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Rädda Barnen kommenterar situationen
för barn från Afghanistan som hotas av
utvisning

Sverige är i princip stängt för semester och allt för få människor hör
nödropen från de barn och unga från Afghanistan som nu hotas av utvisning.
Vi får dagliga samtal och rapporter om små barn i familjer som fått sitt
slutgiltiga avslag.

Vi får nödrop från unga, som var under 18 när de kom till Sverige, men inte
omfattas av gymnasielagen och nu hotas av utvisning så snart de blivit
myndiga.

Nästan 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om
utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen
har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och
många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva
medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt
att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den
förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar
som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om
politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga
levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att
barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig
miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar



utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt
möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens ”Girls opportunity index” är
Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av
förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen
om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att
det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj
samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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