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Interpellation av Tomas Karlsson (FI) om omänsklig behandling
av barn som vistas i kommunen
Med anledning av den omänskliga behandlingen av barn som vistas i kommunen, tillkännager vi
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S):
Migrationsverkets åldersuppskrivningar av asylsökande medför allvarliga konsekvenser. Att fylla
18 år är inte samma sak som att bli uppskriven till 18 år. För flera ungdomar är uppskrivningen
helt godtycklig och saknar belägg. Vi pratar om tonåringar, som är just tonåringar på 14, 15, 16,
17 år. Lärare, personal m.fl. som har mångårig erfarenhet av att jobba med unga intygar att de
allra flesta är åldersadekvata. Men Migrationsverket skriver upp dem i alla fall eftersom de saknar
godkända id-handlingar och inte kan bevisa sin ålder.
Detta kan leda till att ungdomen måste avbryta sin utbildning, förlorar sin goda man, och tvingas
flytta.
Det finns kommuner som tar barnperspektivet som utgångspunkt och låter barnen få ha sina gode
män kvar. Som i Falkenberg där Överförmyndarens talesperson säger: "Vi anser att
Migrationsverkets åldersbedömningar inte har någon rättsverkan eftersom bedömningarna oftast
bygger på en tjänstemans anteckning. Vi har valt att göra så här för att barnen inte ska komma i
kläm och fara illa".
JO vänder sig mot den preliminära åldersbedömningen som leder till att den unge får flytta från
sitt boende. Fram till dess att ett slutligt beslut fattas i asylärendet bör den ålder som sökanden
uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.
Fortsatta kommunala insatser för de här ungdomarna kostar självklart pengar. Detta bör ses som
investeringar i individens och samhällets framtid, precis som det gör när det handlar om barn som
har svenskt medborgarskap.
Och alldeles oavsett huruvida en ser detta som en fråga om kostnad eller investering, så är det inte
acceptabelt att prioritera ekonomi före rättsprinciper.
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Mot bakgrund av ovanstående undrar jag:
•

Går Uppsala kommun på Migrationsverkets åldersbedömningar?

•

Om ja, hur motiveras detta med tanke på att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet?

•

Avser majoriteten att acceptera att dessa människor förlorar sina gode män och sina
boenden?

Tomas Karlsson (FI)

