerar att påverka samhällsandan till det sämre och därmed också engagemanget
hos frivilliga.
I mottagande och integration finns det höga förväntningar på ideella sektorn. Flera av våra
medlemsorganisationer har pekat på riskerna som bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och
inskränkningar i familjeåterförening medför i fråga om asylsökandes psykiska hälsa och möjligheter till
etablering. Farhågor finns att nu föreliggande förslag riskerar att kraftigt öka behoven av psykosocialt stöd
till asylsökande, samtidigt som incitament och förutsättningar för att studera, hitta arbete eller på andra sätt
etablera sig i Sverige minskar. Om det humanitära läget i Sverige förvärras, och möjligheterna till snabb
etablering försämras (pga splittrade familjer och brist på långsiktighet i studier/arbete) som förslaget
riskerar att leda till, så leder det till en försämrad möjlighet för våra medlemmar att arbeta för integration.
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Om förslaget genomförs och behovet av professionellt psykosocialt stöd ökar samtidigt som
möjligheterna, incitamenten och förmågan hos de utsatta att etablera sig kraftigt försämras så befarar vi att
även utrymmet för frivilliga insatser kommer krympa.
Förslaget riskerar också att kraftigt minska andelen kvinnor och barn som ges möjlighet att söka asyl i
Sverige. Detta får konsekvenser för dynamiken i denna utsatta grupp som helhet. Även detta tror vi
försvårar för organisationernas arbete och engagemanget hos frivilliga.
Sammantaget befarar vi att förslaget ökar belastning och försvårar organisationernas arbete, snarare än
tvärtom. Om detta sker utan att förutsättningarna ökar så får det konsekvenser för hela samhället.
Av dessa skäl avstyrker vi utkastet till lagrådsremiss i sin helhet.
Vi vill samtidigt inskärpa att det är av yttersta vikt att göra en konsekvensanalys av förslaget. Bland annat
genom att noga lyssna på och ta hänsyn till remissvaren från de sociala organisationer som arbetar direkt
med målgruppen asylsökande.
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