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Abstract
The purpose of this essay was to study how non governmental organisations have worked with
refugeeissues since the Dublin Convention came into force. The mainquestions to be answered were:

• How has changes in the swedish refugeepolicy lead to new workingareas for Amnesty and
The Red Cross?

• Have Amnesty and The Red Cross searched for new arenas to act on in issues related to the
refugeepolicy?

• What is Amnesty´s and The Red Cross´ opinion of the swedish refugeepolicy?
I used casestudies to fulfill my purpose and to answer the questions.

Changes in the refugeepolicy lead in some ways to new workingareas for the NGO:s, as for example
the so called ”Dublin errands”. Another clear observation was that the supranational policy´s taking
over has forced the NGO:s to seek new arenas to act on. Both Amnesty and The Red Cross
confirmed that we are moving towards a restrictive refugeepolicy which for example finds expression
in the visapolicy. There was a dialogue between the NGO:s and the government, but there was also
a clear borderline mainly set by the NGO:s. The NGO:s functioned in some matters as a complement
and substitute through their work, but they were careful of always defending the democratic values.
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Förord

Egentligen är att ge eloger inte min sak då jag är av den uppfattning att de som gör gott för

mänskligheten och som viger sitt liv åt att hjälpa andra redan är väl medvetna om det. Men när det nu

ges tillfälle tänker jag tillvarata det. Ett stort tack till Rickard Olseke, Maria Bexelius och Lisa

Lemmeke för att ni tog en del av er dyrbara tid till att dela med er av era erfarenheter och er

kunskap. Det arbete ni utför, er strävan för att mänskliga rättigheter, frihet och demokrati ska

omfatta alla, är otroligt viktigt. Det är bara genom förverkligandet av dessa värden som vi kan göra

denna värld till en bättre värld och då menar jag en värld som inkluderar alla.

Ett tack även till min handledare Håkan som har förmått att bibehålla glöden jag har för detta område

uppsatsen igenom samt för all tid och engagemang du har lagt ned på att vägleda mig igenom denna

bitvis jobbiga vandring.
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1. INLEDNING

1.1 Problematisering av område

Massmedia har under senare tid ofta rapporterat om situationen för flyktingar i Sverige och i väst

Europa. Människosmuggling, ”fort Europa”, gömda flyktingar, flyktingdumping, avvisade flyktingar

är bara några av de rubriker som har stått på löpsedlarna. Rubrikerna ger sken av ett allt hårdare

klimat, både i Sverige och i övriga väst Europa. Senast i november förra året ägde en offentlig

utskottsfrågning rum med rubriken ”Har flyktingpolitiken hårdnat?”. Sverige har även kritiserats av

olika människorättsorganisationer. Flera av dessa organisationer är av uppfattningen att det idag

snarare handlar om väst Europas, vilket även innefattar Sverige, intresse av att skydda sig mot

flyktingar istället för att ge skydd åt flyktingar.

Om den bild som nu växer fram om en allt restriktivare flyktingpolitik är sann, vad beror då denna

förändring på och hur tar den sig uttryck? Tomas Hammar och Elisabet Abiri är två svenska forskare

vid Stockholms Universitet som har undersökt svensk flyktingpolitisk utveckling under 1990- talet

och dess bakomliggande faktorer. I boken ”The Securitisation of migration” tar Abiri upp

migrationsutvecklingen i Sverige liksom Hammar gör i sin bok ”The Mechanism of immigration

control”.

Migrationsströmmarna till Sverige förändrades under mitten av 1980- talet. I mitten av 80- talet

ökade den icke europeiska migrationen till väst Europa, så även till Sverige, och mellan 1985-88

tredubblades antalet asylsökande till Sverige. Till följd av de ökade migrationsströmmarna ökade

missnöjet med flyktingpolitiken i Sverige och diskussioner om en ny migrationspolitik sattes igång.

Invandrings- och flyktingpolitiken skulle integreras med utrikes- och säkerhetspolitiken och med

biståndspolitiken. Sedan 1985 stärktes både den yttre och den inre kontrollen. En hårdare kontroll

märktes även av i övriga västeuropeiska länder. (Hammar, 2000).
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De senaste fem åren har förändringar uppmärksammats i såväl svensk lagstiftning som i praxis. Det

har skett en restriktivare tillämpning. Asylrätten finns kvar men till exempel har flyktingdefinitionen

blivit striktare. En mer restriktiv politik har gett sig uttryck i behandlingen av asylansökningar. Antalet

avvisningar har ökat. Hammar exemplifierar detta genom avsaknad av dokument bland vissa

asylsökande som i tider av en hårdare kontroll kan leda till avvisning. Istället för att fokusera på

bakomliggande orsaker till avsaknad av dokument har trovärdigheten för den asylsökande minskat.

(Ibid).

Ekonomi och kontroll har allt mer kommit att stå i centrum under 90- talet på bekostnad av humanism

och generositet. En långvarig ekonomisk återgång och en rekordhög arbetslöshet orsakade denna

förändring. (Abiri, 2000; Hammar 2000).

Till följd av att flyktingströmmarna ökade till Sverige och övriga EU- länder ökade behovet av ett

internationellt samarbete. Efter händelserna på Balkan kom Sverige att än mer betona en

harmonisering av europeisk flyktingpolitik. 1990- talet präglades av ett ökat och institutionaliserat

samarbete inom EU och genom Schengenavtalet. Sveriges möjlighet att föra en migrationspolitik som

avviker från de övriga EU- länderna har minskat. En konsekvens av detta är den minskade

generositeten i svensk flyktingpolitik. I slutet av 90- talet ökade även viseringskraven i Sverige,

speciellt från de länder där oönskade migrationsströmmar kunde väntas. Hammar menar att

viseringspolitiken är ett exempel på skärpta kontrollinstrument. Transportöransvaret tillsammans med

viseringskraven har hindrat asylsökande att kunna ta sig till Sverige på laglig väg. (Hammar, 2000).

Den restriktivare flyktingpolitiken är även något som frivilligorganisationer har uppmärksammat.

Frivilligorganisationerna har en viktig roll i den flyktingpolitiska debatten då ett flertal av dessa

organisationer bedriver flyktingarbete av skiftande karaktär. En stor del av deras arbete är

opinionsbildande, det vill säga de försöker påverka allmänheten och politiken för att nå en ökad

förståelse för flyktingar och andra skyddsbehövande. Andra stora områden är hjälp i enskilda

asylärenden, integrationsarbete samt internationellt biståndsarbete. Frivilligorganisationer och deras

verksamhet förändras med tiden till följd av att samhället vi lever i inte är statiskt. Enligt forskare,

som till exempel Lundstöm, bör frivilligorganisationer förstås utifrån välfärdsstatens tillstånd. De

åtaganden staten har påverkar frivilligorganisationernas verksamhet. (Lundström, 1995). När det sker

förändringar inom flyktingpolitiken bör även de frivilligorganisationer som arbetar med flyktingar
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beröras av dessa. Frågan är hur de förändringar som har ägt rum inom flyktingpolitiken har påverkat

frivilligorganisationer som är berörda av den.

1.2 Syfte och frågeställningar

Fokus på min uppsats kommer att vara det arbete som frivilligorganisationer bedriver och som

relaterar till det flyktingpolitiska området. Jag kommer inte att fokusera på det vardagliga arbetet som

bedrivs i mötet med flyktingar. Utgångspunkt för undersökningen kommer att vara två

frivilligorganisationer i Sverige. Utifrån frivilligorganisationernas perspektiv vill jag även belysa den

dynamiska relation som existerar mellan staten och den frivilliga sektorn och hur den ger sig uttryck i

frivilligorganisationernas arbete.

När jag talar om frivilligorganisation har jag valt att utgå från Jan Magnussons definition av

frivilligorganisation. ”En frivilligorganisation är en sammanslutning bildad utifrån människors

gemensamma idéer och intressen. Den har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk

form och kan bildas och upplösas utan beslut från någon myndighet. Medlemskapet är frivilligt och

personligt. Verksamheten syftar inte till privat ekonomisk vinst”. ( Magnusson, 1997, s 6).

De frivilligorganisationer som jag har för avsikt att undersöka är Svenska Amnesty och Svenska

Röda Korset. Den tidsperiod som jag har för avsikt att undersöka är från Sveriges anslutning till

Dublinkonventionen, det vill säga 1997, fram till år 2000.

Syftet med min uppsats är därmed att studera hur frivilligorganisationer har arbetat med flyktingfrågor

sedan Dublinkonventionen trädde i kraft.

Följande frågeställningar kommer att vara styrande för min uppsats:

• Hur har förändringar i den svenska flyktingpolitiken medfört nya verksamhetsområden för Röda

Korset och Amnesty?

• Har Röda Korset och Amnesty sökt nya arenor för att agera i flyktingpolitiska frågor?

• Vilken är Röda Korsets och Amnestys syn på den svenska flyktingpolitiken?



9

1.3 Metod, urval och källor

Jag valde att genomföra fallstudier. Orsaken till att jag valde detta upplägg var dels tidsbegränsning

samt att fallstudier var det upplägg som bäst passade mitt syfte och mina frågeställningar. För att

kunna uppfylla mitt syfte samt besvara mina frågeställningar var det en klar fördel att jag använde mig

av fallstudier då det var just dessa organisationers problem och nyanser som jag vill fokusera på.

Nackdelen med fallstudier är att metoden lätt kan leda till generaliseringar som kan komma att gälla

även andra frivilligorganisationer. Att välja fallstudier innebär redan där en begränsning då det betyder

att man bara kan fokusera på ett litet antal fall. I och med att jag utgick ifrån två specifika

frivilligorganisationer är det omöjligt att garantera en objektiv bild av verkligheten. Det är deras

uppfattning och kan inte appliceras på andra organisationer. (Robson, 2000). Anledningen till att jag

valde att utgå från Svenska Röda Korset och Svenska Amnesty var att de är två stora

frivilligorganisationer som har lång erfarenhet av att arbeta med flyktingfrågor. Dessutom är det två

organisationer vars framtoning skiljer sig åt. Amnesty är till exempel en organisation som är

ekonomiskt oberoende, medan Röda Korsets verksamhet till viss del finansieras av statliga bidrag.

Det var därmed ett styrt val av organisationer.

Primärdatan består av tre olika typer av källor, dels av intervjuer, dels av verksamhetsberättelser,

samt remissyttranden.

Valet av en kvalitativ intervjumetod har både för- och nackdelar. Fördelen med att jag valde att

genomföra intervjuer är att det ger en djupare förståelse för det jag undersöker, eller som Jan Trost

uttrycker det i boken Kvalitativa intervjuer ”Med det slag av intervjumetod jag här arbetar med

gäller det att se verkligheten som den vi intervjuar ser den för att sedan tolka vad det kan innebära

sett ur det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen”. (Trost, 1997, s. 17). Nackdelen

med intervjuer är att det är omöjligt att undersöka alla frivilligorganisationer i Sverige och jag fick

därmed begränsa mig till två organisationer. (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991).

Valet av intervjupersoner var ett styrt val. Jag eftersträvade att intervjua de personer inom respektive

organisation som har det övergripande ansvaret för flyktingpolitiska frågor och som har den bredaste

och djupaste kunskapen om mitt problemområde. Jag utgick ifrån att det var dessa personer som

skulle vara bäst lämpade att besvara mina frågeställningar. Jag valde därför att intervjua
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programsamordnaren för flyktingfrågor på Svenska Röda Korset samt flyktinghandläggarna på

Svenska Amnesty.

Intervjuerna utformades på så sätt att jag använde mig av en intervjumanual med ett antal frågor. (Se

bilaga). Magne Holme och Krohn Solvang betonar i sin bok ”Forskningsmetodik” vikten av miljön.

”Förhållanden som tid, plats, hur man sitter, hur förberedd man är eller om man har teknisk apparatur

som bandspelare inverkar på det klimat som uppstår under intervjun”. (Magne Holme & Krohn

Solvang, 1991, s117). Bägge intervjuerna bandades. Att använda bandspelare under intervjun har

både sina för- och nackdelar. Fördelen med att jag använde mig av bandspelare var att jag inte

behövde ägna mig åt att anteckna under tiden, utan jag kunde koncentrera mig fullt ut på intervjun.

Nackdelen var att det kan ha upplevts besvärande av intervjupersonerna. (Trost, 1997). Intervjuerna

gjorde jag på plats på organisationernas huvudkontor vilket jag anser underlättade intervjuerna och

gjorde intervjupersonerna mer avspända. Jag intervjuade båda Amnestys flyktinghandläggare

samtidigt, vilket till viss del var en nackdel. Det ligger en fara i att intervjua flera personer samtidigt då

de man intervjuar lätt kan påverka varandra. (Ibid). Jag gjorde en heltranskribering av intervjuerna

efter det att jag utfört dem.

Samtliga intervjupersoner gav sitt medgivande om att använda deras fullständiga namn i

intervjumaterialet, vilket jag ansåg vara högst väsentligt då de som offentliga personer representerar

de organisationer jag undersökte. Jag lät intervjupersonerna läsa och redigera intervjumaterialet innan

jag började att sammanställa materialet.

Vid sidan om intervjuer studerade jag organisationernas verksamhetsberättelser. Då

Dublinkonventionen trädde i kraft 1997 blev mitt val verksamhetsberättelserna från 1997-2000.

Verksamhetsberättelserna var väsentliga för att kunna följa det flyktingpolitiska arbetet då det står att

läsa om årets verksamheter och händelser i dessa.

Slutligen arbetade jag även med remissyttranden. Dessa valde jag utifrån viktiga händelser i svensk

och europeisk flyktingpolitik och som främst kunde besvara min frågeställning om vilken som är

Svenska Amnestys och Svenska Röda Korsets syn på den svenska flyktingpolitiken.
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Det var betydligt svårare att få tag i relevant dokumentation från Svenska Amnesty. Jag hade bara

tillgång till de två senaste årens verksamhetsberättelser, vilket är en klar svaghet i mitt arbete. Det kan

förklaras med att organisationen har begränsade resurser. De är ekonomiskt oberoende och av

kostnadsskäl kan det tänkas vara en onödig utgift att använda pengarna till tryck av

verksamhetsberättelser för allmänheten. Därmed är det bara medlemmar som har tillgång till

organisationens verksamhetsberättelser.

Jag anser att de källor jag använde mig av är både tillförlitliga och representativa för det område som

jag behandlar i min uppsats. Det material som Svenska Röda Korset och Svenska Amnesty bidrog

med genom intervjuer, remisser och verksamhetsberättelser anser jag också vara tillförlitliga. Det är

organisationer som dagligen är i kontakt med det aktuella problemområdet och som har en bred och

djup kunskap. Däremot bör man ha i åtanke att det är organisationer som representerar och

företräder de asylsökande samt de asylpolitiska frågorna. Jag anser mig ha undersökt det jag hade

för avsikt att undersöka.

Materialet valde jag att analysera på följande vis; först valde jag att redovisa mitt material utifrån mina

frågeställningar. Jag lyfte fram de förändringar som ägde rum under perioden jag avsåg att undersöka,

det vill säga 1997-2000 och vad som föranlett dem, vilka flyktingpolitiska arenor de var aktiva på

samt vilken deras syn var på svensk flyktingpolitik. Sedan valde jag att mot bakgrund av Lundströms

analys belysa vissa centrala begrepp och utifrån dem analysera hur frivilligorganisationernas

förhållande till staten såg ut och hur det påverkade deras arbete. I redovisning och analys försökte jag

lyfta fram likheter och skillnader mellan Amnesty och Röda Korset.

1.4 Fortsatt framställning

Andra kapitlet är en faktadel för att skapa en förståelse hos läsaren om dels vad som karaktäriserar

den svenska flyktingpolitiken, dels de förändringar som har skett i utlänningslagen samt en kort

redogörelse för europeisk flyktingpolitik. I tredje kapitlet presenteras Lundströms analys om ”Staten

och det frivilliga sociala arbetet i Sverige”, samt organisationerna Svenska Röda Korset och Svenska

Amnesty. I det fjärde kapitlet redovisar jag Svenska Amnestys resultat och i det femte kapitlet

redovisar jag Svenska Röda Korsets resultat. I det sjätte kapitlet analyserar jag organisationernas

förhållande till staten och i det sjunde kapitlet förs en avslutande diskussion.
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2. SVENSK FLYKTINGPOLITIK

2.1 Svensk flyktingpolitik under 1990- talet

Den svenska flyktingpolitiken är en del av migrationspolitiken. Svensk migrationspolitik utgår från ett

helhetsperspektiv och omfattar även invandrings-, återvändande-, och integrationsfrågor.

Migrationspolitiken ingår i sin tur i utrikes-, säkerhets-, handels- och biståndspolitiken. Mottagandet

av flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga utgör därmed bara en del av den svenska

flyktingpolitiken. Den svenska flyktingpolitiken och dess lagstiftning bygger på Genèvekonventionen,

det vill säga 1951 års FN konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Asylrätten är en av

hörnstenarna i svensk flyktingpolitik. Muntlig förhandling, en hög grad av rättssäkerhet och kortare

handläggningstider ska prägla den svenska asylprocessen. (Utrikesdepartementets hemsida).

Enligt svensk utlänningslagstiftning finns det flera grunder för uppehållstillstånd. I utlänningslagen 3 kap

2§ definieras en flykting som

en utlänning som befinner sig utanför det land som han är medborgare i därför att
han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet,
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska
uppfattning och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av
detta lands skydd.

Övriga skyddsskäl omfattar personer som 1. riskerar dödsstraff, tortyr eller omänsklig behandling 2.

flyr undan väpnade konflikter eller miljökatastrofer 3. förföljs på grund av sitt kön eller sin

homosexualitet. Humanitära skäl är främst knutna till individen, till exempel svår sjukdom eller barn

vars hälsa och utveckling kan störas allvarligt om de skulle sändas tillbaka. (Regeringens skrivelse

2000/01:4)

Helhetsperspektivet som kom i fokus under slutet av 80-talet och början av 90- talet ledde till att nya

redskap inom flyktingpolitiken utvecklades. ”Temporärt skydd” införlivades i utlänningslagen 1 juli

1994 vilket gav möjlighet att ge tidsbegränsat uppehållstillstånd för grupper som av regeringen

bedömdes ha behov av ett tillfälligt skydd. Tidsbegränsade tillstånd används nu inte enbart i

massflyktsituationer utan även då identiteten är oklar eller i situationer av verkställighetshinder.

I december 1996 fattade regeringen beslut om att återvandringsperspektivet borde vara en av

grunderna för migrationspolitiken. För att understödja ett ökat återvändande avsattes ökade resurser.

(Appelqvist, Tollefsen Altamirano, 1998). Frivilligorganisationerna uppmuntrades att ta del av detta
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arbete. Den frivilliga återvandringspolitiken fick en ökad legitimitet i det svenska samhället vilket

underlättade ett samarbete mellan frivilligorganisationer, staten, myndigheter och kommuner. (Ibid.).

Frivilligt återvändande dominerar återvändarpolitiken idag.

2.2 Utlänningslagen

Förändringar i flyktingpolitiken under 1990- talet ledde även till ändringar i utlänningslagen.

”Utlänningslagen reglerar rätten att få asyl i Sverige samt utlänningars inresa, utresa, arbete och

vistelse i Sverige.” (SOU 1995:75, s 128). I den lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1997 ägde

en del omfattande förändringar rum, exempelvis vad gäller vilka som ska ha rätt till skydd i Sverige.

Begreppen de facto flykting samt krigsvägrare togs bort. Vid sidan av flyktingbegreppet infördes

istället ” skyddsregler för personer som riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan

förnedrande eller omänsklig behandling eller bestraffning, för personer som drivits på flykt på grund av

väpnad konflikt eller miljökatastrof och för personer på grund kön eller homosexualitet riskerar

förföljelse.” (Wikrén, Sandesjö, 1999, s 20).

Under 1997 ändrades även reglerna för anhöriginvandring. Anhörigbegreppet inskränktes och ”sista

länken” begreppet togs bort. Med anhörig anses nu vara ogifta barn till anknytningspersonen i

Sverige som är yngre än 18 år och som är eller har varit hemmavarande, make/maka eller sambo,

annan nära anhörig som ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och de som annars har

särskild anknytning till Sverige. (Ibid.).

1997 infördes i utlänningslagen ett absolut krav på muntlig handläggning i asylprocessen och det

infördes en möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut i fråga om uppehållstillstånd. Till följd av att

Migrationsverket övertog ansvaret för förvarstagna personer samt för de lokaler där de förvarstagna

vistas, infördes i utlänningslagen en rad bestämmelser om hur behandlingen av de förvarstagna ska se

ut. (Ibid.).

Det så kallade transportöransvaret regleras i utlänningslagen 9 kap 2§ och innebär att transportören

är skyldig att betala resekostnaderna för den person som avvisas från Sverige ”därför att han saknar

pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i landet eller medel för sin hemresa.” (Ibid.).
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2.3 Mot en EU harmoniserad flyktingpolitik

Till följd av Sveriges anslutning till EU 1995 anslöt vi oss även till gemensamma konventioner och

fördrag och EU har på så sätt kommit att spela en allt större roll för svensk migrationspolitik. Det har

inneburit att Sveriges möjlighet att driva en flyktingpolitik som avviker har minskat. Framförallt är det

tre bestämmelser samt förordningar om visering som har fått konsekvenser för den svenska

flyktingpolitiken.

1 1996 undertecknade Sverige Schengenavtalet och sedan den 25:e mars 2001deltar Sverige i hela

det operativa Schengensamarbetet. Huvudprincipen för Schengenavtalet är att medborgarna i de

länder som är anslutna till Schengen får passera EU:s inre gränser utan personkontroll, det vill säga

om man befinner sig där lagligt. Vid de yttre gränserna mot länder som inte deltar i Schengen sker

en gemensam gränskontroll. (Utrikesdepartementets hemsida).

 

2 Dublinkonventionen trädde i kraft den 1 september 1997 och började gälla i Sverige den 1

oktober 1997. Dublinkonventionens syfte är att garantera att var och en som ansöker om asyl i

någon medlemsstat ska få sin asylansökan prövad och att en asylsökande inte sänds från en

medlemsstat till en annan utan att någon stat anser sig ha ansvar för prövningen. Huvudinnehållet i

konventionen är att asylansökningar ska behandlas i det land som först har givit visum eller

tillfälligt uppehållstillstånd till flyktingen och att ansökan kan inlämnas i endast ett land. (Wikrén,

Sandesjö, 1999).

3 Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999 har samarbetet kring asylpolitiska- och

migrationsfrågor inom EU blivit en del av gemenskapsrätten. Amsterdamfördraget har lett till att

EU har blivit allt viktigare för den svenska migrationspolitiken. Frågor som rör invandring, asyl och

gränskontroll har flyttats över från ett mellanstatligt samarbete till gemenskapsrätten.

(Utrikesdepartementets hemsida).

 

4 Det har skett en harmonisering av viseringspolitiken inom EU. 1995 antogs två förordningar på

viseringsområdet av ministerrådet. I den ena förordningen har en viseringslista införts på de tredje

länder vars medborgare måste ha visering för att passera EU:s yttre gränser. Sverige har nu
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samma visumregler som övriga EU- länder. Länder som tidigare var viseringsfria har Sverige, till

följd av förordningen, nu infört viseringskrav på. Ministerrådet har också enats om transitvisering

vid flygplats vars syfte är att bättre kunna kontrollera illegal invandring via transittrafiken. Svenska

regler angående transitvisitering trädde i kraft den 1 september 1997. (Migrationspolitiken, 1998).

3. PRESENTATION AV TEORI OCH ORGANISATIONER

3.1 Teoretiskt perspektiv

Den tidigare forskning som finns inom mitt område är näst intill obefintlig. En del forskare, liksom

Hammar och Abiri, har forskat kring den förändrade flyktingpolitiken, men de har bortsett från

frivilligorganisationernas roll inom denna. Lundström belyser och analyserar den frivilliga sektorn ur

ett historiskt perspektiv, men inte den frivilliga sektorns roll i ett specifikt sammanhang.

Jag har valt att utifrån Lundströms analys lyfta fram vissa centrala begrepp från de tidigare

brytpunkterna och se om dessa även står att finna i den fjärde brytpunkten som utgörs av nuet. Utifrån

dessa begrepp vill jag belysa hur relationen mellan stat och frivillig sektor tar sig uttryck i

organisationernas arbete samt vill jag försöka förstå relationen mellan den frivilliga sektorn och staten

inom det flyktingpolitiska området. Något historiskt perspektiv är i mitt fall inte aktuellt, utan jag vill

som sagt lyfta fram relationen mot bakgrund av mitt problemområde. De begrepp som är kursiverade

i texten, är de begrepp som jag har valt att utgå ifrån i analysen av mitt material.

Tommy Lundström har analyserat hur relationen mellan staten och frivillig sektorn i Sverige ser ut och

hur den ständigt skiftar. Vad som har kommit fram i dagsljuset är att den frivilliga sektorn spelar en

mer betydande roll inom det sociala fältet i Sverige än vad man tidigare trott. Lundström gör sin

analys utifrån fyra historiska brytpunkter.

Den första brytpunkten kom i början av 1800- talet och kännetecknades av välgörenhetens

framväxt. Det var under detta tidevarv som staten bröt sig loss från statskyrkan, vilket ledde till att en

rad föreningar växte fram. Välgörenhetsorganisationer dominerades av överklass- och

medelklasskvinnor. Välgörenheten utgjorde ett komplement till socknarnas och städernas fattigvård

och var också dess samarbetspartner. Välgörenheten var även ett sätt att hantera de sociala
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spänningar som fattigdomen orsakade. Det fanns ingen tydlig ansvarsfördelning eller gränsdragning

mellan de frivilliga insatserna och de som var statligt reglerade, utan arbetet var i centrum. Någon

tydlig gräns mellan staten och den frivilliga sektorn fanns inte att urskilja.

Den andra brytpunkten kom kring sekelskiftet. Välgörenheten kring sekelskiftet hade mer

byråkratiska och professionella arbetsformer. Organisationerna fungerade ofta som avantgarde och

tog initiativ till nya verksamheter som senare kom att övertas av staten. Frivilligorganisationer

genomförde reformer som staten sedan tog över och utformade som rättigheter. På så sätt fungerade

organisationerna som en brygga mellan välgörenhet och statlig politik.

Den tredje brytpunkten kom i och med välfärdsstatens framväxt. Socialdemokratin representerade

den nya socialpolitiken och kunde ses som en orsak till frivilligorganisationernas marginalisering. När

det sociala arbetet togs över av tjänstemän minskade behovet av välgörenhetsorganisationerna.

Socialdemokraterna var motståndare till välgörenhet. Under efterkrigstiden förändrades villkoren för

frivilligorganisationerna till följd av att sociala reformer blev allmänna och kom att finansieras samt

kontrolleras av staten. Uppgifter som tidigare utfördes av organisationer övertogs av staten och

kommunerna, utan motstånd från organisationerna.

Den fjärde brytpunkten utgörs av nuet. Enligt Lundström följer ett ökat medlemskap i

frivilligorganisationer välfärdsstatens framväxt. Frivilligorganisationerna är i hög grad ekonomiskt

beroende av stat och kommun. Verksamheten som bedrivs är mer icke-byråkratisk formell. Det är

verksamhet som fungerar som komplement eller alternativ till den statliga sektorn. Intresset för den

frivilliga sektorn har förändrats de senaste åren till viss del på grund av ett hårdare ekonomiskt klimat.

Frivilligorganisationer kan nu även ses som ersättare av statligt producerade tjänster. Trycket på den

frivilliga sektorn har ökat, men frivilligorganisationer är inte alltid positiva till förändring. Traditionella

värden för organisationerna kan vara desto viktigare att bevara såsom demokrati. I och med det

statliga trygghetssystemets nedrustning kan frivilligorganisationer komma att få en alltmer central roll

som intresseorganisation vare sig de vill det eller inte. (Lundström, 1995).

3.2 Svenska Amnesty

Amnesty International är en internationell och demokratisk organisation som arbetar för mänskliga
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rättigheter. Amnesty arbetar för att alla samvetsfångar ska friges, alla politiska fångar ska ges snara

och korrekta rättegångar, dödsstraff, tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling

ska avskaffas, politiska mord och försvinnande ska upphöra. Organisationen står fri från alla politiska

ideologier och regeringar. Organisationen tar inte emot några statliga bidrag för att på så sätt leva upp

till sin målsättning- att vara oberoende. Amnesty är på så sätt helt beroende av sina medlemmar och

andra bidragsgivare. Organisationen är baserad på frivilligt medlemskap.

Den svenska sektionen är en del av Amnesty International och arbetar i enlighet med dess riktlinjer

och regler. (Svenska Amnestys hemsida).

Organisation

Svenska Amnesty har 61 000 medlemmar. Den svenska sektionen är indelad i 18 distrikt. Varje år

tillsätts distriktsombud. Deras uppgift är att ge service och stöd till distriktsgrupperna samt samordna

verksamheten inom distriktet. Distriktsombuden representerar också distrikten i budgetprocessen.

Sektionens arbetsgrupper utför arbetet och utformar sin verksamhet inom ramen för Amnesty

Internationals stadgar.

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Vartannat år arrangeras en konferens om de

mänskliga rättigheterna och vartannat år behandlas motioner. Under årsmötet väljs styrelsen. Styrelsen

har till uppgift att se till att de beslut som tas under årsmötet genomförs. Den har även det

övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och ekonomi. De verksamhetsbeslut som tas under

årsmötet genomförs av sekretariatet. Sekretariatet är underställt generalsekreteraren som i sin tur är

ansvarig inför styrelsen. (Ibid.).

Flyktingarbete

Svenska Amnesty arbetar för en generös flyktingpolitik. Med en generös flyktingpolitik menas att alla

som söker asyl i Sverige ska ha rätt till en rättssäker asylprövning som överensstämmer med den

svenska utlänningslagen och internationella åtaganden. Svenska Amnesty bevakar myndigheters

prövning av enskilda asylärenden. De arbetar också för att väcka opinion mot kränkningar av de

mänskliga rättigheterna. En stor del av deras verksamhet innebär att informera de som deltar i

handläggningen av asylärenden om förhållanden i de länder som de asylsökanden flytt ifrån.

Informationen är ett sätt att skapa medvetenhet och förståelse hos handläggarna för flyktingarnas och

de asylsökandes situation.
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Amnesty besöker Migrationsverkets förvar. De övervakar så att asylsökanden inte tas i förvar på ett

sätt som strider mot internationella normer.

Flyktingarbetet utförs av sekretariatet, flyktingombuden samt av lokala Amnestygrupper.

Flyktinghandläggarna på sekretariatet bevakar myndigheternas handläggning av asylärenden. De

förser handläggarna med information om den rådande situationen i den asylsökandes land.

Flyktinghandläggarna tillsammans med flyktingombuden följer också de juridiska ombudens insatser

för asylsökande. Flyktinghandläggarna deltar även i Amnestys internationella flyktingarbete.

Flyktingombuden arbetar med flyktingfrågor på regional och lokal nivå.

De ska bidra med skriftliga sammanfattningar över enskilda asylärenden till sekretariatet, vara i

kontakt med andra frivilligorganisationer som är engagerade i flyktingfrågor samt hålla sig väl

underrättade i flyktingpolitiska frågor. (Svenska Amnestys hemsida).

3.3 Svenska Röda Korset

Röda Korset är en internationell och demokratisk organisation som bygger på frivillighet, enhet och

universalitet, frivillighet i den bemärkelse att hjälpen både ges och tas emot frivilligt, enhet på så sätt att

det bara ska finnas en Röda Kors- Röda Halvmåne förening i vart land, universalitet i den

bemärkelse att alla Röda Kors organisationer har samma rättigheter och skyldigheter att bistå

varandra.

Humanitet och opartiskhet är de två kärnprinciper som inspirerar och vägleder det arbete som Röda

Korset utför. Humanitet utgår ifrån att lindra och förhindra mänskligt lidande både internationellt och

nationellt. Opartiskhet innebär att den som bäst behöver hjälpen ska få den. Röda Korset gör ingen

åtskillnad mellan politiska åsikter, samhällsställning, nationalitet, religion eller raser.

Neutralitet och självständighet är de principer som fungerar som verktyg för att kunna uppfylla de

kärnprinciper som Röda Korset bygger på. Neutralitet innebär att Röda Korset aldrig tar ställning vid

meningsskiljaktigheter i fråga om ideologi, religion, politik eller ras. På så sätt bevarar man allas

förtroende. Självständighet utgår ifrån att det är ingen annan som kan besluta vad Röda Korset ska

göra. Röda Korset finansierar sin verksamhet dels genom bidrag från allmänheten och dels genom

andra intäkter som exempelvis bidrag från stat, kommun och landsting. (Röda Korsets hemsida).
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Organisation

Röda Korset är Sveriges största humanitära organisation och har nästan 350 000 medlemmar. I

Sverige finns det drygt 1600 kretsar eller lokalorganisationer. Röda Korskonsulenter fungerar som

stöd i kretsarna. I dessa kretsar ingår ett hundratals tjänstgöringsområden, som i sin tur är indelade i

10 regioner. Regionkontoren har en stödjande och samordnande roll. Centralstyrelsen leder

organisationen centralt. Riksstämman är högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. (Ibid.).

Flyktingarbete

En av Röda Korsets arbetsuppgifter är att ge stöd till flyktingar. Röda Korset försvarar flyktingars

och asylsökandes rättigheter genom att verka för en rättssäker och human flyktingpolitik. Deras

arbete omfattas av alla tänkbara arbetsuppgifter från att ge hjälp på flyktingläger runt om i världen till

att arbeta med integration på hemmaplan.

Röda Korset har en stödjande funktion genom att ge rådgivning och information till de asylsökanden

under asylprocessen.

En stor del av arbetet med flyktingar är att ge stöd och motivation till de som vill återvända till sina

hemländer. Röda Korset driver också flera rehabiliteringscentrum för tortyr- och traumaskadade.

Röda Korset arbetar med efterforskning och familjeåterförening. De hjälper människor att komma i

kontakt med anhöriga som ofrivilligt kan ha skilts åt. Tillsammans med andra organisationer besöker

Röda Korset Migrationsverkets förvar. Denna uppgift består i att bryta isoleringen för de som

befinner sig i förvar samt att bevaka de asylsökandes rättigheter.

I allt flyktingarbete som Röda Korset är engagerad i har man en strävan att påverka den allmänna

opinionen och politiken för att öka förståelsen för de människor som befinner sig på flykt. (Ibid.). Av

”Med sikte på 2000- talet utvecklingsplan för Svenska Röda Korset 1997-1999” framgår att det är

viktigt att organisationen arbetar opinionsbildande för en human flyktingpolitik. I det ingår en

fortgående dialog med myndigheter och politiker. Denna relation mellan Röda Korset och

myndigheter samt politiker måste ske med organisationens oberoende i behåll. (Röda Korset, 1998).

Programkonsulenter arbetar på regionkontor eller på strategiskt utvalda Mötesplatser. De ger

rådgivning i enskilda asylärenden. Det kan innebära att ge information som kan underlätta ett

återvändande eller hjälpa den asylsökande med genomgång av dokument samt ge råd om hur den

asylsökandes skäl bör presenteras. (Röda Korset, 2000).
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Det finns både likheter och skillnader mellan organisationerna. Både Amnesty och Röda Korset är

internationella och demokratiska organisationer. Vad som skiljer dem åt är att Amnesty har ett mer

konkretiserat arbetsområde än vad Röda Korset har. Amnesty är totalt ekonomiskt oberoende,

medan Röda Korset finansierar sin verksamhet med till viss del statliga bidrag. Vad gäller deras

flyktingarbete är de relativt lika. Båda organisationerna arbetar med att ge stöd och råd i enskilda

ärenden. En stor del av båda organisationernas flyktingarbete är opinionsbildande. Både Röda Korset

och Amnesty bedriver besöksverksamhet på förvaret. Röda Korset bedriver en del verksamheter

som Amnesty inte gör såsom; efterforskning, familjeåterförening och rehabiliteringscentrum. Det är

verksamheter som delvis är statligt finansierade.

4 RESULTATREDOVISNING- SVENSKA AMNESTY

I resultatredovisningen har jag utgått ifrån intervjuer, verksamhetsberättelser och remisser. Tanken har

varit att besvara mina frågeställningar, därmed har jag nedan presenterat Amnestys

verksamhetsområden från 1997 till 2000, vilka arenor Amnesty har varit verksamma på samt deras

syn på svensk flyktingpolitik. Jag har velat lyfta fram de förändringar som har ägt rum och vad som

har föranlett dem.

4.1 Verksamhetsområden

Enskilda ärenden

Enligt Amnesty Internationals kommentarer till SOU 1997:128 ”Verkställighet och kontroll i

utlänningsärenden” framgår att utredningen ville möjliggöra ett samarbete med frivilligorganisationer

för att effektivisera verkställigheten av avvisningsbeslut. Utredningen föreslog frivilligorganisationers

deltagande och stöd för återvändande asylsökande som hade fått avslag. Ett ekonomiskt stöd skulle

utgå mot frivilligorganisationernas medverkan. Amnesty ställde sig positiva till utredningens intresse av

frivilligorganisationernas kunskap och erfarenheter. Däremot var de tvungna att vidare diskutera en

eventuell medverkan mot bakgrund av organisationens åtaganden. Amnesty ansåg sig inte kunna

motta det ekonomiska stöd som erbjöds i och med att de, för att kunna bevara sitt oberoende, inte

tar emot statliga bidrag. Amnesty påpekade också vikten av att de asylsökande som återsänds

uppfattar organisationerna som fristående från myndigheterna om Amnesty skulle medverka i
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processen. De ansåg också att statens ansvar inte heller får fråntas till följd av en eventuell medverkan

av frivilligorganisationer vid verkställigheten. (Svenska Amnestys hemsida).

Av verksamhetsberättelserna från år 1999 och 2000 framgår att Svenska Amnestys sekretariat i

Stockholm och regionkontoret i Göteborg, under dessa år, arbetade med att ge service åt

asylsökande och besvara förfrågningar. (Ibid.). Under båda åren gjordes även ett antal uttalanden i

enskilda asylärenden. En del av de enskilda ärenden som man var i kontakt med var så kallade

Dublinärenden. ”Följer man Dublinprincipen är det första landet man kommer till , det land som ska

pröva asylansökan. /.../ Vad ett land anser vara ett säkert land, anser nödvändigtvis inte ett annat

land. Man har helt enkelt olika praxis. Då finns det en risk att man skickas tillbaka till ett land där man

riskerar kränkning. Det är det som vi märker av mest. Vi får dem som har fått direkt avslag och som

ska tillbaka”. (Intervju, Maria Bexelius).

De så kallade Dublinärendena var den största förändringen i enskilda ärenden under denna period.

Utmärkande var också det erbjudande om samarbete mellan Amnesty och myndigheter som dock

inte blev av, där Amnesty tydligt visade sitt oberoende som organisation.

Informationsverksamhet

Informationsverksamheten styrdes under denna period av händelser i svensk flyktingpolitik. 1998

anordnade Amnesty tillsammans med Röda Korset, FARR, Caritas, Svenska Kyrkan och UNHCR

ett seminarium om Dublinkonventionen 1998. (Röda Korset, 1998).

1999 genomförde Amnesty tillsammans med andra frivilligorganisationer och Handelshögskolan en

seminarievecka på temat mänskliga rättigheter på Handelshögskolan i Göteborg. Under

seminarieveckan anordnade Amnesty bland annat en paneldebatt under temat ”Hur ska Sverige

trygga rättssäkerheten i asylprocessen?”. (Svenska Amnestys hemsida).

År 2000 deltog Svenska Amnesty i ett antal utbildningar. Tillsammans med andra organisationer

anordnade Amnesty en utbildning om följderna av tortyr för Migrationsverkets personal. (ibid.). En

av bakgrunderna till utbildningen var de fällningar som Sverige dragit på sig av FN:s kommitté mot

tortyr. ”Efter det har Migrationsverket tagit kontakt med Amnesty samt även med till exempel Röda

Korset och Rädda Barnen och bett om att få utbildning. Amnesty ska berätta om vad det finns för

tortyr, var det förekommer och vilka effekterna är av tortyr”. (Intervju, Lisa Lemmeke).
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En stor del av Svenska Amnestys flyktingarbete utgjordes mellan 1997-2000 av att bistå

Migrationsverket med länderinformation. Maria Bexelius, flyktinghandläggare på Svenska Amnesty,

sa i intervjun att; ” Kunskapen om länderna måste förbättras och kunskaperna om brott mot

mänskliga rättigheter. Vi anser också att kunskapen om folkrätt och de mänskliga rättigheterna måste

förbättras”. (Intervju, Maria Bexelius).

Lobbyverksamhet

Svenska Amnesty bedrev en aktiv lobbyverksamhet från 1997 till 2000. Det märks inte minst bland

alla yttranden och remisser som organisationen avlämnade. 1997 avlämnades kommentarer i

samband med Sveriges anslutning till Schengenavtalet och verkställighet och kontroll i

utlänningsärenden. 1999 avlämnade Amnesty yttrande angående ökad rättssäkerhet i asylärenden. År

2000 präglades av förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i EU. Svenska Amnesty

producerade ett memorandum med rekommendationer till regeringen, där Amnesty uttryckte oro

över att EU:s harmonisering av flyktingpolitiken kan komma att begränsa asylrätten i Europa.

Ett stort arbete lades också ner tillsammans med andra organisationer på att arbeta mot regeringens

massflyktsproposition, vilket resulterade i att propositionen drogs tillbaka.

Samma år avlämnade Svenska Amnesty kommentarer till Ds 2000:45 ”En specialdomstol för

utlänningsärenden”. (Svenska Amnestys hemsida).

Den lobbyverksamhet som Amnesty bedrev 1997-2000 gällde till stor del ändringar i svensk

flyktingpolitik till följd av EU:s inverkan.

4.2 Flyktingpolitiska arenor

Svenska Amnesty har en stor funktion som opinionsbildare i flyktingpolitiken, såväl nationellt som

internationellt. ”Vad gäller vår roll som frivilligorganisation så är det att ständigt peka på vikten av att

asylrätten och FN:s flyktingkonvention respekteras och att med kritiska ögon granska såväl svensk

som europeisk och internationell flyktingpolitik”. (Intervju, Maria Bexelius).
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Den nationella arenan

Svenska Amnestys roll i den svenska flyktingpolitiken är enligt Maria Bexelius att; ”hela tiden agera i

de enskilda ärendena och att påpeka att man verkligen tar hänsyn till skyddsbehovet, vad kan en

person riskera vid ett återsändande. Sedan att hela tiden vara den som trycker på och sätter press på

myndigheter, regeringen och riksdag så att man faktiskt driver en politik som är generös och som

sätter mänskliga rättigheter i fokus”. (Ibid.).

Vad som framgår av intervjun är att det finns en dialog mellan frivilligorganisationer och myndigheter i

Sverige. ”Amnesty är en väl respekterad människorättsorganisation som har funnits länge. Den

information som vi publicerar är sällan felaktig”. (Intervju, Lisa Lemmeke). Tidigare i texten har jag

tagit upp hur Amnesty bidrar med länderinformation till bland annat Migrationsverkets handläggare.

”Jag tror att det alltid har funnits ett intresse från svenska myndigheter att höra vad Amnesty tycker.

Det har alltid funnits en dialog.

I många andra länder kan vi inte ens sätta upp ett Amnesty kontor. Jag menar inte att de följer allt

som vi säger, men att de ändå eftersträvar att alltid ha en dialog och att vi alltid får framföra det vi

tycker och tänker. Sedan vill vi förstås att de ska lyssna ännu mer på oss. (Ibid).

Svenska Amnesty är en tung remissinstans. ”När det kommer upp nya lagförslag i Sverige skickas

det alltid på remissrunda, även till Amnesty där de ber om våra kommentarer. Amnesty har en bra

dialog med den svenska regeringen. De vill ofta veta vad vi tycker och vilka våra farhågor är”. (Ibid).

Svenska Amnesty  verkade 1997-2000 i samarbetsorgan med andra frivilligorganisationer. Fosif är

ett nätverk av frivilligorganisationer där Svenska Amnesty deltar tillsammans med Röda Korset,

Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar, Caritas, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Sociala

Missionen, Svenska Flyktingrådet, Fransk Reformärta Kyrkan, RFSL och FARR. ”Vi kan dra

igenom våra frågor lättare om vi har en uppslutning av organisationer bakom oss. Om det kommer ett

nytt lagförslag kan vi diskutera det tillsammans. /.../. Man utbyter hela tiden information och håller

varandra uppdaterade”. (Ibid).

Enligt verksamhetsberättelsen för 1999 samarbetade Svenska Amnesty med Rädda Barnen, Caritas

och Svenska Kyrkan inom ramen för föreningen Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar.

År 2000 utträdde Amnesty ur föreningen för att återigen inträda år 2001. (Svenska Amnestys

hemsida).
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År 2001 deltog Svenska Amnesty i den offentliga utskottsutfrågningen ”Har flyktingpolitiken

hårdnat?”. Socialförsäkringsutskottet frågade ut experter om flykting- och migrationssituationen i

Europa samt asylprocessen i Sverige. Svenska Amnesty deltog och delgav sin uppfattning.

Dialogen mellan Amnesty och myndigheter var konstant 1997-2000. Amnesty fortsatte sitt

samarbete med andra organisationer.

Den internationella arenan

Amnesty var även verksamma på den internationella arenan 1997-2000. Bland annat genom att de

lämnade kommentarer på Europeiska Kommissionens arbetsdokument och i sin kontakt med FN. ”

Vi har också årligen varit hörstatus i FN:s Kommission för mänskliga rättigheter”. (Intervju, Lisa

Lemmeke). Vad som också framgår av intervju och dokument är att EU har blivit allt viktigare. ”Vad

gäller Sverige är det mycket numera som styrs från EU. Vi har ett särskilt EU Amnesty kontor i

Bryssel som lobbar aktivt där vad gäller flyktingfrågorna. Inför EU toppmötet i Laeken till exempel

har Amnesty kontoret jobbat väldigt hårt för att följa med utvecklingen inom EU. Hela tiden de

kommer med ett förslag kommer Amnesty med ett motförslag eller påpekar att ni måste fortsätta att

respektera det ni åtog er när ni ratificerade 1951 års flyktingkonvention. /.../. Amnestys Brysselgrupp

har som uppgift att lobba mot EU Kommissionen och parlamentet samt ha koll på plats vad det är

som händer. /.../. De jobbar precis som vi gör men har bara koll på vad som händer inom EU för att

kunna informera vår organisation överallt. Vi har kontakt med dem hela tiden”. (Ibid). Amnestys EU

kontor var aktiva med lobbyverksamhet 1997-2000.

Till följd av EU:s inverkan på den svenska flyktingpolitiken var den internationella arenan viktig för

Svenska Amnesty.

4.3 Amnestys syn på svensk flyktingpolitik

Svenska Amnesty anser att den svenska flyktingpolitiken blev hårdare under 1990- talet, vilket även

är många andra frivilligorganisationers bedömning. Förklaringen står inte enbart att finna i de ändringar

som har gjorts i utlänningslagen utan genom svenska myndigheters tolkning och tillämpning av lagen.

(Svenska Amnestys hemsida).
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Vad som enligt Amnesty (http//:www.amnesty.se, Frågor &svar, punkt 7) tyder på att vi rör oss mot

en hårdare flyktingpolitik är:

en drastisk minskning av antalet asylsökande i Sverige sedan 1993 till följd av
visumtvång och skärpt inresekontroll, restriktivare tolkning av begreppet flykting såsom
det definieras i 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, restriktivare
tolkning av begreppet humanitära skäl, hårdare praxis gällande ”säkra tredje länder”
samt direktavvisningar, ökat förvarstagande av asylsökande i förhållande till det totala
antalet asylsökande, bristande bedömningar av situationen i de länder varifrån
asylsökande flyr samt att trovärdighetsbedömningarna i aslyärenden blivit orimligt
stränga.

Mycket av det ovannämnda bekräftades i intervjun med flyktinghandläggarna på Svenska Amnesty i

Stockholm. Migrationsverkets bristande kunskap om de asylsökandes länder kom på tal ett flertal

gånger. ”Kunskapen om länderna måste förbättras och kunskaperna om mänskliga rättigheter”.

(Intervju, Maria Bexelius).

De orimligt höga trovärdighetsbedömningarna var också något som togs upp. ”En annan aspekt när

man ser på KAT besluten (FN:s kommitté mot tortyr, egen anmärkning), då har Sverige fått kritik för

att man har fokuserat alldeles för mycket på trovärdigheten vad gäller resvägen, berättelser som har

varit osammanhängande eller om man har lämnat motstridiga uppgifter”. (Ibid). Flyktinghandläggarna

var även av den uppfattningen att visumtvång och en skärpt inresekontroll har gjort det svårare för

människor på flykt att ta sig till Sverige. ”Man kan se att man under 90- talet har infört visum på

länder där det faktiskt kommer många asylsökande ifrån. Man ökar antalet länder som man kräver

visum av. Det är med det precis som med transportöransvaret, vi vill inte att det ska hindra

människor från att fly kränkningar och få skydd i Sverige eller i andra länder”. (Ibid).

Amnestys syn på den svenska flyktingpolitiken är även tydlig i de yttranden organisationen avlämnade

1997-2000. Amnesty var emot förslaget om att regeringen skulle upprätta listor över ”säkra” tredje

länder vilket framgick i deras yttrande angående ”Ökad rättssäkerhet i asylärenden” och

slutbetänkandet av Kommittén om ”Ny instans- och processordning i utlänningsärenden”.

Amnesty ansåg att det fanns en risk att så kallade säkra tredjeländerlistor skulle åsidosätta skyddet för

den enskilda flyktingen. Det som för en person är ett säkert land bör nödvändigtvis inte vara det för

en annan person. Amnesty betonade också vikten av länderkunskap bland tjänstemän. Det är viktigt

att handläggarna har kunskap om människorättssituationen i de asylsökandes hemländer. (Svenska

Amnestys hemsida).
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Ett annat problem som Amnesty betonade var myndigheternas fokusering på resvägar. ”Som vi

tidigare har sagt tycker vi att Migrationsverket och utlänningsnämnden sätter för stor vikt vid

resvägarna. Vi tycker att som EU:s asylpolitik är uppbyggd och tillämpas är det otroligt svårt att ta sig

in i EU till följd av visumkrav och transportöransvar. Vi anser att det är politiken som driver fram

människosmugglare”. (Intervju, Lisa Lemmeke).

Amnesty riktade viss kritik mot Schengenavtalet i deras kommentar till Ds 1997:38 ”Sveriges

anslutning till Schengensamarbetet”. De såg en uppenbar risk att Schengenavtalet tillsammans

med transportöransvar och visering skulle kunna resultera i att potentiella flyktingar hindras från att nå

Schengenländerna. På så sätt skulle asylrätten urholkas. Amnesty påpekade vikten av att

Schengensamarbetet sker på ett öppet sätt. De ansåg att Sverige bör verka för att övriga EU länder

tillämpar samma öppenhet som vi är vana vid i Sverige till följd av offentlighetsprincipen. (Svenska

Amnestys hemsida).

5. RESULTATREDOVISNING- SVENSKA RÖDA KORSET

I resultatredovisningen har jag utgått ifrån intervjuer, verksamhetsberättelser och remisser. Tanken har

varit att besvara mina frågeställningar, därmed har jag nedan presenterat Röda Korsets

verksamhetsområden från 1997 till 2000, vilka arenor Röda Korset har varit verksamma på samt

deras syn på svensk flyktingpolitik. Jag har velat lyfta fram de förändringar som har ägt rum och vad

som har föranlett dem.

5.1 Verksamhetsområden

Familjeåterförening

Familjeåterförening är ingen ny verksamhet för Röda Korset. Däremot förändrades denna

verksamhet till viss del under 90- talet. Av Röda Korsets verksamhetsberättelse från 1997 framgår att

den inskränkning som gjordes i utlänningslagen samma år vad gäller anhörigbegreppet, försvårade

Röda Korsets arbete med familjeåterförening vilket även framgår av intervjun med Rickard Olseke,

programsamordnare för flyktingfrågor. ”I och med lagändringen, när man helt tog bort sista länken

och bara gick på hushållsgemenskap, beroendeförhållanden som fanns redan när personerna här fick

sina tillstånd, så försvann i princip helt den möjligheten att få hit sin gamla mamma eller pappa”. Röda

Korset startade därför samma år en utredning om praxis i dessa ärenden. Syftet var att utreda vilka
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konsekvenser den nya lagstiftningen fick för utsatta människor att kunna återförenas i Sverige. (Röda

Korset, 1997).

Även i 1998 års verksamhetsberättelse betonas att de grupper som Röda Korset arbetade med, inte

hade samma möjligheter till återförening som de hade innan lagändringen trädde i kraft. (Röda

Korset, 1998).

Utredningen som Röda Korset startade ledde till att en kommitté tillsattes för att se över

anhörigbegreppet. ”Det blev senare en fråga för anhörigkommittén som sitter nu, där man bland annat

tittar om man kan förändra detta på något sätt”. (Intervju, Rickard Olseke).

Den inskränkning som gjordes av anhörigbegreppet i Utlänningslagen 1997 påverkade därmed Röda

Korsets arbete med familjeåterförening.

Enskilda ärenden- asylärenden

Dublinkonventionen har påverkat Röda Korsets arbete till viss del. Så kallade Dublinärenden är en

del av de enskilda ärenden som Röda Korset har att göra med. ”Detta är något väldigt tydligt som vi

kan säga att vi ser, för många av de asylsökande som kommer till oss är Dublinärenden. Dels kunde

man ju se innan vad det skulle innebära när det gäller familjesplittring, för konventionen är

konstruerad så att familjemedlemmar kan hamna i olika länder under asylprocessen. I och med att

diskussionen har varit aktuell så är det någonting som vi har uttalat oss om. I och med att EU

kommissionen nu kom med sitt förslag om en förordning som ska ersätta Dublinkonventionen så är

det ett tillfälle att säga vad vi tycker utifrån erfarenheterna av Dublinkonventionen, hur vi tycker att

den här förordningen bör se ut”. (Ibid).

Vad som framgår av dokumentation och intervju är att det nationella perspektivet, det vill säga att

enbart vara medveten om svensk lagstiftning och vad som sker i svensk flyktingpolitik, har blivit

otillräckligt även i de enskilda ärendena. ”Man kan inte enbart ha ett nationellt perspektiv, inte ens

när man hjälper den enskilde asylsökande. Även om man sitter på lokal nivå och ska ge rådgivning till

asylsökande måste man känna till hur det är i till exempel Tyskland och vad som försiggår inom EU

för att kunna ge goda råd”. (Ibid).
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De enskilda ärendena som Röda Korset arbetade med mellan 1997-2000 påverkades av EU:s

inverkan på den svenska flyktingpolitiken.

Frivillig återvandring och självmant återvändande

”Sedan 1995 har Röda Korset arbetat med frivillig återvandring”. (Ibid.). 1995 och framåt

utvecklades olika former av stöd för att kunna hjälpa de flyktingar som ville återvända till sitt forna

hemland. Frivillig återvandring bör, enligt Rickard Olseke, inte förväxlas med självmant återvändande

som är ett begrepp som Migrationsverket använder sig av. ” Det som myndigheter ofta talar om och

som de har pratat om sedan Migrationsverket fick verkställighetsansvaret av avvisningsbeslut, det är

vad de kallar för självmant återvändande. Vilket då är asylsökande som är tvungna att återvända. /.../.

De vill få det att framstå som att de ska få personer att återvända självmant och där som jag sa har de

försökt få oss att vara med, vilket dessvärre har skett på vissa ställen. Vår ståndpunkt är väldigt tydlig,

det är inte ett område vi kan samarbeta om. Vi kan ge ett stöd, men då gör vi det självständigt”.

(Ibid). Av Röda Korsets yttrande över utredningen ”Verkställighet och kontroll i

utlänningsärenden” SOU 1997:128 framgår att utredningen föreslagit stöd till och samarbete med

frivilligorganisationer med syfte att personer med avvisningsbeslut frivilligt skulle lämna Sverige. Röda

Korset ansåg det vara bra att man ville stödja frivilligorganisationer, men att ett mer organiserat

samarbete behövde övervägas. (Svenska Röda Korsets hemsida). Rickard Olseke anser inte att det

är Röda Korsets roll att samarbeta i sådana frågor. ”Det är inte en verksamhet där vi kan samarbeta

med den myndighet som är skyldig att genomföra avvisningsbeslut. Då blandar vi ihop det och det har

vi haft många diskussioner om där jag tror att Migrationsverket inte riktigt har förstått. De vill

naturligtvis gärna ha hjälp. Jag tror det är viktigt att man är tydlig med sina roller. Sedan finns det

mycket annat man kan samarbeta om”. (Intervju, Rickard Olseke).

Vad som framgår av Röda Korsets verksamhetsberättelser från 1997 till 2000 är att frivillig

återvandring var en viktig del av deras verksamhet under denna period. Staten ville nå ett samarbete

med Röda Korset inom det som Migrationsverket kallar för självmant återvändande. Röda Korset

avböjde förfrågan då de ansåg att det inte var deras roll att samarbeta med myndigheterna på det

området då det riktar sig till människor som skulle avvisas.

Projekt och utbildning
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Röda Korset startade 1998 Gränsprojektet tillsammans med Sveriges Kristna Råd och

Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar. Syftet med projektet var att vara närvarande då de

asylsökande anlände till gränsen för att på så sätt få en inblick i asylprocessen samt få svar på vilken roll

frivilligorganisationer kunde ha i sammanhanget. (Röda Korset,1997).

1997 arrangerade Röda Korset tillsammans med andra frivilligorganisationer ett seminarium om

Schengen där bland andra politiker deltog. 1998 anordnade Röda Korset tillsammans med FARR,

Caritas, Amnesty , Svenska Kyrkan och UNHCR ett seminarium om Dublinkonventionen.

Ett utbildningsmaterial om hur erfarenheter av tortyr inverkar i asylprocessen utarbetades 1998

tillsammans med Amnesty och Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar. Tjänstemän från

Utrikesdepartementet, Invandrarverket och Utlänningsnämnden deltog i utbildningen. (Röda Korset,

1998). 1999 och 2000 utbildades Migrationsverkets personal av Röda Korset och andra

organisationer i tortyrens effekter och traumatisering. ”Nu har Migrationsverket, vilket var vårt mål,

själva tagit över detta vilket är ganska självklart.

Vi finns fortfarande med i planeringen och genomförandet för de anser att vi har en kunskap. Det är i

allas intresse att deras personal är så kompetent som möjligt”. (Intervju, Rickard Olseke). I Röda

Korsets yttrande över ”Ökad rättssäkerhet i asylärenden” SOU 1999:16 punkt 15 betonar Röda

Korset vikten av att myndighetspersoner har en adekvat utbildning. ”Svenska Röda Korset anser det

samtidigt viktigt att domare och andra tjänstemän såväl som nämndemän erhåller särskild utbildning

och information både i ett inledande skede och därefter kontinuerligt när det gäller landinformation

m.m. Svenska Röda Korset anser att kännedom om förhållandena i det land den asylsökande

kommer ifrån är en av grundfaktorerna för att kunna fatta rätt beslut i ett asylärende”. (Svenska Röda

Korsets hemsida).

Den utbildning som ägde rum präglades av förändringar inom svensk flyktingpolitik som till stor del

berodde på EU:s inverkan på den samma. Röda Korset åtog sig också att utbilda myndighetspersonal

i tortyrens effekter tills det att tiden var inne för Migrationsverket att själva överta ansvaret för

utbildningen.

Opinionsbildande arbete
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En stor del av den flyktingverksamhet som ägde rum 1997 var flyktingpolitisk. Röda Korset

avlämnade skrivelser och remissyttranden i samband med Sveriges anslutning till Schengenavtalet,

återkallelse av uppehållstillstånd, begränsning av asylrätten inom EU samt utlänningar i

massflyktssituation. (Röda Korset, 1997). 1998 försökte Röda Korset påverka utformningen av

svensk flyktingpolitik genom remissvar och officiella uttalanden i samband med Amsterdamfördraget

och Schengensamarbetet. (Röda Korset, 1998). 1999 avlämnade Röda Korset yttrande över

”Ökad rättssäkerhet i asylärenden SOU 1999:16”. (Svenska Röda Korsets hemsida).

De skrivelser och remissyttranden som Röda Korset avlämnade under perioden 1997-2000 följde

den flyktingpolitiska utvecklingen i Sverige.

5.2 Flyktingpolitiska arenor

Den nationella arenan

Nationellt fungerar Röda Korset delvis som samhällspåverkare inom flyktingpolitiken.

”Samhällspåverkan bygger på detta att jobba flyktingpolitiskt på olika sätt. Genom att svara på

remisser, göra uttalanden, träffa myndigheter och politiker”. (Intervju, Rickard Olseke). Svenska

Röda Korsets roll som samhällspåverkare är stor. Röda Korset har en bra inblick i den problematik

som finns i flyktingpolitiken genom att de ständigt är i kontakt med flyktingar och asylsökande, vilket

ger dem en möjlighet att föreslå lagändringar som bättre lever upp till människors behov. Röda

Korset är en tung remissinstans och de sitter med i ett flertal parlamentariska kommittéer. Den

specialkompetens inom området som de har, gör att de som organisation har stora möjligheter att

påverka. (Röda Korset, 2000).

På frågan ”I vilken omfattning och hur tillvaratar regeringen frivilligorganisationers

engagemang och erfarenheter i flyktingpolitiken?” gav Rickard Olseke följande svar; ”Det är

svårt att veta egentligen, men vi är åtminstone med. Det är en trend de senaste åren att även

myndigheterna, åtminstone Migrationsverket, har blivit mer öppet och intresserad av samarbete.

Sedan vet man inte vad resultatet är i slutändan, om det gör någon skillnad, men vi har åtminstone en

möjlighet att vara med”. (Intervju, Rickard Olseke).

Röda Korset inbjöds 1997 att delta som experter i statligt kommittéarbete. Medverkan var

betydelsefull för organisationens inflytande inom det flyktingpolitiska området. (Röda Korset, 1997).



31

Enligt 1998 års verksamhetsberättelse gavs Röda Korset möjlighet att genom egna utredningar och i

samverkan med olika myndigheter framföra sina ståndpunkter. 1998 medverkade Röda Korset i en

parlamentarisk utredning angående förändringar i asylprocessen. Röda Korset gavs möjlighet att

redan i utredningsstadiet delta i diskussioner om hur asylarbetet borde utformas. År 2000 bidrog

Röda Korset genom debatt till att regeringen förlängde de tillfälliga uppehållstillstånden för

Kosovoflyktingar. Samma år deltog Röda Korset tillsammans med andra organisationer och

myndigheter i möten som har som syfte att verka för att en humanitär flyktingpolitik ska prägla både

lagstiftning och praxis. (Röda Korset, 2000).

Det samarbete som Röda Korset hade med andra organisationer präglades av EU:s inverkan. ”EU

perspektivet kommer även in på samarbetet vi har med andra organisationer i Sverige eftersom det

direkt påverkar asylsökande i Sverige genom Dublinkonventionen till exempel”. (Intervju, Rickard

Olseke).

Sammanfattningsvis hade Röda Korset en ständig dialog med myndigheter och politiker mellan

1997-2000. Svenska Röda Korset satt bland annat med som experter i statligt kommittéarbete,

anordnade seminarier, höll i utbildningar för olika myndighetspersoner, medverkade i parlamentariska

utredningar, skrev rapporter, lämnade yttranden, etcetera.

Den internationella arenan

Enligt 1997 års verksamhetsberättelse utgjorde de internationella samarbetsgrupperna en

betydelsefull plattform för Röda Korsets flyktingpolitiska inflytande. Svenska Röda Korset var en

aktiv part i detta arbete. 1997 var Svenska Röda Korset med och startade ett nytt samarbetsforum

för europeiska nationella rödakorsföreningar, PERCO- Platform for European Red Cross Co-

operation on Refugees Asylum Seekers and Migrants. Syftet med dess verksamhet är att förbättra

de europeiska villkoren för flyktingar och asylsökande. Under 1998 utvecklades PERCO ytterligare.

Ett annat forum för dialog med myndigheter och debatter under 1998 var ECRE- European Council

on Refugees and Exiles. (Svenska Röda Korsets hemsida).

Rickard Olseke sa i intervjun att ”Nu handlar det mer och mer om EU, eftersom

lagstiftningskompetensen inom flyktingområdet till stor del har förts över på EU. Då gäller det att hitta

på nya sätt att påverka dels kommissionen och dels sedan regeringarna. Då behövs det verkligen ett

samarbete också mellan organisationerna i Europa så att varje organisation kan gå till sin regering. /.../.
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I och med att det är femton länder som fattar besluten räcker det inte med att bara försöka påverka

den svenska regeringen om fjorton andra länder tycker något annat. Utan då måste vi försöka jobba

mer i nätverk inom EU för att få andra nationella flyktingorganisationer att påverka sina regeringar”.

(Intervju, Rickard Olseke). PERCO har även blivit en röst i EU- sammanhang. De var inbjudna till

samråd då EU- kommissionen skulle lägga fram ett förslag till gemensam lagstiftning när det gäller

mottagande av asylsökande. (Röda Korset, 2000).

Vad som framgår av verksamhetsberättelser, intervju och dokument är att det sedan länge funnits en

dialog mellan myndigheter, politiker och frivilligorganisationer. ”Man har tillgång till centrala

myndighetspersoner och politiker. Vi har en lång tradition av offentliga utredningar där man kan lämna

yttranden. Den nya utmaningen nu är EU- systemet och att fler och fler av de viktiga besluten tas av

ministerrådet. Där är man väldigt öppen på nationell nivå. Vi har goda relationer med

Utrikesdepartementet, där vi dels får möjligheter att till UD lämna våra synpunkter på EU-

kommissionens förslag innan förhandlingarna börjar och dels inför varje ministerrådsmöte har vi

möten tillsammans med de tjänstemän på Utrikesdepartementet som är ansvariga. Det är de som

också samtidigt har att föredra för riksdagens EU- nämnd vad som är på gång inför

ministerrådsmötena”. (Intervju, Rickard Olseke).

I och med EU: s inverkan på den svenska flyktingpolitiken har det blivit otillräckligt för Röda Korset

att verka på den nationella arenan. Röda Korset sökte därmed nya internationella arenor att agera på

mellan 1997-2000.

5.3 Röda Korsets syn på svensk flyktingpolitik

Vad som framgår av Röda Korsets remisser, övriga dokument och intervjuer är att mycket av den

kritik som riktades mot svensk flyktingpolitik 1997-2000 handlade om den viseringspolitik som förs

samt andra hinder som har upprättats för att få en mindre tillströmning av människor till Sverige. ”Det

är inte det stora problemet hur den svenska asylprocessen och lagstiftningen ser ut. Utan det är

innan, vad sätter vi upp för hinder för att inte få för många hit genom visumtvång, transportöransvar

och andra åtgärder”. (Intervju, Rickard Olseke). Röda Korsets ansåg i yttrandet över

departementspromemorian ”Amsterdamfördraget- EU:s regeringskonferens 1996-1997” att

viseringsplikten har kommit att användas som ett instrument för att reglera migrationen till Sverige.
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Svenska Röda Korset ställde sig emot att viseringspolitiken används på ett sådant sätt att det hindrar

människor på flykt att kunna ta sig till ett annat land. Transportöransvaret bidrar tillsammans med

viseringskravet till att asylsökande inte når gränsen. (Svenska Röda Korsets hemsida).  Samma

dilemma togs upp i Röda Korsets yttrande över departementspromemorian ”Sveriges anslutning

till Schengensamarbetet” liksom i min intervju med programsamordnaren för flyktingfrågor på

Svenska Röda Korset i Stockholm. ”Det har inte gått åt rätt håll. För att flyktingar ska kunna söka

skydd krävs det att man kan förflytta sig mellan länder. Ett införande av viseringstvång mot fler och

fler länder tillsammans med att man har transportörsanktionerna är egentligen det som är det viktiga.

Visumtvånget i sig hade inte varit något hinder om man fått gå ombord på flygplanet eller färjan. Nu

bygger man upp hinder vilket inte har lätt till att det är färre asylsökande som kommer, utan det leder

till att man tvingas att ta andra vägar med hjälp av människosmugglare”. (Intervju, Rickard Olseke).

Röda Korsets framhöll i yttrandet över ”Ökad rättssäkerhet i asylärenden” SOU 1999:16 vikten

av att personer som arbetar med utlänningsärenden erhålls både lämplig utbildning om hur människor

som har utsatts av tortyr reagerar samt länderkunskap. I samma yttrande avstyrkte Röda Korset att

omedelbar verkställighet av avvisningar får grundas på listor över så kallade säkra tredje länder.

(Svenska Röda Korsets hemsida).

Ett annat återkommande tema var Sveriges allt ökade beroende av vad som bestäms inom EU.

Dublinkonventionen är ett exempel på en bestämmelse som har påverkat svensk flyktingpolitik. ”Ska

man tala om förändringar så tror jag att det som har gjort att många upplever det som en stor

förändring och att det har blivit mer strikt, det är Dublinkonventionen som man i Sverige tillämpar

oerhört strikt. Går det att påvisa att man har varit i ett annat EU- land eller har ett visum dit och så

vidare, skickas man dit oavsett vad det landet har för flyktinglagstiftning eller för praxis. Det är

egentligen emot den svenska utlänningslagen. Man ska först pröva om det är ett säkert land för den

asylsökande”. (Intervju, Rickard Olseke).

5.4 Resultatsammanfattning

De båda organisationerna arbetade relativt likt varandra under åren 1997-2000. Det fanns mer

likheter än skillnader.
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Verksamhetsområden

De förändringar som ägde rum i den svenska flyktingpolitiken medförde inte alltid nya

verksamhetsområden, men däremot uppkom till exempel nya enskilda ärenden. Dublinärenden har

både Amnesty och Röda Korset kommit i kontakt med sedan Dublinkonventionen trädde i kraft i

Sverige.

Både Amnesty och Röda Korset utbildade myndighetspersoner i tortyrens effekter.

Till följd av Sveriges anslutning till nya konventioner, såsom Dublinkonventionen och Schengenavtalet,

arrangerade båda organisationerna seminarier om dessa. Det opinionsbildande arbetet var därmed

relativt likt mellan organisationerna. Röda Korset hade vissa åtaganden som Amnesty inte hade, men

det var inga nya åtaganden utan rörde sig om redan befintliga sådana som familjeåterförening och

efterforskning. Båda organisationerna yttrade sig i remisser när det gavs tillfälle.

Myndigheterna ville nå ett samarbete med frivilligorganisationerna i självmant återvändande för

avvisade flyktingar. Båda organisationerna visade tydligt sitt oberoende som organisationer och

avböjde erbjudandet.

Arenor

Amnesty och Röda Korset arbetade aktivt på den nationella arenan, både självständigt och i

samarbete med andra organisationer. Båda organisationerna deltog i kommittéarbete och utredningar.

Det fanns med andra ord en ständig dialog mellan myndigheter och frivilligorganisationerna. Amnesty

och Röda Korset ansåg den nationella arenan som otillräcklig i och med att den överstatliga politiken

fick allt större betydelse, därmed sökte sig båda organisationerna alltmer ut på den internationella

arenan. Det internationella samarbetet fick en större betydelse mellan 1997-2000. Röda Korset

etablerade ett nytt samarbetsforum för europeiska internationella rödakorsföreningar- PERCO och

samarbetet inom ECRE blev än mer betydelsefullt. Amnestys EU kontor i Bryssel blev allt viktigare.

Deras lobbyverksamhet var aktiv.

Svensk flyktingpolitik

Amnesty och Röda Korsets uppfattning om svensk flyktingpolitik var i stor sett den samma. Båda

organisationerna delgav sin uppfattning i bland annat remisser. Viseringspolitiken tillsammans med

transportöransvaret uppmärksammades av båda organisationerna. De ansåg att det är utslaget av en

restriktivare flyktingpolitik. Andra uppmärksammade dilemman av organisationerna var den strikta



35

tillämpningen av Dublinkonventionen. Båda organisationerna ansåg även att myndigheterna fokuserar

alldeles för mycket på trovärdigheten.

Bristande kunskap och utbildning av myndighetspersonal var också något som organisationerna var

eniga om. Amnesty och Röda Korset var emot upprättandet av listor över så kallade ”säkra” tredje

länder. Organisationerna menade att många av de åtgärder som har inrättats såsom; viseringspolitik,

Schengenavtal och transportöransvar har resulterat i att potentiella flyktingar har hindrats från att ta

sig till Sverige. Därmed har asylrätten urholkats.

6 FRIVILLIGORGANISATIONERNA OCH STATEN

Som jag nämnde under teoridelen har jag i analysen valt att ifrån Lundströms analys extrahera vissa

centrala begrepp från de tidigare brytpunkterna och se om dessa även står att finna i den fjärde

brytpunkten som utgörs av nuet. Mot bakgrund av dessa begrepp har jag valt att lyfta fram hur

relationen mellan frivilligorganisationer och staten såg ut och hur den gav sig uttryck i

frivilligorganisationernas flyktingpolitiska verksamhet under tidsperioden 1997-2000.

6.1 Gräns mellan stat och frivillig sektor

Lundström tar i sin teori upp hur ansvarsfördelningen mellan stat och den frivilliga sektorn kan se ut.

Ansvarsfördelningen kan vara vag eller tydlig, men det huvudsakliga är att det är arbetet som är i

fokus. Vad som framgår av det arbete som bedrevs av Amnesty och Röda Korset mellan 1997-

2000 är att gränsen mellan de statligt reglerade insatserna och de frivilliga insatserna var tydlig. Staten

sökte till viss del upp frivilligorganisationerna med förfrågan om att samarbeta inom vissa områden.

Där var dock frivilligorganisationerna tydliga och markerade sin ställning som oberoende.

Frivilligorganisationerna var måna om att bevara den gräns som fanns. De visade tydligt att ett för

nära samarbete med staten kunde skapa misstro hos deras målgrupp, i det här fallet flyktingar. Av

intervjuer och remisser framgick att båda organisationerna avböjde förfrågan om samarbete med

Migrationsverket i vad Migrationsverket kallade för ”Självmant återvändande”. Amnesty

poängterade deras ekonomiska oberoende då ett ekonomiskt stöd erbjöds för samarbetet, medan

Röda Korset markerade vikten av att vara tydlig i sina roller samt bevara sin självständighet.

I andra fall var gränsdragning inte lika tydlig mellan Röda Korset och staten då Röda Korset till viss

del mottog statliga bidrag. Både familjeåterförening och efterforskning är åtaganden som Röda Korset

har genom staten.
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6.2 Frivilligorganisationernas roll som initiativtagare och avantgarde

Amnesty och Röda Korset fungerade till viss del som initiativtagare och avantgarde. Många gånger

verkade det snarare som om det var myndigheterna som sökte upp frivilligorganisationerna. Så var

fallet till exempel vad gäller utbildning i tortyrens effekter. Myndigheterna sökte då upp

frivilligorganisationerna för att be om deras hjälp då både Amnesty och Röda Korset har stora

kunskaper inom det området. Amnesty och Röda Korset satte ihop en utbildning på temat tortyrens

effekter som de sedan utbildade Migrationsverkets personal i.

När organisationerna ansåg att tiden var inne lades ansvaret för utbildningen över på den egna

myndigheten. På så sätt bekräftas Lundströms analys om att frivilligorganisationerna kan fungera som

en brygga mellan deras verksamhet och den statliga politiken.

Även i de båda organisationernas opinionsbildande arbete fungerade frivilligorganisationerna som

initiativtagare. Till följd av att de förde fram sina åsikter och farhågor gav det också resultat. De

lyckades bland annat att dra tillbaka massflyktpropositionen när den kom.

Röda Korset tog initiativ och gjorde en utredning till följd av det inskränkta anhörigbegreppet som

trädde i kraft i januari 1997 då inskränkningen hade påverkat deras verksamhet med

familjeåterförening. Det resulterade i att det nu har tillträtt en kommitté som har som uppgift att se

över om anhörigbegreppet på något sätt går att förändra.

Både Amnesty och Röda Korset arrangerade seminarium om Dublinkonventionen och

Schengenavtalet till följd av förändringar i flyktingpolitiken. Politiker var inbjudna att delta. Om

seminarierna fick effekter och vilka dessa i så fall var framgick inte av dokument eller intervjuer.

Om organisationernas funktion som avantgarde och initiativtagare alltid gav resultat kan visserligen

ifrågasättas, men vad som framgår tydligt av det insamlade materialet är att staten inbjöd

frivilligorganisationerna till medverkan. Genom en ständig dialog med myndigheter förde Amnesty

och Röda Korset fram sina synpunkter på den svenska flyktingpolitiken. Både Amnesty och Röda

Korset satt med i kommittéer och dialogen mellan frivilligorganisationer och staten fanns där, men

som Amnesty och Röda Korset påpekade i intervjuerna är de inte på det klara med hur mycket

myndigheterna lyssnar på det de säger. Huvudsaken är dock enligt Amnesty och Röda Korset att de
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finns där, de är med i diskussionerna och har stora möjligheter att kunna påverka genom att föra fram

sin talan.

Samarbete i nätverk hade också betydelse för båda organisationerna. Amnesty och Röda Korset

ansåg sig ha större genomslagskraft i samverkan med andra organisationer.

6.3 Statens övertagande av verksamhet

Av de källor jag använde mig av fanns det inget som tydde på att det ovanstående begreppet, att

staten skulle överta den verksamhet som frivilligorganisationerna har varit initiativtagare till, lever kvar

i dag. Tvärtom verkade staten mån om att tillvarata frivilligorganisationernas kunskaper och

erfarenheter. Som jag tidigare nämnde var staten mer angelägen om att söka upp den frivilliga

sektorn för samarbete. Det gick att se i det så kallade ”självmant återvändande projektet” som

Migrationsverket stod bakom där de uppsökte frivilligorganisationerna. Även när det gällde

utbildning tog myndigheterna kontakt med Röda Korset och Amnesty för att dra nytta av deras

kunskaper i frågor som rörde tortyrens effekter. De båda organisationernas medverkan i

kommittéarbete tyder på allt annat än en kritisk inställning från statens sida till frivilligorganisationerna.

6.4 Frivilligorganisationernas roll som komplement och ersättare

Lundström talar om det ökade trycket på frivilligorganisationer och dess allt mer centrala roll som

intresseorganisation. I och med att den studie jag gjorde inte var av jämförande karaktär är det inget

som jag kan uttala mig om. Däremot råder det ingen tvekan om att de båda organisationerna hade en

central roll inom det flyktingpolitiska området. Amnestys och Röda Korsets roll som komplement var

tydlig mellan 1997-2000. Genom sin verksamhet med enskilda ärenden, lobbyverksamhet,

utbildning, familjeåterförening, frivillig återvandring fungerade både Röda Korset och Amnesty som ett

komplement till de statliga åtgärderna. Till viss del hade Röda Korset en ersättande funktion genom

sina statliga åtaganden, såsom familjeåterförening och efterforskning.

Det fanns också ett tryck ifrån staten på frivilligorganisationerna. Som jag tidigare nämnt fanns det

tillfällen då myndigheter aktivt sökte upp frivilligorganisationerna och som Lundström säger är det inte

alltid som frivilligorganisationerna ställer sig positiva till förändring. Så var fallet i det tidigare nämnda
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”självmant återvändande projektet”. Återigen betonade Röda Korset och Amnesty sitt oberoende.

De demokratiska värdena, som Lundström nämner, var de båda organisationerna noga med att

försvara.

6.5 Sammanfattande diskussion

Många gånger flyter Lundströms begrepp samman och de blir svåra att hålla isär. Vad som framgår av

mitt insamlade material och analys av detsamma är att det fanns ett tydligt samband mellan å ena

sidan relationen mellan staten och frivilligorganisationerna och å andra sidan frivilligorganisationernas

arbete. Beroende av vilken funktion organisationerna hade som avantgarde, initiativtagare,

komplement eller ersättare, om det fanns en gräns mellan staten och den frivilliga sektorn samt vilken

statens inställning var till den frivilliga sektorn gav det sig uttryck i organisationernas arbete.

Mestadels fanns det en tydlig gräns mellan statens åtaganden och frivilligorganisationernas

verksamhet, där både Amnesty och Röda Korset var noga med att vidmakthålla denna

gränsdragning. Röda Korset var förvånansvärt tydliga i denna uppfattning trots att de till viss del var

beroende av statliga bidrag. Båda organisationerna fyllde en viktig funktion som avantgarde och

initiativtagare, vilket gav sig uttryck både i deras verksamhetsområden och i deras remisser. De nådde

i vissa fall tydliga framgångar i sin lobbyverksamhet. Samarbetet mellan frivilligorganisationerna var

viktigt både för Amnesty och Röda Korset.

Staten var angelägen om att söka upp frivilligorganisationerna och gav dem dessutom utrymme att

medverka i den flyktingpolitiska debatten och i det flyktingpolitiska arbetet. Både Amnesty och Röda

Korset var inbjudna att medverka som experter i statligt kommittéarbete. Amnesty och Röda Korset

delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter till myndigheterna, bland annat genom utbildning i

tortyrens effekter och i länderkunskap. Det gick inte att urskilja en kritisk inställning från statens sida

till frivilligorganisationerna.

Mot bakgrund av de förändringar som ägde rum inom svensk flyktingpolitik mellan 1997-2000 och
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den uppfattning som både Amnesty och Röda Korset hade om dessa förändringar och dess

konsekvenser, försvarade organisationerna aktivt demokratiska värden och de mänskliga

rättigheterna. Därmed kan man säga att med eller mot sin vilja var Amnestys och Röda Korsets roll

central inom flyktingpolitiken mellan 1997-2000.

Ett flertal av de centrala begrepp som Lundström använder sig av i de tidigare brytpunkterna står

därmed även att finna i den fjärde brytpunkten som utgörs av nuet. Men frågan är, och som jag

kommer att diskutera vidare i följande kapitel, om vi inte är på väg in i en femte brytpunkt. Mitt

arbete pekar på att den överstaliga politiken gör sig alltmer påmind samt  påverkar den frivilliga

sektorn och dess arbete.

7. SLUTDISKUSSION

Vad Lundström aldrig betonar, då han i sin analys utgår ifrån nationalstaten, är den roll som

frivilligorganisationerna har som egen aktör och hur den överstatliga politiken, som allt mer har

kommit att prägla vårt samhälle, tvingar frivilligorganisationerna att söka nya vägar och arenor. Detta

är något som tydligt går att se av mitt arbete och som jag kommer att ta upp i denna avslutande

diskussion

7.1 Den överstatliga politikens inverkan

Frivilligorganisationerna interagerar inte enbart med staten, utan de är även tydliga och självständiga

aktörer. De har egna agendor som påverkas inte minst av det som sker i omvärlden. Till följd av att

flyktingpolitiken har blivit allt mer internationell, det vill säga att det har skett en ökad harmonisering

av den europeiska flyktingpolitiken, har det nationella perspektivet blir otillräckligt för

frivilligorganisationerna.

Även frivilligorganisationernas verksamheter med enskilda ärenden påverkas av det som sker i

Europa. Både Amnesty och Röda Korset är av uppfattningen att den svenska, alltmer EU

harmoniserade, flyktingpolitiken har lett till att människor i behov av skydd har fått det allt svårare att

ta sig hit på laglig väg till följd av visumtvång och transportöransvar. På så sätt har den överstatliga

politiken lett till att både Amnesty och Röda Korset har fått söka nya vägar och nya arenor att agera

på.



40

Då alltmer har kommit att styras ifrån EU måste nu frivilligorganisationerna vara verksamma även där

och försöka påverka den utveckling som sker. Att lobba på den svenska regeringen räcker inte

längre, utan nu måste även en aktiv lobbyverksamhet bedrivas mot EU kommissionen. Det

internationella samarbetet med andra frivilligorganisationer har också blivit viktigare. För att göra sin

röst hörd krävs uppbackning och frivilligorganisationerna söker den aktivt.

Frivilligorganisationernas roll som försvarare av de mänskliga rättigheterna, av demokratiska värden,

som samhällspåverkare och som kunskapsförmedlare är i dagsläget minst lika betydelsefull på den

internationella arenan som på den nationella. Nätverk över nationernas gränser har därmed fått en

ökad betydelse för såväl Amnesty som för Röda Korset. Den internationella arenan och det

internationella samarbetet kan i framtiden tänkas bli än mer betydelsefullt för frivilligorganisationerna i

och med den överstatliga politikens övertagande.

Frågan är om frivilligorganisationernas roll som försvarare av mänskliga rättigheter och av demokrati

någonsin har varit så betydelsefull som den är nu, när allt mer tyder på att en restriktiv flyktingpolitik

råder i Europa som ger sig i uttryck i att vi i väst Europa skyddar oss mot flyktingar istället för att

erbjuda dem skydd.
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Vad är det som bestämmer den flyktingverksamhet som er organisation bedriver?

Hur ser ni på den svenska flyktingpolitiken?

Vilken är er roll som frivilligorganisation i den svenska flyktingpolitiken?

Vilka möjligheter ser ni som frivilligorganisation att påverka utformningen av svensk flyktingpolitik?

I vilken omfattning och hur tillvaratar regeringen frivilligorganisationers engagemang och erfarenheter i
flyktingpolitiken?

Är detta något som har förändrats över tid?

Hur har återvandringsperspektivet hanterats av Er organisation?/ Hur förhåller ni er till
återvandringsperspektivet?

Hur ställer ni er till de ändringar som gjorts i Utlänningslagen under 90- talet?
• nytt skyddsbegrepp
• inskränkt anhörigbegrepp
• tillfälligt uppehållstillstånd
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• migrationsverkets samlade ansvar- utredning redan vid gränsen, ansvar för förvarstagna

Har dessa ändringar medfört nya arbetsuppgifter, vilka i så fall?

Hur ser ni på EU:s flyktingpolitik?

Vad ser ni för möjligheter/problematik med en EU harmoniserad flyktingpolitik?
• Amsterdamfördraget
• Schengen etc.

Vilken är er roll som frivilligorganisation i detta sammanhang?

Nyligen har det gjorts en utvärdering av Dublinkonventionen där ett flertal brister såsom långa
väntetider, familjesplittring har uppmärksammats. Har er organisation märkt av detta och hur har er
organisation i så fall hanterat det?

Vilken är er uppfattning om den viseringspolitik som förs?

Vilken betydelse har nya samarbetspartners för er organisation vad gäller flyktingfrågor?


