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Checklista för ensamkommande
flyktingbarn

Sveriges kommuner är ansvariga för mottagandet av barn och unga på flykt.
De kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn önskar sig
riktlinjer från staten för vad som ska ingå i ett mottagande. Men detta har
hittills inte tagits fram. Därför lanserar nu Rädda Barnen en egen checklista
för mottagande av dessa barn och unga.

Allt fler barn och unga kommer ensamma till Sverige och söker asyl. År 2005
var det 398 ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige. Förra året var det
2 250. Idag har 127 av Sveriges 290 kommuner avtal om mottagande, men
kvaliteten varierar mycket. I vissa kommuner kan det till exempel dröja flera
veckor innan barnet får en god man. Tillgången till tolkar varierar, liksom
utbildning och handledning för personal på boenden. Det stora skillnaderna i
mottagandet oroar och därför ger Rädda Barnen ut en checklista, trots att det
egentligen är statens ansvar.
Listan bygger på erfarenheter från Rädda Barnens medlemmar som arbetar
ideellt med stöd till flyktingbarn och gode män i vårt nätverk samt
synpunkter från kommuner och myndigheter. Den utgår från barnets
rättigheter enligt Barnkonventionen.

- Barn och unga på flykt har rätt till hälsa och trygghet och rätt att få gå i
skola, precis som alla andra barn i Sverige. Som medmänniskor har vi alla ett
ansvar för att ge barn och ungdomar på flykt ett humant mottagande, en
plats att landa tryggt medan de väntar på besked om asyl. Vi hoppas att
checklistan ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete för att ge barnen
ett värdigt mottagande, säger Lars Carlsson chef för Rädda Barnens
Sverigeprogram.
Rädda Barnen sänder nu ut checklistan till samtliga ledamöter i
socialnämnden i alla kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn.
Hela checklistan finns att hämta här. 
För intervju med Lars Carlsson eller mer information om checklistan kontakta



Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller mejla press@rb.se.

Bakgrund:
Rädda Barnen har sedan slutet av 1980-talet följt situationen för ensamma
flyktingbarn i Sverige. För att stärka skyddet för de ensamma flyktingbarnen
kräver Rädda Barnen att varje barn tilldelas en god man inom 24 timmar. En
god man är barnets förmyndare och vårdnadshavare. Väntetiden i
transitboende ska vara högst 7 dagar. Efter det ska ett mer permanent
boende ha ordnats. Mottagandet ska vara av bra kvalité. Som stöd kan Rädda
Barnens checklista användas.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. 
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i
världen. 
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Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som
grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska
respekteras.

http://www.raddabarnen.se
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