
Sverige nonchalerar internationella konventioner 
 
I februari 2008 tillsatte Tobias Billström den så kallade Försörjningskravsutredningen. Redan 
i direktiven gjorde han klart vilka förslag han ville ha: ”Utredaren ska lämna förslag på 
författningsändringar som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring 
för utländska medborgare och statslösa personer införs i svensk rätt.” Eller i klartext: Sverige 
vill förhindra att krigsskadade barn ska få leva tillsammans med föräldrar som inte kan göra 
rätt för sig.  
 
 Billström var medveten om att ett sådant förslag skulle kunna strida mot Sveriges åtaganden 
enligt flera internationella överenskommelser, bland annat Barnkonventionen. I direktiven 
skrevs därför in att förslagets konsekvenser för barn skulle analyseras särskilt. 
 
För att få underlag för en sådan analys hölls en hearing den 13/8 2008. Till den inbjöds bland 
andra Barnombudsmannen, Unicef, Rädda Barnen, Röda Korset samt Svenska 
Barnläkarföreningen. Kritiken mot det kommande utredningsförslaget var massiv. Man 
pekade bland annat på att det skulle strida mot flera av de grundläggande principerna i 
Barnkonventionen. Barn skulle komma att diskrimineras. Barnets bästa skulle inte sättas i 
främsta rummet. Och barnets rätt till snar återförening med båda sina föräldrar skulle kränkas. 
Allt detta finns redovisat i en av betänkandets bilagor. 
 
Utredningen begärde även in skriftliga synpunkter från Svenska Barnläkarföreningen, och de 
återfinns i en annan bilaga. Här redovisas den forskning och övriga erfarenheter som finns 
inom området.  Det finns idag ”ett gediget kunskapsunderlag som visar att påtvingad 
familjesplittring bland flyktingar och andra migranter utgör en viktig riskfaktor, för barn 
antagligen en av de tyngsta, för allvarliga kroniska traumaskador och långvarig psykisk 
ohälsa.” Det finns däremot ingen forskning som stöder antagandet att påtvingad 
familjesplittring skulle underlätta integrationen. Familjeåterförening ska därför på allt sätt 
underlättas.  

Man skulle kunna tycka att detta borde vara nog. Men när utredningen nu offentliggjort sitt 
betänkande Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114) visar det sig att alla 
dessa synpunkter lämnats åt sidan. Förslaget går helt i linje med beställningen från Tobias 
Billström. Den som kommit hit som anhörig ska kunna försörja sig genom eget arbete innan 
den övriga familjen får komma hit. Den som fått permanent uppehållstillstånd kan få vänta 
fyra år innan barnen kan få komma.  

För att ett sådant förslag ska kunna göras till lag krävs att Barnkonventionen sätts ur spel. Det 
är intressant och beklämmande att se hur utredningen har gått till väga för att lyckas med det. 
Man börjar med att påpeka att konventionen inte är svensk lag och att det inte finns någon 
internationell domstol som kan avgöra om Sverige bryter mot konventionen eller inte. I 
förbigående omnämns visserligen FN:s barnrättskommitté och dess arbete, men man 
underlåter nogsamt att nämna den allvarliga kritik som kommittén flera gånger riktat mot 
Sverige just när det gäller våra förpliktelser gentemot flyktingbarn. 

Så granskar man kritiskt de artiklar i konventionen som är relevanta i sammanhanget. Man 
menar att diskrimineringsartikeln (artikel 2) inte är aktuell, eftersom de aktuella barnen ännu 
inte kommit till Sverige. Man understryker att principen om barnets bästa (artikel 3) inte är 
absolut utan kan underordnas andra intressen. På samma sätt avfärdas principen om att ett 
barn inte får skiljas från sina föräldrar, såvida det inte är till barnets bästa (artikel 9). Det är 
bara en princip, inte något förbud, säger utredningen.  



 
När konventionen i artikel 10 föreskriver att ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om 
familjeåterförening ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt kommenteras detta 
så här: ”Det bör påpekas att artikel 10 inte innebär en ovillkorlig rätt till uppehållstillstånd vid 
familjeåterförening, utan handlar om hur staterna ska behandla (handlägga) sådana 
ansökningar.” 
 
Myndigheten ska alltså vara trevlig och positiv i sitt bemötande av den sökande men kan 
sedan besluta hur som helst utan att det står i strid med konventionstexten! Det är just denna 
typ av undanglidningar som FN:s barnrättskommitté regelmässigt brukar underkänna vid sina 
granskningar.  
 
Utredningen lägger alltså ner stor möda på att tona ner betydelsen av Barnkonventionens 
bestämmelser. ”Så noga är det inte”, vill man säga. ”En konvention är bara en konvention. 
Här gäller ändå svensk lag, och egentligen gör vi som vi vill. Att vi sedan åker på kritik när vi 
granskas – det tar vi med ro. FN har ändå inga sanktionsmöjligheter.” 
 
Detta är en hållning som vi stött på tidigare i svenskt agerande i förhållande till 
barnkonventionen, men också i förhållande till tortyrkonventionen och 
Europarådskonventionerna om våra nationella minoriteters rätt till eget språk. Det är djupt 
oroande att Sverige, trots upprepad kritik från flera olika granskningsorgan, fortsätter att inta 
en så nonchalant hållning gentemot det internationella samfundet. Samtidigt som vi gärna 
framställer oss som världsbäst i mänskliga rättigheter och säger oss vilja främja dessa värden i 
vår utrikespolitik. 
 
Efter denna genomgång av Barnkonventionen presenterar utredningen en 
”Barnkonsekvensanalys” med stora brister. I utredningens egna bilagor finns underlag för en 
fördjupad och nyanserad diskussion, men det har inte tagits tillvara. De synpunkter som 
fördes fram vid utredningens hearing förbigås. Utlåtandet från Svenska Barnläkarföreningen 
citeras i valda delar, men föreningens sammanfattande slutsatser utelämnas. I stället gör 
utredningen på lösa grunder andra antaganden om vad som är barnets bästa. Man pekar på 
trångboddheten i Malmö utan att relatera den till de bostadsförhållanden barnen kommer 
ifrån.  Analysen avslutas med orden: ”Det finns således starka skäl hänförliga till ett barn som 
talar både för och emot att ett försörjningskrav införs i svensk lag.” 
 
Att skälen emot ett försörjningskrav enligt all anlitad barnexpertis väger långt tyngre än de 
skäl som eventuellt talar för lämnas därhän. Därmed är Barnkonventionen slutgiltigt 
neutraliserad, och vägen ligger öppen för det förslag som Tobias Billström redan från början 
ville ha genomfört.  
 
Än så länge är detta endast ett utredningsförslag. Om det genomförs kommer det att 
ytterligare minska Sveriges trovärdighet i sammanhang som rör mänskliga rättigheter. FN:s 
barnrättskommitté kommer att åter rikta skarp kritik mot Sveriges sätt att tillämpa 
Barnkonventionen. Men de stora förlorarna är, som alltid, barnen. Inte kan de påverka 
föräldrarnas flyktbeslut. Inte heller Sveriges migrationspolitik. Övergivna av alla.  
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