
Angående lagförslaget att ensamkommande ungdomar ska få asyl genom gymnasiestudier 

eller arbete. 

 

I november tändes hoppet hos många ungdomar som känt sig förtvivlade över att deras kamp 

för ett liv undan en obarmhärtig verklighet inte fått gehör hos det officiella Sverige. En ny 

möjlighet att få stanna genom gymnasiestudier eller arbete kom upp som förslag till ny lag för 

ensamkommande vilka fått vänta orimligt länge på beslut. Gott så, men i förslaget ligger 

tidsbegränsningar som känns orimliga. 

 

Den ensamkommande ska ha sökt asyl före 24 nov. 2015.Dock hann inte alla nyanlända 

registrera sig formellt trots att de bett om registrering  p.g.a det kaos med tusental som 

anlände varje vecka. En pojke fick vänta en hel månad på registrering och fick göra sin 

asylansökan först i mitten av december. 

Om datumet 24 nov. hålls strikt kommer ett antal ungdomar att bli offer för ett byråkratiskt 

system som de själva inte har någon roll i. Ett förslag: Sätt gränsen till 1/1 2016 så täcks alla 

de ungdomar in som anlände före 24 nov.( Gränserna stängdes ju den 24 nov. så det är rimligt 

att anta att det var ett ytterst marginellt antal som anlände efter det datumet.) 

Den ensamkommande ska ha väntat på sitt första negativa besked i minst 15 månader.Denna 

tidsram är långt över de ambitioner på 3 månader som Migrationsverket satte upp för de 

ensamkommande barnen och slår också som gräns orimligt. Överklagandeprocenten för de 

ensamkommande är nära 100%.Som effekt av de många som kom 2015 och som fick sin 

asylansökan bedömd negativt mot slutet av 2016 fastnade i nästa tidsfälla. 

Migrationsdomstolarna blev överbelastade och bedömningarna blev också där liggande i en 

orimligt lång tid som spädde på den psykiska belastningen för de väntande som fortfarande 

närde sitt hopp, gick i skola och spelade i fotbollslag. 

Definitionsmässigt är inte en process avgjord förrän ett beslut nått laga kraft. Den tid som 

definieras som väntetid bör därför involvera också perioden för överklagandeprocessen. 

 

De ungdomar som är aktuella har redan investerat stort i skola och många har antingen 

redan hunnit börja på en sedvanlig , nästan alltid yrkesinriktad, gymnasielinje alternativt står 

i begrepp att göra det kommande läsår. Det innebär att dessa ungdomar inom drygt 2-3 år 

kan komma ut i arbete inom många av de bristyrken som har ett skriande behov av 

arbetskraft. 

Att satsa på dessa ungdomar är alltså en mycket snabb och god investering. När TT 180130 

kommenterade lagförslaget angavs enbart kostnader för förslaget för att under enstaka år 

täcka boende, skolkostnader och studiestöd. Hur mycket kostar inte en i Sverige född individ 

samhället innan vederbörande blir produktiv? 

Att vara konstruktiv i remissomgången kommer att gagna ett stort antal ungdomar som, trots 

att de hitintills farit så illa i sin asylprocess, har kvar hoppet och framåtandan. Det kommer 

också att mildra effekten på den svenska arbetsmarknaden som har att tampas med 

humanitär resursbrist. 
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tel. 070-7803545,liza1277@gmail.com  Maud Lindgren, styrelseledamot tel. 076-

8384777,lindgren2010@live.se  i Asylkommittén i Gävleborg 

 

mailto:thyran2@gmail.com
mailto:liza1277@gmail.com
mailto:lindgren2010@live.se

