Kollektvädjan till Asylrättscentrum
Asylrättscentrum är en ideell förening som hjälper asylsökande och flyktingar med
juridisk vägledning i deras livsavgörande ärenden. Vi grundades 1991 och har hjälpt
tusentals asylsökande sedan dess. Idag är vi en organisation som förutom att ge
juridisk rådgivning och att driva ärenden i Sverige och internationellt, också
arrangerar utbildningar i asylrätt för offentliga biträden och volontärer, samt bedriver
påverkansarbete för att säkerställa en rättssäker migrationsprocess i Sverige.
De senaste åren har varit tuffa för människor som sökt asyl och uppehållstillstånd i
Sverige. Inte minst coronapandemins påverkan på arbetsmarknad, rörlighet mellan
länder och sjukvården har drabbat de människor vi hjälper mycket hårt. Den senaste
tidens oroligheter i Afghanistan har också lett till att afghaner i Sverige levt i ett
limboliknande tillstånd där de varken har kunnat lämna landet eller försörja sig
medan de är här. Dessutom har en ny migrationslagstiftning trätt i kraft som bland
annat gör det svårare för familjer att få återförenas i Sverige.
Vi har också sett människor drabbas hårt av kriget i Ukraina. I Sverige har det
inneburit snabba omställningar när EU:s massflyktsdirektiv med regler för tillfälligt
skydd har aktiverats för första gången någonsin. Förutom de frågor som uppstår om
hur en lagstiftning som aldrig tidigare använts ska tillämpas väcker det också frågor
och oro inför framtiden i Sverige – om familjer ska kunna återförenas, hur länge
skyddet kommer att gälla och hur sociala och ekonomiska rättigheter ska tillgodoses.
Det är av stor vikt att den som ansöker om skydd och uppehållstillstånd i Sverige får
tillgång till korrekt information och rätt juridiskt stöd när det behövs för att tillvarata
sina rättigheter. Vi har alla ett ansvar att lindra nöden för människor i utsatta
livssituationer. Det handlar om att stå upp för våra medmänniskor, värna deras
rättigheter och vandra på vägen mot ett jämlikt samhälle. Vi vädjar nu om er
omtanke, era förböner och en gåva till arbetet för de asylsökandes mänskliga
rättigheter.
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