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Rädda Barnen kommenterar: Afghanska
asylsökande måste få uppehållstillstånd i
Sverige

Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära
behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har
fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats.
Över 330 000  barn har sedan juni tvingats fly från sina hem. Grundläggande
rättigheter och behov för barn såsom akuta skyddsbehov, tillgång till mat och
vatten, möjlighet till skolgång och lek, kan inte tillgodoses.

Rädda Barnen har arbetat i Afghanistan sedan 1976 och gett livsavgörande
stöd till barn och deras familjer runt om i landet. Just nu avvaktar vi



säkerhetsläget, men hoppas kunna återuppta vårt arbete så snart situationen
tillåter.

Sverige har sedan i somras stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i
dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock
lever dessa människor, varav många barn och unga, i stor ovisshet och
osäkerhet om framtiden. Att situationen i landet skulle förbättras inom en
överskådlig framtid är osannolik. Det är därför nu hög tid att Migrationsverket
ger afghanska asylsökande möjlighet till ny prövning i enlighet med
Utlänningslagen och beviljar uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

Den svenska regeringen måste också ta sitt ansvar för att asylrätten
upprätthålls och att barns grundläggande rättigheter och behov tillgodoses,
både i Sverige, vid EU:s yttre gränser och på plats i Afghanistan. Rättigheter
för människor på flykt måste alltid respekteras. Sverige bör samtidigt se över
möjligheterna att öka flyktingkvoten som möjliggör för särskilt utsatta
grupper att vidarebosättas till Sverige i samarbete med UNHCR. Detta skulle
ge ett begränsat antal afghanska flyktingar en möjlighet till säkerhet i
Sverige och innebära en viktig chans för Sverige att i den akuta situationen
bistå med att skydda fler.

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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