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Till Regeringen
---Remissvar angående utkast till lagrådsremiss Ju2016/01307/L7--Folkkampanjen för sjukvården väljer att först anföra följande. Vi avstyrker bestämt utkastet till
lagrådsremiss i sin helhet och i synnerhet de delförslag som innebär försämringar med avseende på
möjlighet att få varaktigt skydd, att personer med sådana skyddsbehov som omfattas av så kallade
övriga, humanitära eller särskilt ömmande skäl inte ska kunna få skydd i Sverige samt vad gäller
inskränkningar av skyndsam familjeåterförening och andra hinder för human integration.
Lagändringarna som föreslås strider mot Sveriges åtaganden vad gäller Barnkonventionen,
Kvinnokonventionen, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de
övergripande konventionerna om Ekonomiska Sociala och Kulturella rättigheter och
Europastadgan. Som ett sjukvårdsparti verksamt i Västerbergslagen i Dalarna har vi alltid verkat
även för flyktingars rätt, att vara en del i det svenska samhället och för deras rätt till full sjukvård.
Hela vår verksamhet är helt baserad på regeln om allas lika människovärde och lika rätt till vård.
Många andra remissinstanser har framfört mycket genomtänkt hård formell kritik mot lagförslagen.
Vi vill här särskilt poängtera det synnerligen välskrivna svaret från Läkare i världen. Själva
koncentrerar vi oss kort på de humanitära aspekterna av lagförslagen. Det är ingen hemlighet att det
är mest män som hittills har kommit, i alla massflyktsituationer reser ensamma män betydligt
snabbare än kvinnor och barn. Deras barn och deras kvinnor kommer nu flyende allt mer som vi
vet, dessa är nu majoriteten av de flyende till de grekiska öarna. Lagförslagen kommer att mycket
påtagligt försvåra familjeåterföreningarna. De sociala kostnaderna och det mänskliga lidandet av att
tvinga barn och föräldrar isär i åratal, kommer att visa sig mycket högt och enligt vår mening
försvåra integrationen och starkt öka dess kostnader. Dessutom kommer rådande mansöverskott, att
skapa sociala spänningar i det svenska samhället. Tyvärr är Sverige snarare än landet lagom som vi
ibland skämtsamt kallats, landet som bara har två lägen, full gas eller full broms.
Idag tar vi bara emot en tjugondel av de asylsökanden inom EU, varför behovet av så här skärpt
immigrationslagstiftning kan klart ifrågasättas. I likhet med många andra som skrivit remissvar,
yrkar Folkkampanjen för sjukvården att lagförslagen dras tillbaka, som det ogenomtänkta hastverk
de är. Flyktingar ska ha rätt, att söka asyl även i Sverige. Fortfarande har Sverige möjlighet att ta
emot upp till 100 000 flyktingar till, vilket även Regeringen till slut har medgivit. Problemen som
uppstod bestod mest i en mycket ojämn fördelning, där ett mindre antal kommuner fick ta emot de
flesta av flyktingarna, beroende på synnerligen dålig krisledning. Här ska behovet av, att snarast
flytta tillbaka Regeringens krishanteringsenhet från Justitiedepartementet till Statsrådsberedningen
lyftas fram. Det är här direkt oansvarigt, att inte statsministern står närmast denna enhet i krislägen!
Även ett mindre fysiskt avstånd kan mycket starkt försvåra krisledningen i ett nationellt nödläge!
Vi vill passa på att föreslå att flyktingar med starka asylskäl ska få svenska pass direkt och sedan
kunna färdas direkt till Sverige, en god möjlighet som prövades redan 1973 i Chile av eldsjälen och
ambassadören Edelstam, som blev kallad den svarta nejlikan för denna värdefulla humanitära insats.
Se mer om detta på http://www.svd.se/chile-minns-yrkeshjalten-edelstam En annan god möjlighet
är humanitära visum till Sverige. Det är inte rätt att små barn, som förtvivlat längtar efter sin pappa
skall omkomma på havet till väg till Grekland, bara för att dessa möjligheter inte börjat användas.
Sist ska vi tacka Regeringen för, att det till slut ändå blev en insats av Kustbevakningen på Lesbos.
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