
STATLIGA BRISTER RISKERAR ENSAMKOMMANDES LIV OCH 
HÄLSA ENLIGT NY RAPPORT 
 
Flera hundra, kanske tusentals, barn i Sverige blev plötsligt vuxna på 
slumpartade grunder, när Migrationsverket anställda justerade de 
asylsökande barnens ålder uppåt genom ett ögonkast. 
Barnkonventionen åsidosattes och barnen kunde tvångsutvisas bland 
annat till kriget i Afghanistan. Det är en av flera allvarliga punkter som 
förs fram i en ny rapport sammanställd av kampanjen "Håll ihop 
Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande". Nu kräver man 
omedelbara åtgärder från riksdag och regering.  
 
Uppgifterna om de anmärkningsvärda åldersuppskrivningarna är hämtade 
från journalisten Thord Erikssons bok "Dom som stod kvar", baserad på 
bland annat intervjuer med anställda på Migrationsverket.  
 
Andra källor som gruppen bakom rapporten använt sig av är bland annat 
the Uppsala Conflict Data Program, ett forskningsprojekt som samlat 
uppgifter om väpnade konflikter världen över i 40 år, rapporter från FN-
organet UNAMA, och studier om de ungas situation från bland annat 
Stockholms universitet och Karolinska institutet.  
 
Ett flertal brister  
I den 30-sidiga rapporten "Hitta en human lösning för Sveriges 
ensamkommande ungdomar - nu!" framkommer bland annat: 
* att Sverige tvingar tillbaka flyktingar till krigsdrabbade Afghanistan - ett av 
världens farligaste länder - under hot om indraget bistånd 
* att självmordsfrekvensen bland Sveriges ensamkommande ungdomar är 
nio gånger så hög som bland jämnåriga i befolkningen i övrigt 
* att tusentals unga krigsflyktingar nu lämnar Sverige i skräck för 
tvångsutvisning 
 
- Vi har sammanställt fakta från olika håll, som visar att ett beslut om 
amnesti för denna grupp, alla Sveriges ensamkommande ungdomar, är 
nödvändigt och akut. Det berättar en av kampanjens medgrundare och 
"ambassadörer", Marit Törnqvist, internationellt känd illustratör till bland 
annat Astrid Lindgrens barnböcker.  
 
Lokalt exempel ( te x ungdom/familjehem som kan vittna om sina 
upplevelser) 
 
Kända svenskar bakom FN-klagomål  
Bakom kampanjen "Håll ihop Sverige" står ytterligare en rad kända 
svenskar som författaren och debattören Anders Wijkman, förre 
ärkebiskopen KG Hammar, artisten Silvana Imam och regissören Suzanne 
Osten. Den 1 oktober lämnade gruppen in ett klagomål till FN gällande 
Sveriges brott mot mänskliga rättigheter i fråga om behandlingen av de 
ensamkommande.  
 



- De olika "ambassadörernas" skiftande bakgrund, visar på bredden bakom 
både rapporten och vårt klagomål till FN, säger Marit Törnqvist. Vi är 
hundratusentals etablerade svenska samhällsmedlemmar som inte längre 
accepterar den svenska statens sätt att hantera våra familjemedlemmar, 
våra skolelever, idrottskamrater och grannar. De flesta ensamkommande 
sökte skydd hos oss som barn 2015, och fem år är en lång tid i en ung 
människas liv. Nu vill vi se en omedelbar och human lösning från de 
ansvarigas sida, det vill säga Sveriges regering och riksdag. 
 
Växande namninsamling 
Den pågående kampanjen som även stöds av fler än 150 organisationer 
och företag runt om i Sverige, har hittills samlat in fler än 13 000 
namnunderskrifter. Kravet är permanenta uppehållstillstånd för alla 
Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit 
här i mer än ett år. 
 
Läs mer på kampanjens hemsida:  
www.flyktingamnesti.se 
 
Kontakta oss gärna för mer information:  
* Plats för lokal kontaktperson 
 
Kontakta oss gärna för mer information:  
* EvaMärta Granqvist, redaktör för rapporten och medgrundare av 
kampanjen "Håll ihop Sverige"   
0767933525 
evamarta@live.se 
 
* Joel Larsson, redaktör för rapporten och medgrundare av kampanjen "Håll 
ihop Sverige"  
0738289857 
joel74.larsson@gmail.com 
 
* Marit Törnqvist, medgrundare och "ambassadör" för kampanjen "Håll ihop 
Sverige  
0031618936118 
info@marittornqvist.com 
 
Bifogat:  
* Rapporten "Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande 
ungdomar - nu!" 
* Klagomål till FN  
 
Bilder: 
bild 1: märsta 
Åtskilliga demonstrationer har hållits i protest mot Sveriges tvångsutvisningar till 
kriget i Afghanistan. Här vid Migrationsverkets förvar i Märsta i samband med en 
tvångsutvisning till den 12 november 2019. 
Foto: EvaMärta Granqvist 
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bild 2: sturup 
En grupp demonstranter tar avsked av tvångsutvisade vänner då ett 
deportationsplan lyfter från Sturup den 26 juni 2018.  
Foto: EvaMärta Granqvist 
 
bild 3: ljungbyhed  
19-årige Malmöbon Esmat Rezai har varit inlåst i Migrationsverkets förvar i åtta 
månader, utan att ha begått något brott. Utanför stängslet vinkar hans 
klasskamrat Farhad Haidari i oktober 2020.  
Foto: EvaMärta Granqvist 
 
Bild 4: Marit Törnqvist  
Marit Törnqvist, internationellt känd illustratör och formgivare till bl.a. sagotåget 
på Junibacken i Stockholm, är en av flera kända svenskar bakom kampanjen "Håll 
ihop Sverige" med krav på amnesti för Sveriges ensamkommande ungdomar 
Foto: Örjan Karlsson 
 

 


