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Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av den internationella röda kors- och röda
halvmånerörelsen och engagerar unga i Sverige upp till 31 år. I Röda Korsets
Ungdomsförbund möter vi dagligen unga nyanlända. Med verksamheter såsom
läxhjälpsgrupper och kompisgrupper på HVB-hem är unga nyanlända en av våra stora
målgrupper. Vårt yttrande på utkast till lagrådsremiss om
grundas i det vi ser i våra verksamheter liksom det vi hör från unga
nyanlända. Vi står upp för barn och unga och ger dem en röst.

Enskilda asylsökande ska aldrig riskera att drabbas av problem i administrationen, som
varit fallet i och med de långa handläggningstiderna på Migrationsverket. Vi ser det
därför som en självklarhet att regeringen nu vidtar åtgärder för den här gruppen
ensamkommande unga.

Sammanfattning
Röda Korsets Ungdomsförbund ställer sig överlag positiva till förslaget men vi vill å det
tydligaste poängtera att det aktuella förslaget inte löser huvudproblemet. Det
grundläggande problemet som måste åtgärdas är den tillfälliga asyllagstiftningen som
måste avskaffas och det snarast.
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Röda Korsets Ungdomsförbunds yttrande på utkastet till lagrådsremiss avser främst
förslag 5.1,
och 5.3,

En ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa som väntat länge på beslut
Vi ser positivt på och gläds åt att unga människor som är i behov av skydd och riskerar
en utvisning ges en ny möjlighet till uppehållstillstånd och till vidare studier. Utbildning
är på många sätt en förutsättning för bättre livsmöjligheter. Det är positivt att förslaget
även omfattar studier på halvtid. Vi anser dock att det vore önskvärt att detta gäller
samtliga unga och inte endast när särskilda skäl föreligger. Vidare anser vi att det
tidsspann på vilket uppehållstillståndet föreslås gälla är alltför snävt. Vi ser det som
nödvändigt att uppehållstillstånd beviljas för en längre tid och allra helst är permanenta
för att möjliggöra etablering och integration och undvika den otrygghet som tillfälliga
uppehållstillstånd medför.

Vi avstyrker den del i förslaget som innebär att det både ställs kvar på att en asylansökan
ska ha registrerats innan den 24 november 2015
på att handläggningstiden ska
ha överskridit 15 månader. En sådan ordning riskerar att bli godtycklig. Vi menar att
fokus endast bör läggas vid kravet om att handläggningstiden ska ha överskridit 15
månader. Vi anser det betydligt mer rättvist om alla unga asylsökande vars
handläggningstid överskridit 15 månader omfattas av förslaget.

Övriga synpunkter
Vi är oroade över att förslaget inte tar hänsyn till de unga som mår för dåligt för att
kunna studera. Det är av yttersta vikt att liknande förutsättningar skapas också för den
här gruppen.
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Vi vill återigen understryka vikten av att den tillfälliga asyllagstiftningen rivs upp till
förmån för en humanitär och medmänsklig asyllagstiftning, med permanenta
uppehållstillstånd som huvudregel och som möjliggör familjeåterförening i Sverige. I
vårt arbete ser vi tydligt den tillfälliga lagens konsekvenser i våra möten med unga
nyanlända och dessa är mycket allvarliga. Många nyanlända unga mår dåligt på grund
av den ovissa situation de lever i.

Istället för småändringar och korrigeringar i den tillfälliga utlänningslagen anser vi att
den helt bör slopas till förmån för en human asylpolitik. Kärlek och respekt – ska det va
så jävla svårt?

Förbundsstyrelsen,
Röda Korsets Ungdomsförbund
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