Falun 20-08-28

Till Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken

Vi i Förbundet Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk (FSF) skriver till er för att
föreslå en ändring av Utlänningslagen. I Kapitel 5 § 15a står det att
tidsbegränsade uppehållstillstånd kan beviljas trots tidigare avslag om den
sökande har en anställning sedan fyra månader. Men formulering om att det
ska kunna gälla även den som försörjer sig som egenföretagare saknas och
borde alltså tilläggas. Särskilt när det gäller företagande inom en sektor som
skriar efter unga, så som det svenska jordbruket.
Detta blev tydligt då Baqer Mosawi, som för fem år sedan kom till Sverige från
Afghanistan, inte beviljats att ansöka om att ”Byta Spår” ifrån Sverige, utan
enligt Migrationsverket måste bege sig till hemlandet för att ansöka om
arbetstillstånd (https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-iSverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Asylsokande-som-fattarbete.html). Detta trots att Baqer Mosawi i enlighet med politikernas
bestämmelser att asylsökande ska försörja sig själva, gör just det genom att ha
ett eget jordbruksföretag. Till och med sedan ett par år bakåt i tiden. Han har
bl a beviljats EU-stöd för unga jordbrukare. Stödet ingår i förordning
(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och är därmed del i en
bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. Att han får detta
stöd och har specialistkompetens borde även kunna betraktas som en särskild
ömmande omständighet, men den tillfälliga lagen omöjliggör ju i princip

”ömmande omständigheter”. (Tidigare uttalande från Eldrimner – nationellt
centrum för mathantverk samt från Förbundet Svensk Fäbodkultur och
Utmarksbruk/FSF bifogas). Baqer får även andra miljöersättningar från
Jordbruksverket, vissa som innebär femåriga åtaganden, t ex för att bevara och
utveckla biologisk mångfald och öppna landskap. Det blir mycket märkligt då
den ena myndighetens regler och krav blir ett brott mot en annan myndighets
regler och krav.
Eftersom det uttrycks att det är en rättssäker, human och effektiv
migrationspolitik som eftersträvas för framtiden så bör det som nämns ovan
ses över, då detta fall med Baqer Mosawi tyvärr alltför tydligt visar att
migrationspolitiken i nuläget varken är det ena eller andra. Dessutom uppges i
nuläget att asylärenden inom EU i ska ta 6 månader men får ta upp till 15
månader i svåra fall. Sverige har dock många ärenden som tagit ännu längre tid
än så, vilket var fallet för Baqer Mosawi. Det innebär att man som asylsökande
hinner etablera sig i Sverige under väntetiden, vilket det sedan bör tas hänsyn
till vid beslut.

Vi föreslår att:
- Hänsyn ska tas till försörjningsförmåga och oberoende av om man är
anställd eller egen företagare ska man kunna ansöka om både
arbetstillstånd och uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige
- Extra hänsyn ska tas till om man dessutom försörjer sig inom en extra
behövande sektor, så som unga jordbrukare/fäbodbrukare är i fallet med
Baqer Mosawi
- Hänsyn ska tas till om handläggningstiderna varit så långa att den
asylsökande hunnit etablera sig i Sverige under väntetiden, så som i
Baqer Mosawis fall
- Den tillfälliga lagen som begränsar asylsökandes möjligheter att få
uppehållstillstånd i Sverige (bland annat genom att ta bort vissa
skyddsgrunder) ska hävas
- Politiska beslut ska gälla hela vägen ut och inte kunna bli som i Baqers fall
att man får en praktikplats för att integreras i svenska samhället och
sedan ändå inte ges möjlighet att stanna kvar trots att resultatet av
praktikplatsen blev så lyckat som försörjning genom eget företag inom
en behövande sektor
- De nya humana och rättssäkra reglerna som är på väg att tas fram ska
även gälla för dem som varit här sedan 2015
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