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Rädda Barnen Dokumentär lanserar ny
podd: Om Sveriges migrationspolitik och
familjer som splittras
Poddserien Rädda Barnen Dokumentär lanserar nu sitt tionde avsnitt i serien.
Denna gång handlar podden om den nya migrationspolitiken som försvårar
möjligheterna till familjeåterförening.
Avsnittet beskriver hur personer som flytt krig och diktatur i sitt hemland och
som nu bor i Sverige, kämpar för att återförenas med sina barn.
Ett exempel är Yordanos som flydde förtryckarregimen i Eritrea. Hon drömde

om ett liv i trygghet och frihet för sig själv och sina barn. Hon flydde år 2015
och lämnade barnen kvar i Eritrea. Hon hoppades på att hon skulle kunna
hämta dem senare. Så blev det inte. Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig
migrationslagstiftning som anpassats till EU:s miniminivå och som har
försvårat för splittrade familjer att återförenas i Sverige.
-Det värsta är att en vecka efter att jag lämnade mina barn sa jag att det inte
skulle dröja länge innan vi skulle ses igen, men nu har det gått sex år, när ska
det här eländet vara över? berättar Yordanos i podden.
Sammanlagt medverkar fyra eritreanska familjer och en familj från Syrien,
som kom till Sverige år 2015 och 2016. Barnen är kvar i hemländerna eller
bor i närliggande områden.
-I fem år har de här personerna kämpat för att få återförenas med sina barn
som är kvar i hemländerna. Det är många år av ett barns liv, säger Helena
Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.
Medverkar gör också Josefine Paulsen, psykolog på Rädda Barnens centrum
för stöd och behandling. Hon svarar på frågan om hur barn påverkas av att
inte sett sina föräldrar på flera år, och att de inte vet om de någonsin kommer
att kunna leva ihop igen.
Sofia Rasmussen, sakkunnig inom migration på Rädda Barnen, berättar om
den tillfälliga lagens juridiska konsekvenser för barn och om Rädda Barnens
arbete för att påverka den nya migrationslagstiftningen.
Produktionsbolaget Soundtelling har producerat podden som släpps idag den
28 april.
För att lyssna på podden, klicka på länken nedan.
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/podcast/radda-barnendokumentar---splittra-inte-barnfamiljer/Hjälp oss skydda barn på flykt genom
att skriva på vår namninsamling för att stoppa utvisning av svårt sjuka barn
och barn som rotat sig i Sverige samt försvara rätten till
familjeåterförening: https://actionsprout.io/98EEFF

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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Twitter
Facebook

Kontaktpersoner
Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
08-698 90 90
Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare för svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
072-357 67 56
Vendela Kirsch
Presskontakt
Pressekreterare för internationella frågor
vendela.kirsch@rb.se
073-355 34 33

