FLYKTEN
SLUTAR HÄR
Ett studiematerial om barn på flykt och om
mottagandet i Sverige och EU
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Om UNICEF
UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att
förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Rent
vatten, vaccinationer, utbildning, skydd i katastrofer, hälso
vård och kamp mot alla former av exploatering är viktiga
delar av UNICEFs internationella verksamhet. UNICEFs

INNEHÅLL

insatser är förebyggande, långsiktiga och bygger på principen
att de som har det sämst ska få hjälp först, oavsett nationalitet,
hudfärg, religion eller landets politiska ledning. UNICEF är
helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag,
organisationer och privatpersoner. Läs mer på unicef.se.
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INLEDNING

Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till
Sverige. Varje dag flyr barn och unga från sina hem och
skiljs från kompisar, släktingar och familjemedlemmar.
De tvingas lämna det välkända bland annat på grund av
krig och konflikter, förtryck och kränkningar. Det är inte
ovanligt att barnen har tillbringat stora delar av sitt liv
på flykt och förlorat kontakten med sina familjer innan de
kommer till Sverige.
UNICEF kämpar över hela världen för att barn på flykt
ska få en trygg miljö och skydd mot övergrepp. Barn
konventionen, som är en samling mänskliga rättigheter
för barn, är tydlig. Alla barn har samma rättigheter oavsett
om de har uppehållstillstånd eller inte. Alla länder som
har förbundit sig att följa barnkonventionen ska med alla
medel, och till sin yttersta förmåga, säkerställa barnets
rätt till liv, överlevnad och utveckling, samt skydda barn
mot våld och utsatthet. Eftersom ensamkommande barn
är en särskilt utsatt grupp har FN:s barnrättskommitté upp
manat stater att särskilt värna om dessa barns rättigheter.
Det här studiematerialet handlar även om Sverige och
EU och hur medlemsstaterna lever upp till internationella
överenskommelser. Ensamkommande barn som flyr till
EU och senare till Sverige ska oavsett status som asyl
sökande eller inte ges ett värdigt mottagande. Sverige
och dess samarbetspartners inom EU bör arbeta för att
dessa barns rättigheter tas på allvar. Inte bara för att följa
barnkonventionen, utan även för att leva upp till sina ideal
och ge rätt signaler om barns rättigheter till andra länder
utanför EU.
För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre
förståelse och kunskap om barn på flykt och om de barn
vars flykt slutar i Sverige. Det handlar både om rättigheter
och om medmänsklighet – vilket bemötande får de barn
och unga som kommer till Sverige med drömmar om ett
bättre liv?

Véronique Lönnerblad,
Generalsekreterare UNICEF Sverige
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”De höll mig fånge
i fem månader”
En 16-årig tjej som flydde från Somalia berättar. ”Jag kom
till Sverige för ett halvår sedan. I Somalia bodde jag med
min mamma och mina fem syskon. Vi bodde i en stad
som kontrolleras av islamistgruppen Al-Shabaab. När
min bror dog i kriget bestämde mamma att vi måste flytta
därifrån. Vi flydde med bil till staden Bosaso vid kusten i
norra Somalia. Min morbror hjälpte oss med pengar, men
det räckte bara för att en av oss skulle kunna resa hela
vägen. Det blev jag som fick åka. Mitt mål var att ta mig
till Europa.
Jag var 14 år då. Inget barn vill lämna sina föräldrar, men
om man inte kan leva i sitt hemland är man tvungen att
åka. Jag följde med en grupp okända människor och en
människosmugglare. Först åkte vi båt till Yemen, sedan
flög vi till Syrien. Vi åkte vidare med bil till Turkiet, sedan
var det båt igen mellan Turkiet och Grekland. Sammanlagt
tog det tre månader att ta sig från Somalia till Grekland.
När vi närmade oss stranden stod det grekiska gränspoliser
där och sköt mot oss. Jag tror i alla fall att det var poliser.
De träffade båten och den började sjunka. Vi sprang mot
stranden för att ta oss upp på land. Då släppte poliserna
sina hundar på oss. En bet mig i handen. De gillar inte
färgade människor i Grekland. De gillar inte invandrare
överhuvudtaget, men framförallt inte färgade. Alla från
båten fängslades. Jag hölls kvar där i tre månader, sedan
tog de mig till sjukhus, eftersom de hade skadat min hand.
Där var jag i två månader. Så sammanlagt höll de mig
fånge i fem månader.
I fängelset bodde kvinnor för sig och män för sig. De gjorde
ingen skillnad mellan barn och vuxna. Alla fick samma
behandling. De kom med mat och sen gick de. När vi
försökte prata med vakterna kollade de bara på oss. Det
kändes som om vi inte hade något värde alls. En tjej i min
ålder hade en kula i huvudet, den hade suttit där sedan
hon var åtta år. Hon satt kvar i fängelset när jag släpptes.
Vad jag vet fick hon ingen vård. Det är så många ensamma
barn som sitter i fängelse i Grekland. Vissa har förlorat
sina föräldrar under båtfärden på väg till Europa. Andra
har förlorat sina föräldrar efter de kom till Grekland.
Efter frigivningen bodde jag och några andra ungdomar
i ett rum hos en kvinna med arabiskt ursprung. Vi jobbade
och tiggde på gatorna för att kunna betala hyran. Vi fick
mat av kyrkan ibland. Hela tiden fick vi tänka på att

gömma oss för polisen, så de inte skulle kasta tillbaka oss
i fängelset. Jag orkar inte tänka mer på Grekland. När jag
var där ville jag hellre åka tillbaka till kriget i Somalia än
att stanna kvar. Men att resa till Somalia var för dyrt. Mina
pengar räckte till ett pass och efter det hade jag bara 200
Euro kvar. Det tog mig till Italien med båt och sedan med
tåg från Italien till Sverige. Pengarna tog slut. Det var så
jag hamnade i Sverige.
Nu bor jag i ett eget rum på ett boende för ensam
kommande barn. De andra boende har blivit som mina
syskon. Personalen är jättebra. Om de märker att man är
nere brukar de alltid knacka på och fråga hur man mår.
Det finns tolkar som översätter, men ofta blandar vi språken,
lite svenska, arabiska och somaliska. Vi skämtar och lagar
mat ihop. Matlagning är mitt stora intresse. Det finns rutiner
och regler på boendet. Jag känner mig trygg där. Om jag
tänker på att flytta därifrån blir jag rädd att jag skulle känna
mig väldigt ensam.
Det har blivit mycket mera plugg efter att jag fick uppehålls
tillstånd i Sverige. Jag går i nian. Vi börjar klockan åtta och
slutar tre och det är olika prov nästan varje dag. Personalen
på boendet hjälper till med läxorna, men det är tufft att
hänga med. Jag har inte så många vänner i skolan.
Jag har fått kontakt med mamma igen efter ett drygt år då
jag inte visste var hon var. Hon fick höra att båten jag åkte
med från Somalia till Yemen sjönk. Hon var rädd att jag
hade drunknat så hon åkte till Yemen för att leta efter mig.
Därifrån tog hon sig vidare till Saudiarabien. Jag tror att
mina syskon är med mamma, för jag har frågat henne hur
de mår och hon säger att de mår bra. Men mamma är sjuk
och jag vill vara nära henne. Jag vill få hjälp att återförenas.
Än så länge har jag inte fått någon hjälp av min gode man
med återföreningen. Jag tror att min gode man hade
förstått mig bättre om hon gått igenom samma sak som
jag. Bara en person som varit med om något liknande kan
sätta sig in i hur det är att inte få träffa sin familj eller att
få avslag på sin asylansökan.”
Berättelsen bygger på en intervju med en 16-årig tjej gjord
2013 av Maria Lyth och Kristina Wejstål till deras examens
arbete ”Ensamkommande flickor på flykt. En studie om
hur barnkonventionens rättigheter tillgodoses i juridik och
praktik i EU och i Sverige”, vid juridiska institutionen,
Handelshögskolan, Göteborg.
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FLYKTINGAR
I VÄRLDEN
Migration är en del av människans ursprung och historia.
Människor har alltid flyttat över stora geografiska områden,
både innan och efter att världen delades upp i stater och
nationer. En migrant är en person som har lämnat sitt
ursprungsland och befinner sig i ett annat land, antingen
tillfälligt eller permanent. Idag bor över 200 miljoner av
världens befolkning utanför sitt ursprungsland. De flesta
har flyttat frivilligt för att förbättra sina livsvillkor genom
att hitta arbete eller för att kunna återförenas med
familjemedlemmar.
Flyktingar däremot, har av yttre omständigheter tvingats
att fly ifrån en ohållbar situation. Enligt FN:s flykting
konvention är en flykting en person som har en befogad
rädsla för att bli förföljd, till exempel på grund av etnicitet,
religiös eller politisk åsikt, kön, sexuell läggning, eller
tillhörighet till en viss samhällsgrupp.
Både migranter och flyktingar omfattas av mänskliga
rättigheter som måste respekteras och upprätthållas var
än dessa personer befinner sig. Alla barn och ungdomar
under 18 år omfattas dessutom av barnkonventionen som
ger barn särskilda rättigheter.
I hela världen är över 45 miljoner människor på flykt.
Nära hälften av dem, 21 miljoner, är barn. Barnen flyr
undan förtryck, inbördeskrig, fattigdom och katastrofer.
De kan ha förföljts och diskriminerats på grund av att
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familjen tillhör en minoritet. Det förekommer att både pojkar
och flickor blir tvångsrekryterade till väpnade styrkor.
Under flykten är det vanligt att barnen kommer bort från
sina föräldrar och syskon. Barn på flykt är särskilt sårbara
för diskriminering, vanvård och sexuella övergrepp.
Jämfört med vuxna löper barnen en ökad risk att själva
utsättas för våld, utnyttjande och människohandel.
I nuläget kommer 55 procent av världens flyktingar från
de konfliktdrabbade länderna Afghanistan, Somalia, Irak,
Syrien och Sudan. De flesta människor på flykt är kvar i
sitt ursprungsland som interna flyktingar. 81 procent av
världens flyktingar befinner sig i låginkomstländer, vilket
innebär en ökning med 11 procent jämfört med för tio år
sedan. De länder som tog emot flest flyktingar år 2012 var
Pakistan (1,6 miljoner), följt av Iran (868 000), Tyskland
(590 000) och Kenya (565 000).

Hur många barn på flykt kommer
till Sverige?
I början av april 2013 fanns enligt Migrationsverket drygt
14 000 asylsökande barn i Sverige. Under år 2012 kom
runt 10 600 asylsökande barn med minst en familjemedlem
eller annan nära anhörig. De vanligaste ursprungsländerna
för barn som kom med familjemedlem eller anhörig var
i turordning Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea.

Under år 2012 kom knappt 3 600 ensamkommande barn
som sökte asyl i Sverige. Av dem kom 39 procent från
Afghanistan, 6 procent kom från det näst vanligaste
ursprungslandet Somalia. Resterande 55 procent kom från
40 andra länder. 25 ensamkommande barn var statslösa,
vilket betyder att de saknar medborgarskap i ett land.

Ensamkommande barn
Med ensamkommande menas en person under 18 år som
kommer till ett land utan sina föräldrar eller annan nära
anhörig. Krig och katastrofer gör att familjer splittras.
Familjemedlemmar tappar bort varandra eller tvingas att
välja olika flyktvägar. Det gör att många barn kommer på
egen hand till Sverige. Att leva långt ifrån sina föräldrar
och syskon, och veta att de befinner sig på en farlig plats,
gör att många mår dåligt och känner sig oroliga. Oron kan
göra det svårt att sova och att koncentrera sig på något
annat, till exempel skolan och att lära sig svenska.
Ensamkommande barn är inte en enhetlig grupp utan
individer med olika bakgrund och erfarenheter. En del har
skiljts från sina familjer innan eller under flykten och vet
kanske inte om föräldrar och syskon är vid liv. Andra kan
hålla kontakt med familjen. Vissa kan ha blivit ivägskick
ade för att familjen inte hade råd att försörja dem. Flickor
kan ha flytt för att de riskerade att giftas bort. Motiven för
flykten skiftar. Det alla har gemensamt är erfarenheten
av att ha anlänt själv till ett nytt land. Många av barnen
känner ovisshet inför framtiden.
De senaste åren har de flesta ensamkommande barnen
kommit från Afghanistan, Somalia, Marocko, Syrien och
Algeriet. Många har farliga flyktresor bakom sig och har
tagit sig till Europa under mycket svåra förhållanden.
Så länge de inte har ett uppehållstillstånd och fått sina
rättigheter tillgodosedda är de utsatta även inom EU:s
gränser. Barnen saknar oftast ett socialt nätverk av vuxna
personer som de kan lita på och det är inte säkert att de
skyddas av värdlandet. Tvärtom finns många vittnesmål
om att barn utsätts för våld och hot av poliser i EU-länder,
särskilt i Grekland och Italien. De riskerar även att bli
utnyttjade av kriminella nätverk inom drog- och sexhandel.
Barn har generellt en svagare maktposition än vuxna.
De har inte samma möjligheter att organisera sig politiskt
och arbeta för att deras rättigheter ska tillgodoses. Det
faktum att de ensamkommande barnen är omyndiga, på

flykt, separerade från sina föräldrar och inte kan värdlandets
språk försvagar deras maktposition ytterligare.
Barnens utsatthet gör att de har svårare att få sina rättig
heter uppfyllda jämfört med barn som har medborgarskap
och som behärskar språket. Det här ställer höga krav på
regleringen av barnens rättigheter och på hur myndig
heter som kommer i kontakt med dem agerar. För att
barnens rättigheter ska erkännas och bli verklighet krävs
att stater följer internationella förpliktelser och det krävs
en politisk vilja.
Politiska krafter som jobbar för en mer begränsad invand
ring, negativa attityder och främlingsfientlighet, bidrar
också till att barnen får en utsatt position i samhället.
I en granskning av tidningen Expo framkom att nära 70
procent av alla attacker och andra incidenter som riktas
mot flyktingar i Sverige drabbar ensamkommande barn
och ungdomar. Det handlar till exempel om misshandel
och överfall mot enskilda barn och misstänkta mordbränder
och vandalisering av boenden.

Stöd till ensamkommande barn i Sverige
Ensamkommande barn har samma rättigheter som alla
andra barn, det vill säga rätt till vård, omsorg, utbildning
och en meningsfull fritid. Samtidigt har de ett särskilt
skyddsbehov eftersom de saknar föräldrar och andra
vuxna släktingar. Bland annat har de rätt att få hjälp med
ett tryggt boende.
Medan barnet är asylsökande i Sverige är det Migrations
verket som anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet.
Socialnämnden i kommunen beslutar om det bästa boendet.
Det kan vara ett tillfälligt boende för asylsökande barn, ett
familjehem hos släktingar eller nära anhöriga om sådana
finns i Sverige, eller andra typer av familjehem. Kommunens
socialnämnd har ansvar för att barnet får en bra omsorg
och uppfostran i dessa hem och boenden.
Ensamkommande barn har också rätt att så snart som
möjligt få en så kallad god man. Det är en person som har
i uppgift att vara både vårdnadshavare och målsman och
företräda barnets intressen. Det är den gode mannen som
i samråd med barnet beslutar om barnets boende, skol
gång och ekonomiska frågor. Det ingår även i uppdraget
att vara ett stöd för barnet och att hjälpa till att komma
i kontakt med föräldrar och släktingar.
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Att söka
asyl
i sverige
Att söka asyl, det vill säga att söka skydd i ett annat land,
är en mänsklig rättighet. Den som vill få skydd i Sverige
ska lämna in sin asylansökan till Migrationsverket, eller
kontakta gränspolisen vid inresan till Sverige. Regler för
mottagande och uppehälle när det gäller asylsökande finns
i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Asylpröv
ningen ska även ta hänsyn till de internationella överens
kommelser som Sverige har undertecknat.
Sverige har till exempel skrivit under FN:s flyktingkonvention.
Det innebär att Sverige ska pröva varje asylansökan indi
viduellt och ge asyl och uppehållstillstånd till dem som är
i behov av internationellt skydd, det vill säga flyktingar och
andra skyddsbehövande. På nästa sida kan du läsa mer
om på vilka grunder asylsökande får uppehållstillstånd i
Sverige. Den som får ett permanent uppehållstillstånd har
rätt att bo och leva i Sverige på samma villkor som alla
andra som är bosatta här. Ett negativt beslut om asyl och
uppehållstillstånd kan överklagas till en migrationsdom
stol. I vissa fall kan en sista prövning göras i Migrations
överdomstolen.
Det är utlänningslagen som reglerar vem som har rätt att
få uppehållstillstånd i Sverige. Där står att Migrationsver
ket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa under utred
ningen. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli
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lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas för sig eftersom
ett barn kan ha andra asylskäl än föräldrarna. När barnets
asylskäl prövas ska handläggaren, så långt det är möjligt,
anpassa utredningen efter barnets ålder, hälsa och andra
omständigheter. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig.
Det kan vara en förälder eller, om barnet inte har någon
förälder i Sverige, ett offentligt biträde eller en god man.
År 2012 fick 52 procent av de ensamkommande barnen
uppehållstillstånd i Sverige. 28 procent av barnen som
kom med familjemedlemmar eller en nära anhörig fick
uppehållstillstånd. Majoriteten av de som fick uppehålls
tillstånd inom båda grupperna fick stanna på grund av
skyddsbehov. Bland de ensamkommande barnen var det
vanligaste skälet synnerligen ömmande omständigheter.
År 2012 var 37 procent av barnen som kom med familj
eller anhörig kvotflyktingar (se sid 9 för förklaring). 13
procent av de ensamkommande barnen var kvotflyktingar.
Migrationsverket har tidigare fått kritik för att utredningarna
tar för lång tid. För den som väntar på beslut om asyl kan
en lång period av ovisshet och oro bidra till både psykisk
och fysisk ohälsa. Handläggningstiderna har kortats rejält
under de senaste åren, men det finns fortfarande många
individuella fall där väntetiden blir alldeles för lång.

Skäl för att bevilja
uppehållstillstånd
till asylsökande

Till flyktingar räknas personer som har välgrundade skäl att
vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet,
religiösa eller politiska uppfattning, kön, sexuella läggning
eller sin tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Ibland är
det hemlandets myndigheter som står för förföljelsen.
Ibland kan eller vill inte myndigheterna ge skydd mot
förföljelse från enskilda personer eller grupper. Flyktingar
har rätt till uppehållstillstånd enligt svensk lag, EU:s regler
och flyktingkonventionen.
Alternativt skyddsbehövande har rätt till uppehållstillstånd
i enlighet med EU:s gemensamma regler. Till alternativt
skyddsbehövande räknas personer som löper risk för
dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller
förnedrande behandling, samt civilpersoner som löper
allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.
Övriga skyddsbehövande är en kategori som enbart finns i
den svenska utlänningslagen. Hit räknas de som inte kan
återvända på grund av väpnad konflikt eller svåra motsätt
ningar i ursprungslandet, de som känner välgrundad
fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp om de återvän
der och de som inte kan återvända till ursprungslandet på
grund av en miljökatastrof.
Synnerligen ömmande omständigheter är direkt knutna
till personliga förhållanden. Det kan till exempel vara
allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det kan
även vara att personen bott länge och skapat sig ett liv
i Sverige och att situationen i ursprungslandet bedöms
utgöra en fara för personen. På grund av barns utsatta
position behöver inte deras omständigheter ha samma
tyngd eller allvar som de vuxnas för att de ska få uppe
hållstillstånd. För ensamkommande barn ska Migrations
verket väga in en bedömning om det finns ett ordnat mot
tagande för barnet i ursprungslandet. Det betyder att det
i ursprungslandet antingen ska finnas: barnets föräldrar,
en nära släkting som vill ta ansvar för barnets omsorg eller
fungerande sociala institutioner som tar hand om barnet.
Ytterligare en grupp flyktingar och skyddsbehövande kallas
formellt för kvotflyktingar. De erbjuds skydd och uppe
hållstillstånd redan innan de anländer till Sverige. Proces
sen börjar med att FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer
vilka som varken kan återvända till ursprungslandet eller
garanteras säkerhet och en varaktig bosättning på den
plats där de befinner sig. Resultatet presenteras för
Sverige och andra länder som har en kvot för flyktingar.
Därefter gör länderna en egen bedömning om vilka de vill
ta emot. I Sverige är det Migrationsverket som väljer ut
och överför flyktingarna till Sverige. Under senare år har
den årliga kvoten för denna grupp uppgått till ungefär
1 900 personer.
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Olika
beslutsnivåer
inom
asylprocessen
Det är många olika personer och institutioner i Sverige
som ansvarar för att se till att lagar och förordningar upp
fylls och rättigheter beaktas. Ansvaret för migration och
asyl finns på flera nivåer.
Det är i första hand Sveriges regering och riksdag som
ansvarar för att lagarna om asyl och migration är utformade
på ett bra sätt så att rättigheter skyddas och skyldigheter
framstår tydligt. Det här görs genom att man antar nya lagar
eller ändrar i lagar som redan finns. Många organisationer
arbetar med att påverka politiker att ändra lagarna för att
stärka människors rättigheter.
Migrationsverket är den myndighet som har fått ansvar
av regeringen att arbeta med själva mottagandet av asyl
sökande. Förutom handläggningen av asylärenden ansvarar
de för att ordna med boende för asylsökande och bedöma
om det behövs ekonomiskt stöd under asylprocessen.
De som arbetar på Migrationsverket har ett stort ansvar
att se till att besluten som fattas är korrekta och följer de
nationella lagar och internationella överenskommelser
som finns.
Till Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen
går det att överklaga ett negativt asylbeslut. Domstolarna
har ett ansvar att ändra beslut om de anser att Migrations
verket har gjort fel bedömning. Det fungerar som en säker
het för människor som söker asyl. Därför är det viktigt att
domstolarna tar sitt ansvar och vågar riva upp beslut som
är felaktiga.
En konvention är ett dokument som beskriver vissa rättigheter och när dessa rättigheter träder i kraft. Genom att ha
gemensamma konventioner som gäller i många länder
kan människors rättigheter utökas och stärkas. Sverige
har i samförstånd med andra länder skrivit på konventioner
om gemensamma och universella mänskliga rättigheter.
När länder har ratificerat en konvention betyder det att
landet har skrivit på för att den ska gälla.
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Eftersom Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) och FN:s flyktingkonvention
måste Sverige ta hänsyn till dessa konventioner i arbetet
med asyl- och migrationsfrågor, till exempel när Migrations
verket fattar beslut i asylärenden. Men, ibland fattar dom
stolar och myndigheter ändå beslut som inte tar hänsyn
till barnets bästa och till barns rättigheter. Det beror på att
barnkonventionen, trots att den är juridiskt bindande, inte
gäller som svensk lag.

Familjeåterförening
Ett ensamkommande barn som betraktas som flykting
eller skyddsbehövande har en ovillkorlig rätt till återför
ening med sina föräldrar i Sverige. Föräldrar har också
rätt att ta hit barn som är under 18 år. Gifta makar med
biologiska barn har också rätt att återförenas i Sverige.
Rätten till familjeåterförening är alltså begränsad till kärn
familjen. Det är fortfarande oklart hur föräldralösa syskon
ska kunna få sin ansökan prövad.
Adopterade, fosterbarn eller barn till släktingar har inte
rätt till familjeåterförening. Det här innebär ett problem
eftersom det är vanligt att familjer tar hand om släktingars
eller andras barn om de biologiska föräldrarna har dött i
krig och konflikter. Endast i undantagsfall kan andra nära
anhöriga få tillstånd att återförenas i Sverige.
Ansökningar om familjeåterförening ska behandlas
positivt, humant och snabbt. Men ett problem som många
flyktingar möter i Sverige är att familjerelationen måste
styrkas med id-handling eller ett DNA-prov. För många
familjer innebär det här ett oövervinnerligt hinder. I flera
konfliktdrabbade länder, som Somalia och Afghanistan,
går det inte att få tag på id-handlingar som godkänns av
svenska myndigheter. Kraven inför och i samband med
DNA-prov har också visat sig vara mycket komplicerade
att möta i praktiken.

Barn och ungas
rättigheter som
asylsökande

• Barnkonventionen gäller alla barn och ungdomar i
hela världen. Med barn avses varje människa under
18 år. Barnkonventionen gäller alltså alla barn och
ungdomar i Sverige, oavsett om de har fått asyl,
uppehållstillstånd eller medborgarskap.
• Enligt FN:s flyktingkonvention ska ett barn som är
flykting inte skickas tillbaka till ett land där de riskerar
förföljelse.
• Enligt barnkonventionen har alla barn på flykt rätt att
få skydd och hjälp.
• Sverige har en skyldighet att ge skydd och stöd,
sjukvård, rätt att gå i skolan och fritidsaktiviteter till
alla barn och ungdomar som befinner sig i landet.
• Rätten till familjeåterförening är en mänsklig rättighet
enligt barnkonventionen (artikel 10). Barn på flykt
har därmed rätt att få hjälp att återförenas med sina
familjer.
• Alla barn som vistas i Sverige omfattas av socialtjänst-	
lagen och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga), och de bestämmelser som finns där om
skydd och stöd till barn.
• Ensamkommande barn har rätt att få hjälp med ett
tryggt boende.
• Ensamkommande barn har rätt att få en god man så
snabbt som möjligt.
• Det här är barnkonventionens fyra grundläggande och
vägledande principer: Alla barn har samma rättigheter
och ingen ska diskrimineras (artikel 2). Barnets bästa
ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). Alla
barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). Barnet har
rätt att komma till tals och höras i alla frågor som rör
henne eller honom (artikel 12).
• Både enligt barnkonventionen och utlänningslagen har
barn rätt att få komma till tals i asylprocessen och att
få sina egna skäl beaktade. Det innebär att Migrations-	
verket ska utreda om det förekommer barnspecifika
skäl till asyl och skilja barnens asylskäl från föräldrarnas.
Allt som framkommer rörande barns skäl ska vägas in i
asylbeslutet och påverka beslutet om uppehållstillstånd.
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”Ingen
förklarade hur
asylprocessen
fungerar”
En 17-årig tjej som flydde från Afghanistan berättar.
”Det är två månader sedan jag kom till Sverige. Resan hit
var lång och gick genom många länder. Migrationsverket
har hänvisat mig till ett boende för ensamkommande
barn. Det bor tre andra tjejer där som jag tycker om och
som jag kan prata med. Ibland när vi känner för att gråta
så kan vi gråta inför varandra. Det känns bra. Jag har en
kontaktperson bland personalen här som jag också gillar.
Vi träffas regelbundet och pratar med hjälp av en tolk.
Min pappa var kommendant i armén i Afghanistan så vår
familj hade en massa fiender. Våra föräldrar vågade inte
släppa iväg oss till skolan. Mamma lärde mig och mina
syskon att skriva och läsa hemma, så gott hon kunde.
Nu har jag börjat skolan här. Men jag är inte jättenöjd.
Det känns inte så seriöst. Lärarna vill att man ska skriva
hela tiden. Men om man inte kan någonting, vad ska man
skriva om då? Jag förstår inte riktigt vad en lärare gör här
alltså. Borde man inte få lite individuell hjälp ibland?
När jag åkte från Turkiet till Grekland var det ingen riktig
båt, det var en sådan där plastbåt som man pumpar luft
i. Den var egentligen för åtta personer, men jag tror att
vi var 15. Ibland kändes det som att båten var på väg att
sjunka. Vi åkte ut på eftermiddagen och kom fram till
Grekland innan solen gick upp. Det var tomt på stranden,
så vi klev ur och gick bara rakt fram. Vi gick i minst åtta,
nio timmar, tills vi kom till en stad. Där möttes vi av män
i polisuniformer. Vi förstod inte vad de sa, för det fanns

inga tolkar. Men de tog med oss till ett ställe. De tog tag
i min hand och förde den över pappret där de ville ha ett
fingeravtryck. Vissa av de andra protesterade. Jag tror att
de vägrade för det betyder att de måste stanna i Grekland.
De blev slagna av poliserna och till slut tryckte de ner
deras fingrar på pappret. Jag bara gjorde precis som de
ville för jag var så rädd.
Det var bara jag i gruppen som var under 18 år, men de
satte mig i fängelse ändå. Jag visste inte varför, på vilka
grunder. Jag fick ingen information alls förrän efter ett par
veckor, då två kvinnor från FN kom dit med en tolk och
ställde frågor till mig.
Myndigheterna har ju en skyldighet, att de som är minder
åriga ska flyttas till ett boende och inte åka i fängelse.
I Grekland fattade jag att det är jättevanligt att de skriver
upp åldern på minderåriga, bara för att slippa ta dem
till boenden. Det är inte alls okej, att polisen skriver upp
åldern på minderåriga. Man ser ju ganska lätt vilka som är
under 18, men när de väl har registrerats på pappret som
myndiga är det helt omöjligt för andra att upptäcka det.
Det är ingen som besöker fängelserna för att se hur folk
ser ut. Så jag har lite svårt att se hur det här mönstret kan
brytas. Jag tycker så synd om dem som är 14, 15 år,
som liksom fastnar i fängelset. Det finns mammor som
står utanför fängelset dag efter dag, i månader och år,
och väntar på att deras barn ska släppas.
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På min avdelning var det bara kvinnor. Två personer fick
dela på varje enkelsäng, i våningssängar. Vi fick inte ta
med oss våra tillhörigheter, så varje gång vi behövde byta
kläder fick vi peka och gestikulera till vakterna för att de
skulle ta med oss till rummet där våra väskor fanns. Det
var väldigt jobbigt att behöva gå igenom det varje gång
man ville byta kläder.
Det fanns inget varmvatten så vi fick duscha i kallt vatten
som vi hällde över oss med en hink. De som hade pengar
kunde köpa tvål och schampo. Dricksvatten fick vi bara en
gång om dagen. Ibland blev vi så törstiga att vi drack av
duschvattnet. Det var smutsigt, så många blev sjuka av det.
När någon blev sjuk ropade vi på vakterna, men de gjorde
ju inget. Det kom en manlig läkare en gång i veckan och
tittade på dem som var sjuka. De fick inga mediciner, han
bara undersökte dem och gick. Det fanns inga tolkar heller,
så kvinnorna fick peka var i kroppen de hade problem.
Jag mådde väldigt dåligt under den här perioden för jag
fick problem med underlivet, men jag ville inte att han
skulle undersöka mig så jag visade inget. När jag kom ut
ur fängelset och kunde åka till sjukhuset visade det sig
vara en virusinfektion som hade spridit sig till njurarna.
Efter fängelset fick jag skjuts till ett boende i Aten. De som
gav mig skjuts berättade att om jag valde att stanna på
boendet skulle det innebära att jag måste söka asyl och
bosätta mig i Grekland. Det ville jag inte så jag flydde
därifrån. Jag träffade en människosmugglare som jag
bodde hos i fyra månader. Han hjälpte mig att komma
till Sverige.
Efter jag kom till Sverige har jag fått gå till läkare, tand
läkare och jag har varit och pratat med en psykolog en
gång. Jag har hört att andra fick träffa en advokat innan
sitt möte på Migrationsverket. Det fick inte jag. Ingen
förklarade för mig hur asylprocessen fungerar. Nu är min
intervju på Migrationsverket redan klar, så det enda jag
kan göra är att vänta på deras beslut.
Jag vet att mina syskon också är i Sverige. Migrations
verket hittade dem genom en sökning på mitt efternamn.
Men mina syskon är i en annan del av Sverige. Jag har
inte fått träffa dem än. De berättade att mamma är i Iran,
pappa vet jag inte var han är. Jag har inget telefonnummer
till någon av mina föräldrar. Vi har inte pratat på flera år.”
Berättelsen bygger på en intervju med en 17-årig tjej
gjord 2013 av Maria Lyth och Kristina Wejstål till deras ex
amensarbete ”Ensamkommande flickor på flykt. En studie
om hur barnkonventionens rättigheter tillgodoses i juridik
och praktik i EU och i Sverige”, vid juridiska institutionen,
Handelshögskolan, Göteborg.
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Mottagandet
inom EU
För människor som kommer från länder med konflikter
och förtryck lockar tryggheten, demokratin och möjligheten
att hitta ett jobb i något av Europas många höginkomst
länder. Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital
är en av de grundläggande idéerna med EU. Men den fria
rörligheten gäller endast inom EU och för medborgare i
EU-länder.
Stater har rätt att reglera arbetskraftsinvandringen och
migranter har ingen självklar rätt att resa in i ett land. Det
krävs arbetstillstånd eller visum för att ta sig in i EU för
personer utan EU-medborgarskap. Men, enligt internatio
nella överenskommelser har flyktingar rätt att resa in i
ett land för att söka asyl. Trots det blir många flyktingar
avvisade vid gränsen till EU. Eftersom flyktingar inte har
möjlighet att skaffa visum och arbetstillstånd, många äger
inte ens identitetshandlingar, blir det närmast omöjligt att
ta sig in i EU på laglig väg.
I takt med att fler människor utifrån vill migrera till Europa
har EU skärpt kontrollen vid de yttre gränserna. Gräns
kontrollen samordnas av EU-myndigheten Frontex. EU
samarbetar även med myndigheter i grannländer för att
hindra människor från att korsa EU:s gränser. I gränskon
trollen görs inte alltid skillnad på migranter, flyktingar och
offer för människohandel. Det betyder att staterna bryter
mot alla människors grundläggande rättigheter och flykt
ingars rätt att söka asyl.
Desperation och självbevarelsedrift gör att många ändå
försöker ta sig in i EU. Det innebär oftast en farlig resa
med livet som insats. Tusentals personer vittnar om
sjöfärder i överlastade och läckande båtar på Medelhavet.
Ingen vet hur många människor som har drunknat eller
dött av uttorkning innan de nått fram. Europarådet upp
skattar att det enbart under år 2011 dog minst 1 500 båt
flyktingar på väg till Europa.
För dem som lyckas ta sig in i EU väntar ofta en tid av
frihetsberövande, i så kallat förvar. Miljöerna och förhål
landena i förvaren i södra Europa är i regel usla och inhu
mana. Från Grekland kommer vittnesmål om överfulla
celler utan fönsterglas, som blir iskalla på vintern, och att det
saknas toaletter, vilket gör att de intagna tvingas använda
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golven som latriner. Den dåliga miljön och bristen på vård
och näringsrik mat bidrar till att sjukdomar sprids.
Det är vanligt att myndigheter i Grekland, Italien, Malta
och Ungern registrerar minderåriga som vuxna, utan att
göra åldersundersökningar och ställa relevanta frågor till
barnen. Det här är en av anledningarna till att många barn
sitter i förvar. Staternas behandling av barnen bryter mot
barnkonventionen på många olika sätt.
Inom EU är det Dublinförordningen som bestämmer i vilket
land flyktingar ska söka asyl. En EU-förordning är lika
tvingande som nationell lagstiftning. Alla EU:s medlems
stater måste rätta sig efter förordningens bestämmelser,
de kan inte ändras eller tas bort genom nationell lagstiftning.
En asylsökande kan bara få sin ansökan prövad i ett av
länderna som omfattas av Dublinförordningen, vilket är
alla EU-stater samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
Den 6 juni 2013 beslutade EU-domstolen att ensamkom
mande barn ska få sin asylansökan prövad i det land de
befinner sig för tillfället. Men om barnet redan fått ett
beslut i ett annat EU-land måste barnet återvända dit.
Detta gäller för alla länder utom Grekland, eftersom
svenska myndigheter bedömer att barnen far illa där. För
barn som kommer i sällskap med anhörig gäller fortfarande
att de måste söka asyl i det land dit de kom först.
Det standardiserade sättet att identifiera flyktingar som
inte har giltiga identitetshandlingar är att ta deras finger
avtryck. Det är vanligt att myndigheter inom EU tvingar
både barn och vuxna på flykt att lämna fingeravtryck mot
deras vilja.
Migrationsverket tar fingeravtryck på alla asylsökande
över 14 år. För barn som är yngre ska inte fingeravtryck
tas, de fotograferas istället. Fingeravtrycken skickas till
databasen Eurodac, där de kontrolleras. Genom den här
kontrollen kan Migrationsverket se om den asylsökande
lämnat fingeravtryck i något annat land som är anslutet
till Eurodac. Om det visar sig att fingeravtrycken finns i
ett annat land som omfattas av Dublinförordningen, fattar
Migrationsverket i allmänhet ett beslut om att utvisa och
överföra personen till det landet.
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GÖMDA
FLYKTINGAR
I SVERIGE
Många människor bor i Sverige utan att ha fått asyl, uppe
hållstillstånd eller arbetstillstånd. De kallas för papperslösa
eftersom de saknar dokument som styrker deras juridiska
rätt att vistas i Sverige. Vissa befinner sig i landet utan att
myndigheterna känner till det. Andra stannar kvar trots
att deras visum eller tillfälliga uppehållstillstånd gått ut.
Gömda flyktingar är de som har fått avslag på sin ansökan
om asyl och håller sig undan myndigheterna för att inte
bli utvisade.
Ett barn som lever gömd befinner sig i en mycket osäker
situation. Även om de lever med sina föräldrar är det vanligt
att de vuxna är förtvivlade och därför inte klarar av att ge
barnet trygghet, struktur och rutiner i vardagen.

Vuxna papperslösa kan inte få en laglig anställning.
Därför har familjerna oftast lite pengar.
Sedan 1 juli 2013 har alla barn som vistas i Sverige, det
vill säga även gömda och papperslösa, rätt till utbildning
och förskoleverksamhet. Skolan fyller en viktig funktion
för alla barn, förutom den kunskapsinhämtande och peda
gogiska betydelsen av utbildningen gör skolan att barn
utvecklas socialt och psykiskt. För papperslösa och gömda
barn hjälper skolan till att ge ett nödvändigt andrum.
Skolans dagliga rutiner skapar ordning i en för övrigt
osäker tillvaro.

Ingen vet exakt hur många papperslösa som befinner sig
i Sverige. Regeringens utredare uppskattar att det finns
mellan 2 000 och 3 000 barn som är gömda eller pappers
lösa. Socialstyrelsen uppskattar att det sammanlagt finns
mellan 10 000 och 50 000 personer som är papperslösa i
Sverige. Inom hela EU beräknas det vistas mellan tre och
åtta miljoner papperslösa.

Sedan 1 juli 2013 har papperslösa barn i Sverige även
fullständig rätt till vård, det vill säga samma rättigheter
som alla andra barn. Men det är vanligt att de oroar sig
över sina föräldrars hälsa. Vuxna asylsökande och
papperslösa har endast rätt till akut vård, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård i samband med
abort. Vården är inte subventionerad så landstingen kan 
ta betalt för hela vårdkostnaden. Därför avstår många
vuxna från att söka vård.

Att vara papperslös innebär att inte ha samma rättigheter.
Mycket av det som andra tar för givet blir omöjligt. Till
exempel att ha ett tryggt permanent boende och kunna
sätta upp sitt namn på ytterdörren. Papperslösa bor ofta
trångt, utan kontrakt, under osäkra förhållanden och
tvingas flytta ofta. Eftersom barnen flyttar ofta är det
svårt att skaffa kompisar och bli en del av en gemenskap.

Trots att barnen juridiskt har fått sina rättigheter tillgodo
sedda kan det vara svårt att faktiskt ta del av dem. Många
känner en rädsla för att polisen ska upptäcka och gripa
dem. Barnens och föräldrarnas rädsla kan hindra dem
från att röra sig fritt ute, i skolan, under lekar och fritids
aktiviteter, på sjukhus, på bussen, spårvagnen eller
tunnelbanan.
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Vilka länder flyr
människor ifrån?
De vanligaste ursprungsländerna för flyktingar och skydds
behövande år 2012 var Syrien, Afghanistan och Somalia.
Vad är det som gör att så många människor flyr från just
de länderna? Gemensamma faktorer är krig och konflikter,
fattigdom och brist på mänskliga rättigheter. På grund av
oroligheter och bristande styrning har många barn i dessa
länder gått miste om sin rätt till skolgång, hälsovård och
sjukvård. Här följer en kort bakgrund om säkerhetsläget,
den humanitära situationen, hur många som befinner
sig på flykt och hur många från varje land som får asyl
i Sverige.
Syrien har länge präglats av arbetslöshet, fattigdom och
korruption, som många andra länder i Nordafrika och
Mellanöstern. Under vintern och våren 2011 spred sig en
våg av protester i hela regionen, kallad ”den arabiska
våren”. Demonstranterna krävde demokratiska reformer
och val av nya ledare. Snart hade både Tunisiens president
Ben Ali och Egyptens president Hosni Mubarak avgått till
följd av påtryckningar från folkmassorna. I Libyen ledde
strider mellan rebelltrupper och regeringsstyrkor till att
diktatorn Muammar Gaddafi dödades.
I mars 2011 nådde den arabiska våren Syrien. Det började
med fredliga demonstrationer, krav på politiska reformer
och krafttag mot korruptionen. Men det dröjde inte länge
innan motsättningarna hårdnade. Demonstrationerna slogs
ner av polisen och president Bashar alAssads beväpnade
styrkor. Många oppositionella greps och utsattes för tortyr.
Vissa grupper började slå tillbaka med våld mot regimen.
Inbördeskriget i Syrien har lett till att över två miljoner
människor har tvingats lämna sina hem för att söka skydd i
grannländerna. En miljon av dem är barn. Ännu fler befinner
sig på flykt inne i Syrien. Av dem som har tagit sig utanför
gränserna befinner sig flest i Libanon, Jordanien, Turkiet,
Irak och Egypten. Hundratusentals människor bor i enorma
flyktingläger.
I september 2013 beslutade Migrationsverket att alla syrier
som kommer till Sverige ska få permanent uppehållstillstånd.
Beslutet innebär att de närmare 8 000 syrier som haft till
fälliga uppehållstillstånd får stanna permanent. De har
också rätt att ta hit sina familjer.
Afghanistans befolkning har fått utstå mycket. Fattigdomen
är utbredd. Bara en av tio har tillgång till rent vatten och
sanitet. Barnadödligheten är bland de högsta i världen
och även mödradödligheten är väldigt hög. Genom histori
en har invasioner och krig avlöst varandra. Under slutet
av 90-talet tog talibanerna, en väpnad fundamentalistisk
rörelse, över stora områden av Afghanistan. De införde

nya lagar som kraftigt begränsade människors rättigheter.
Bland annat fråntogs flickor rätten att gå i skola och kvinnor
fråntogs rätten att arbeta. Talibanerna hävdade att reglerna
skulle göra Afghanistan till ett islamiskt samhälle, men
deras lagar var mer inspirerade av uråldriga traditioner
från landsbygden än av religionen islam.
Efter terrordåden i USA i september 2001 startade USA:s
dåvarande president George W. Bush ”kriget mot terror
ismen”. Bushadministrationen misstänkte att talibaner
låg bakom attackerna. Amerikanska och brittiska flygplan
inledde bombanfall mot Afghanistan i oktober 2001. Kriget
fortsatte efter att Barack Obama blev president i USA
2009. Kriget har hittills lett till att över 20 000 civila har
dödats. År 2012 dödades 488 barn i Afghanistan, många
av dem dog av vägbomber som placerats ut av talibaner
na. 51 barn dog till följd av de internationella styrkornas
flygattacker. Under samma år skadades 814 barn på grund
av konflikterna.
År 2013 är säkerhetsläget fortsatt osäkert. I januari 2013
beräknade FN:s flyktingorgan UNHCR att nära en halv
miljon afghaner är internflyktingar. Ungefär 2,7 miljoner
afghaner lever i exil i grannländerna. Under 2012 ansökte
sammanlagt 2 830 barn från Afghanistan, både ensam
kommande och de som kom med anhöriga, om uppe
hållstillstånd i Sverige. Samma år fick 1 390 ensamkom
mande barn från Afghanistan uppehållstillstånd, medan
97 fick avslag.
Somalia är ett av världens fattigaste länder. Tjugo år av
inbördeskrig har orsakat enormt mycket lidande och för
störelse. Barnadödligheten är bland den högsta i världen.
Landet har under långa perioder drabbats av torka och
hungerkatastrofer.
1,4 miljoner somalier är på flykt inom landet. Runt en miljon
somalier är på flykt i andra länder. Många av dem befin
ner sig i grannländerna Kenya och Etiopien. I flykting
lägren Dadaab och Alinjugur, som ligger nära varandra
i östra Kenya, bor sammanlagt runt 400 000 människor.
De flesta av dem har flytt från Somalia.
Många som flyr från Somalia har blivit hotade av den islam
istiska milisen Al-Shabaab för att de vägrat ansluta till
rebellerna eller för att de tillhört andra politiska organisa
tioner. Andra tillhör minoritetsgrupper och saknar skydd
från en klan. Trots att säkerhetsläget förbättrats något under
senare år kontrollerar Al-Shabaab fortfarande delar av
landet. År 2012 sökte 1 067 somaliska barn asyl i Sverige,
615 av dem var ensamkommande.
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Vad gör unicef
i världen?

I krigshärjade länder arbetar UNICEF med att hjälpa barn
som drabbats av konflikter och oroligheter. Huvudfokus är
att skapa en trygg miljö för barnen där deras rättigheter
respekteras och där de får skydd mot våld, exploatering
och diskriminering.
UNICEF arbetar dels med direkt bistånd till barnen i form
av till exempel mediciner och skolmaterial, dels med att
påverka regeringar att ta ansvar för att barnen skyddas
mot utnyttjande och att de får både rätt och möjlighet
att gå i skolan. Insatserna riktas i första hand till de mest
utsatta barnen, vilka ofta är de som har separerats från
sina familjer.

Vad gör unicef
i Sverige?

UNICEF Sverige arbetar med att bilda opinion och att på
verka beslutsfattare i Sverige för att alla barns behov och
rättigheter ska uppmärksammas och respekteras. Målet
är att även barn som är asylsökande och gömda ska få
sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen.
UNICEF Sverige har länge arbetat för att grundprinciperna
i barnkonventionen ska få genomslag i alla sammanhang
där barnen finns, i asylprocessen, inom sjukvården och i
skolan. De grundläggande principerna i barnkonventionen
är att varje barn har rätt att skyddas mot diskriminering,
rätt till överlevnad och utveckling, rätt att bli hörd samt
att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

unicefs Krav
i sverige

• Barnkonventionen måste bli svensk lag för att alla barn
i Sverige ska omfattas av samma rättigheter.
• Det behövs en bättre och tydligare tillämpning av
barnets bästa inom asyl- och migrationsprocesser.
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
vid alla beslut.
• Barn som har omhändertagits i Sverige för att de far
illa i sina familjer ska inte få utvisas.
• Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste
alltid samarbeta med läkare, psykologer och social-	
tjänst när de ska fatta beslut om barn.
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Frågor till
studiematerialet
1. Vilka länder tar emot flest flyktingar?
2. Vad kan det finnas för särskilda skäl till att barn flyr?
3. Vilka risker kan barn på flykt utsättas för?
4. Vilka rättigheter har ett barn på flykt?
5. Vad menas med ensamkommande barn?
6. Vad innebär det att söka asyl?
7. Vad menas med ”papperslösa flyktingar”?
8. Hur jobbar UNICEF för att hjälpa barn på flykt?

Organisationer som
arbetar med flyktingar
i sverige

diskutera
1. Vad är det som gör att många människor flyr från
Syrien, Afghanistan och Somalia?
2. Vad tror du är svårast med att tvingas flytta eller fly
från sitt ursprungsland?
3. Hur tycker du att barns rättigheter respekteras i mot-	
tagandet i Sverige och i EU?
4. När du tänker på vad tjejerna från Somalia och
Afghanistan berättar, vad tror du att barn i deras
situation behöver för att känna sig trygga och få en
bra start i Sverige?

Det finns flera organisationer som stöttar flyktingar och
papperslösa i Sverige och arbetar för att stärka deras
rättigheter. Verksamheterna bygger på människors enga
gemang. Här nedanför är några av de största organisa
tionerna. Om du vill hjälpa till kan du vända dig till dem
för att se hur du kan engagera dig.
Amnesty International www.amnesty.se
Flyktinggruppernas Riksråd www.farr.se
Ingen människa är illegal www.ingenillegal.org
Röda korset www.redcross.se
Rädda Barnen www.raddabarnen.se
Svenska Kyrkan www.svenskakyrkan.se
UNHCR www.unhcr.se
UNICEF www.unicef.se
Källor: Amnesty International, Barnombudsmannen,
barnkonventionen, Hej Sverige (www.hejsverige.nu),
FN (www.fn.se), Migrationsverket, Regeringen, Svenska
Afghanistankommittén, Sveriges domstolar, Sveriges
Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Tribunal12
(www.tribunal12.org), Stiftelsen Expo, Säkerhetspolitik
(www.sakerhetspolitik.se), UNHCR.
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UNICEF, FN:s barnfond, arbetar över hela världen för att förverkliga barnkonventionen.
En del av UNICEFs verksamhet handlar om påverkansarbete – att få lagstiftare och övriga
vuxna att prioritera barns behov och rättigheter. I Sverige har UNICEF valt att fokusera på
områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige inte lever upp till barnkonventionens
bestämmelser. Ett av dessa prioriterade områden är att skydda barn på flykt.
Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och
om deras rättigheter. Det belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till
barns rättigheter. Materialet innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan
sina familjer.
För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om
hur situationen för barn på flykt ser ut. Mottagandet av de barn vars flykt slutar i Sverige
handlar både om rättigheter och om medmänsklighet. Vilket bemötande får de barn och
unga som kommer till Sverige med drömmar om ett bättre liv?

UNICEF Sverige
Box 8161, 104 20 Stockholm
Telefon 08-692 25 00
24 Barn på flykt
unicef.se
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