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2016/17:1091 Förvar av barn
EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos uppmanade nyligen
medlemsstaterna att göra mer för att deportera dem som fått avslag på
asylansökan. Bland kommissionens uppmaningar finns en rekommendation om
utökad användning av förvar. Kommissionen menar att medlemsstaterna bör
anpassa sina lagstiftningar så att de möjliggör att hålla människor i förvar under
initialt sex månader, vilket sedan kan förlängas till arton månader. Vidare
rekommenderar kommissionen staterna att i bedömningen av barnets bästa
systematiskt beakta om återvändande till ursprungslandet kan vara i barnets
bästa. Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att i sin lagstiftning
möjliggöra för att sätta barn i förvar.
UNHCR är tydliga med att barn inte bör hållas i förvar som konsekvens av att
de har migrerat. Det kan aldrig vara förenligt med barnets bästa enligt UNHCR,
som också har stöd av UNICEF, FN:s barnrättskommitté och FN:s
specialrapportör mot tortyr.
Nyligen publicerade studier visar att placering i förvar försämrar barns
psykologiska och fysiska välbefinnande och skadar deras kognitiva utveckling.
Barn i förvar riskerar att drabbas av ångest och depression samt uppvisar ofta
tecken på posttraumatisk stress. Det finns heller inga belägg för att placerande
av barn i förvar fungerar avskräckande för andra som planerar att migrera.
Sverige har vid flera tillfällen fått kritik för att barn placeras i förvar, bland
annat av FN:s kommitté mot tortyr. Kommittén kritiserar Sverige för att ofta
använda förvarstagande utan att pröva den lindrigare åtgärden anmälningsplikt
och menar att förvarstagandet dessutom ofta är onödigt långvarigt. Kommittén
kritiserar också att asylsökande placeras i polishäkten. Regeringen har att välja
mellan att lyssna på flera FN-organ och respektera barnets bästa, eller att välja
EU-kommissionens repressiva linje.
Mot denna bakgrund vill jag fråga inrikesminister Anders Ygeman:

Avser statsrådet att verka för att Sverige står upp för innebörden i principen om
barnets bästa och motsätta sig EU-kommissionens förslag?
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………………………………………
Christina Höj Larsen (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
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