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Öppet brev till riksdag och regering 
 

Regeringens proposition (2015/16:174) om tillfälliga begränsningar 
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, innebär omfattande 
försämringar för personer med funktionsnedsättning – både för dem 
som skulle behöva fly och för dem som lyckats fly till Sverige. 
 
De begränsade möjligheterna till anhöriginvandring som föreslås 
innebär i praktiken att fler människor antingen blir kvar i 
konfliktzoner eller tvingas ut på farliga flyktvägar. Det får 
konsekvenser för personer med funktionsnedsättning och deras 
anhöriga.  
 
Kravet på anställning för att få permanent uppehållstillstånd 
kommer att utestänga många personer med funktionsnedsättning 
från möjligheten till permanent uppehållstillstånd. Särskilt med 
tanke på att arbete med olika former av stöd inte räknas.  
 
Slutligen finns stor risk att begränsandet av särskilt och synnerligen 
ömmande skäl i hög utsträckning kommer drabba personer inom 
våra grupper. Det handlar om kvinnor och barn, och till exempel om 
personer med allvarliga sjukdomstillstånd. 
 
Med tanke på de stora konsekvenser förslaget får för personer med 
funktionsnedsättning anser vi att det är anmärkningsvärt att 
Myndigheten för delaktighet aldrig bjöds in att svara på remissen.  

http://likaunika.org/hem.html


 
 
 
 
 

Det finns ett behov av att analysera detta förslag ur ett 
funktionshinderperspektiv. Undertecknandet av FN-konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett 
åtagande, som bland annat innebär att vi ska vidta åtgärder för att 
skydda personer med funktionsnedsättningar som befinner sig i 
risksituationer, exempelvis väpnad konflikt och humanitära 
nödlägen. Sverige ska enligt konventionen anlägga ett 
funktionshinderperspektiv i det internationella samarbetet. Med den 
nya politiken kan man förvänta sig skarp kritik från FN:s 
övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.  
 
Handikappförbunden och Lika Unika menar att förslaget är orimligt 
och vill uppmana riksdagen att ta den samstämmiga kritiken på 
allvar och tänka om i migrationsfrågan, denna gång med FN:s 
konventioner om de mänskliga rättigheterna som rättesnöre. Det 
handlar om solidaritet i praktiken, om mänskliga rättigheter och om 
ett värdigt mottagande av människor som flyr. 
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