
Swedish Press | October 2020   27[ ]

Swedish Press  Connects [ ] 
Making Expat Voices Heard Loud and Clear

Utlandssvenskarnas röst intensifieras

Summary in English: SVIV has intensified its dialogue with 
Foreign Minister Ann Linde, as well as with the Ministry of Foreign 
Affairs. Uppermost on the agenda are two long-standing issues: 
Firstly, the problems resulting from the withdrawal of the mobile 
passport renewal unit in the United States; and secondly, the 
difficulties returning Swedish citizens encounter when seeking 
permanent resident status in Sweden for their American spouses. 
SVIV would like to see more people joining the Association in order 
to further strengthen its influence in the Swedish immigration 
legislative process.

Svenskar i Världen, SVIV, är organisationen som fångat 
utrikesministerns genuina intresse. Numera finns därför 
en dedikerad kontaktperson på UD för att säkerställa att 
utlandssvenskarnas röst når fram. På organisationens 
dagordning står frågan om passförnyelse och underlätt-
andet av flytt till Sverige med ens amerikanska partner 
högt upp. SVIV ser gärna att fler blir medlemmar för att 
stärka utlandssvenskarnas röst ytterligare. 

I början av mars kontaktade utrikesminister Ann 
Linde organisationen Svenskar i Världen för att få en 
bättre bild av utlandssvenskarnas situation i ett tidigt 
läge av Covid-19. På mötet uppmärksammades Linde 

på organisationens representanter världen över, varpå hon 
tog initiativet till att kontakten mellan representanterna 
och ambassaderna skulle stärkas. Ett viktigt steg i det 
arbetet är den dedikerade kontaktpersonen som Svenskar i 
Världen numera har på UD, Sophie Tzelidis, kansliråd som 
bland annat ansvarar för pass- och medborgarskapsfrågor 
på den konsulära enheten.

Att ha utrikesministerns och UD:s öra är viktigt för en 
organisation som driver utlandssvenskarnas frågor. En 
konstruktiv och öppen dialog är en förutsättning för att 
kunna föra fram utlandssvenskars behov och önskemål. 
Påverkansarbete är en långsiktig process där Svenskar 
i Världens roll är att ständigt påminna myndigheter och 
beslutsfattare om utlandssvenskarnas behov och utmanin-
gar och därtill komma med konstruktiva lösningsförslag.

Ytterligare ett tillfälle att lyfta utlandssvenskarnas 
utmaningar var det Livefika som utrikesministern deltog på, 
arrangerat av Svenskar i Världen. På detta webinar svarade 
Linde på ett antal frågor som hade skickats in i förväg av 
medlemmar. Under de tjugo minuter som hennes späckade 
schema tillät, hann utrikesministern beröra avsaknaden av 
den mobila passenheten i USA, diskutera valdeltagande, 
samordningsnummer och vad som gäller för svenskar utom-
lands om den pågående pandemin kräver nya restriktioner.

Pass- och medföljandeproblematik kvarstår
Två hyperaktuella frågor som Svenskar i Världen driver 
är att hitta en lösning på det problem som uppstod när 

den mobila passenheten togs ur bruk i USA, men också 
påverka den kommande migrationslagen. Beträffande 
passfrågan kontaktade organisationen utrikesministern 
redan i november i fjol för att uppmärksamma henne på de 
konsekvenser som uppstod för många av de uppskattnings-
vis 150 000 svenskar som bor i landet. Svenskar i Världen 
för nu dialoger med olika personer och konstellationer för 
att kunna hitta en lösning. 

Under våren har Svenskar i Världen jobbat intensivt 
med utmaningen för svenska medborgare att flytta hem till 
Sverige med sina amerikanska partners. Möten har ägt rum 
hos justitie- och migrationsministerns sakkunniga, och en 
debattartikel har publicerats i Svenska Dagbladet. Därtill 
har organisationen tillhandahållit Migrationskommittén 
den resolution i ämnet som togs fram på Utlandssvenskarnas 
parlament i fjol, men också försett kommittén med konkreta 
exempel från verkligheten. 

Information om medlemskap i Svenskar i Världen finns 
på www.sviv.se. Där finns även inspelningen av Livefikat 
med utrikesminister Ann Linde.

https://www.sviv.se/

