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2015/16:1161 Personer på asylboenden med behov av särskilt stöd
I dag tillhandahåller Migrationsverket asylboenden anpassade till personer som
befinner sig i en särskilt utsatt situation. Myndigheten exemplifierar på sin
hemsida med hbtq-personer, ensamkommande barn, äldre, gravida eller
ensamstående med minderåriga barn. Det kan också handla om att man
är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning eller psykiska besvär. Andra
skäl som föreligger för ett särskilt anpassat boende kan vara upplevda händelser
i form av människohandel, tortyr, våldtäkt eller andra former av psykologiskt,
fysiskt eller sexuellt våld, eller kvinnlig könsstympning. För dessa personer, om
de befinner sig i en särskilt utsatt situation, lovar myndigheten på sin hemsida
att försöka hitta en lösning som ska vara trygg och bra för personen i fråga.
Detta är lovvärt.
Nu har vi emellertid en situation där religiös förföljelse blivit en mycket
påtaglig realitet. I synnerhet kristna som konverterat från islam befinner sig i ett
mycket utsatt läge på asylboenden i Sverige. På frågan om myndigheten delar
bilden att kristna skulle vara särskilt utsatta kan man dock inte instämma och
listar följaktligen inte denna grupp bland personer som kan ha behov av
anpassat boende.
I verkligheten saknas inte rapporter och vittnesbörd från kristna som upplever
en mycket hotfull vardag på våra asylboenden. Jag arrangerade nyligen ett
seminarium i riksdagen där personer som verkar som frivilliga på
flyktingboenden berättade om vardagen i sitt engagemang. En flyktingpastor
berättade på seminariet hur han dagen före seminariet kontaktats av en kvinna
som inte vågade gå ut ur sitt rum av rädsla för islamistiska extremister på
boendet.
Min farhåga är att människor som förföljs och trakasseras utifrån sin tro på
svenska asylboenden riskerar att utsättas för fara när myndigheten exkluderar
dem från den kategori man särskilt kan arrangera skyddat boende för.
Jag vill därför fråga justitie- och migrationsministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att främja möjligheterna för utsatta
troende att få ett anpassat boende i samband med sin asylansökningstid?
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