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Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2016/17:333 Dansk förfrågan om 1961 års konvention om begränsning av
statslöshet
Efter det att antalet asylsökande i Europa ökat kraftigt under 2015 har EU och
flera stater inom unionen drivit en alltmer restriktiv migrationspolitik. EUkommissionen har producerat ett stort antal lagförslag med syfte att göra det
svårare att komma till Europa och få asyl inom unionen. De internationella
konventioner som skyddar rättigheterna för människor på flykt är alltjämt en
viktig garant för att utvecklingen inte går för fort. Nu ser vi flera
ifrågasättanden av dessa konventioner, bland annat från den danska regeringen.
När det danska folketingets invandrings-, integrations- och bostadskommitté
nyligen sammanträdde meddelade integrations- och bostadsminister Inger
Støjberg att den danska regeringen vill få till ändringar i konventionen om
begränsning av statslöshet (The 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness). Ministern berättade att den danska regeringen under sommaren
2016 har vänt sig till nio andra stater med förfrågan om de också vill se en
ändring av konventionen.
Ministern vägrade att avslöja vilka länder som varit tillfrågade och hur de hade
reagerat på den danska frågan med hänvisning till dessa länders intressen. Med
tanke på Sveriges och Danmarks nära samarbeten på ett flertal områden och att
migrationsfrågor är ett område som fordrar samarbete mellan grannländer har vi
goda anledningar att anta att Sverige tillhör de tillfrågade staterna.
Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson:

Har ministern eller någon annan del av regeringen under 2016 mottagit
förfrågan från den danska regeringen om en önskan att förändra 1961 års
konvention om begränsning av statslöshet, eller tolkningen av den, och kan
ministern i så fall redogöra för den svenska regeringens svar?
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………………………………………
Christina Höj Larsen (V)

Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
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