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Äntligen en ändring i migrationslagen

Nuvarande migrationslag slår mot
utlandssvenskar – dags att göra om och
göra rätt
Stopp för familjesplittring och orimliga försörjningsoch bostadskrav för utlandssvenskar. Det är Svenskar i
Världens uppmaning till politikerna inför den nya migrationslagstiftningen. Den tillfälliga migrationslagen från
2016 sätter krokben för svenskar som vill återvända till
Sverige med partner och barn från icke-EU/EES-länder.
Turligt nog ska den tillfälliga utlänningslagen ersättas av
en ny permanent lag den 20 juli 2021.

E

nligt regeringen ska den svenska migrationspolitiken vara långsiktigt hållbar, rättssäker och
human. För att komma fram till en sådan politik
tillsatte regeringen i fjol en kommitté med uppgift att ta fram förslag på hur den ska se ut. Deras betänkande är nu ute på remiss, och Svenskar i Världen är en av
de organisationer som kommer att svara på den.

Febrilt arbete pågår

Arbetet med att ta fram ett gediget remissvar pågår. Till
sin hjälp har Svenskar i Världen ett team på Elison Wahlin
Advokatbyrå som hjälper organisationen pro-bono med att
nagelfara remissen för att säkerställa att utlandssvenskarnas
perspektiv lyfts fram.
”Det är oerhört viktigt att ta vara på det här tillfället.
Lika viktigt som att remissen blir genomtänkt är det att
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politikerna kan bilda sig
en uppfattning om hur
många utlandssvenskar
som berörs, och vilka konsekvenser den nuvarande
lagstiftningen medför. Vi
kommer därför att addera
en namninsamling och
en mängd berättelser till
remissen för att verkligen
Cecilia Borglin. Foto: Bengt Säll
synliggöra utlandssvenskarnas situation”, säger
Cecilia Borglin, generalsekreterare på Svenskar i Världen.
Så vilka är då de största utmaningarna med dagens
lagstiftning? I korthet handlar det om att familjer behöver
splittras under den tid då utlandssvenskens partner ansöker
om uppehållstillstånd, och orimliga försörjnings- och
bostadskrav gäller för den partner som är kvar i Sverige.
”Om inte den nya lagen tar hänsyn till utlandssvenskarna,
riskerar Sverige att gå miste om värdefull internationell
erfarenhet och kompetens, eftersom risken finns att
utlandssvenskar överväger att avstå från att flytta tillbaka
till sitt Sverige – det land som i många fall har investerat i
deras omsorg och utbildning, och som är i ett stort behov av
internationell erfarenhet och kompetens för att stå sig i den
globala konkurrensen”, fortsätter Cecilia Borglin.

Utlandssvenskarnas röst i Sverige

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige
genom att bedriva påverkansarbete och vara remissinstans
till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, studerar
och bor utomlands, men också för de utlandssvenskar som
återvänder till Sverige. För mer information om deras
arbete med att påverka migrationslagen och andra utmaningar, besök www.sviv.se.

Summary in English: The immigration bureaucracy facing returning
Swedes with foreign spouses and children (see page 27 in the October
2020 issue of Swedish Press) is now the subject of new legislation. The
new law will take effect on July 20, 2021 and aims to avoid the situation
where families have to live apart while permanent residence applications
for foreign family members are processed. SVIV is providing feedback by
highlighting for politicians the situation of the 660,000 Swedish expats
and their families.

[ ]

Swedish Press | Dec 2020/Jan 2021 27

