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Angående aviserade förändringar i asylrätten
RFSL ser med stor oro på de av regeringen aviserade förslagen för att skapa ett
så kallat ”andrum” för svenskt flyktingmottagande. Mot bakgrund att det,
enligt vår bedömning, fortfarande råder bristfällighet i kvaliteten på
bedömningen av framförda asylskäl på grund av sexuell läggning eller
könsidentitet riskerar de aviserade förslagen att drabba gruppen asylsökande
hbtq-personer särskilt hårt. RFSL ställer sig generellt avvisande till att hantera
den under året ökande strömmen av flyktingar till Sverige genom
inskränkningar av asylrätten. Vi vill särskilt uppmärksamma er på
konsekvenserna för asylsökande hbtq-personer av förslaget om begränsningar i
rätten till anhöriginvandring och förslaget om avskaffande av möjligheten att
bevilja uppehållstillstånd för asylsökande som övriga skyddsbehövande.
I den knapphändiga beskrivning som regeringen hittills offentliggjort av sina
kommande förslag anförs att flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd
bara ska kunna återförenas med sin ”kärnfamilj”. Vår tolkning är att
”kärnfamilj” endast inbegriper återförening med en make/maka och med barn.
Om det är en sådan avgränsning regeringen önskar göra i sitt kommande
lagförslag bortser man helt ifrån att det för personer som flytt från förföljelse
på grund av sexuell läggning inte funnits någon möjlighet att ingå äktenskap
med en partner av samma kön i ursprungslandet. Detta då det ligger i sakens
natur att någon möjlighet till äktenskap med en person av samma kön inte
existerar i ett land där personer förföljs av stat och myndigheter på grund av
sin sexuella läggning. Det är ytterst beklagansvärt om en skärpning av
asylreglerna skulle leda till att en uppenbar negativ, och diskriminerande,
särbehandling av hbtq-personer vid familjeåterförening uppstår. RFSL föreslår
att det enligt de nya reglerna ska vara möjligt att, förutom med make/maka och
barn, även återförenas med en partner som den som beviljats uppehållstillstånd
levt med under äktenskapsliknande förhållanden.
När det gäller avskaffad möjlighet att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande
som övriga skyddsbehövande vill RFSL påpeka att vissa asylsökande hbtqpersoner idag beviljas asyl just som övriga skyddsbehövande. Detta behöver
inte nödvändigtvis hänga samman med att det inte funnits tillräckliga asylskäl
som flykting, enligt flyktingkonventionen, eller som alternativt
skyddsbehövande, utan med bestående brister i förmågan att bedöma hbtq-
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personers asylskäl. Utlänningslagens förarbeten innehåller bl.a. motstridiga
formuleringar gällande asyl på grund av sexuell läggning om den sökande dolt
sin sexuella läggning i ursprungslandet. Därigenom kan det fortfarande vid
asylprövning bortses från lagstiftarens intention att sexuell läggning, och även
könsidentitet, är en grundläggande egenskap som ingen ska behöva avkrävas
att dölja. RFSL bedömer att borttagande av möjligheten att beviljas asyl som
övrig skyddsbehövande skulle kunna leda till att kanske uppåt en tredjedel av
de som, med rådande rättstillämpning, beviljas asyl efter att ha åberopat sexuell
läggning eller könsidentitet som asylskäl inte längre skulle beviljas asyl.
För att underlätta för de framtida prövningarna av asylsökande hbtq-personers
asylskäl uppmanar vi regering och riksdag att fatta beslut om en skyndsam
översyn av utlänningslagen gällande asylrätten på grund av sexuell läggning och
könsidentitet. Detta i syfte att bl.a. tydliggöra att en person som åberopar
sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl, men har dolt sin sexuella
läggning eller könsidentitet i ursprungslandet, inte ska belastas vid
bedömningen av asylskäl för att ha dolt sin läggning eller könsidentitet. Det ska
heller inte, då det strider mot EU:s skyddsgrundsdirektiv, gå att avslå en
asylansökan med motivering att det är möjligt för den asylsökande vid
återvändande att dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vi vill även
avråda från att helt ta bort möjligheten för personer att beviljas asyl på grund
av de skäl som inbegrips i begreppet övriga skyddsbehövande, vilket bl.a.
handlar om att inte kunna återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt
eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet eller på grund av att
personen känner välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp.

Ulrika Westerlund
Förbundsordförande

Christian Antoni Möllerop
Vice förbundsordförande

Stig-Åke Petersson
Tidigare asylhandläggare RFSL

Lars Jonsson
Politisk handläggare

