
Caritas i Norden om flyktingarnas mänskliga rättigheter  

Efter den senaste tidens åtstramningar i asylpolitiken uttrycker Caritas i Sverige, 
Danmark, Norge och Finland sin oro över läget för de mänskliga rättigheterna för de 
flyktingar som kommer till de nordiska länderna. 

Vi ber våra regeringar att sluta konkurrera om att vara den som har den hårdaste 
asylpolitiken och att i stället bidra till att finna gemensamma europeiska lösningar. 

Caritas uppmanar regeringarna i de nordiska länderna att vara pådrivande för att 
finna en ny flyktingpolitik som fördelar ansvaret för de flyktingar som kommer till 
Europa på ett mer humanitärt och rättfärdigt sätt, och som förhindrar att desperata 
människor måste sätta sina liv på spel för att kunna sätta sig i säkerhet. 

Det har visat sig att Dublin-förordningen inte har kunnat hantera den tillströmning av 
flyktingar som Europa nu står inför. Därför måste man tänka på ett nytt sätt. Mer 
solidaritet, såväl mellan de europeiska länderna som med människorna på flykt, bör 
vara svaret på dagens flyktingsituation, inte fler stängda gränser. 

FN:s flyktingkonvention, som ska säkra att alla som befinner sig på flykt från en 
ohållbar situation i hemlandet ska kunna få bo i ett annat land till dess att det är 
tryggt att återvända hem, måste respekteras på samma sätt som andra mänskliga 
rättigheter. Därtill måste en snabb integration ske av dem som behöver skydd genom 
att de får lära sig språket, får utbildning och arbete. Samtidigt har vi alla ett ansvar för 
att bekämpa de fördomar, det hat och den racism som kan stå i vägen för 
flyktingarnas integration i våra nordiska länder. I det integrationsarbetet både kan och 
vill frivilligorganistationerna spela en viktig roll under de kommande åren. 

Caritas kräver: 

 Att Dublin-förordningen ersätts med ett nytt system som fördelar ansvaret för 
flyktingarna som kommer till Europa på ett mer humanitärt och rättfärdigt sätt. 

 Att säkra och lagliga flyktvägar till Europa öppnas. 
 Att ett humanitärt visum införs. 
 Att visumplikten kan upphävas när den humanitära situationen så kräver. 
 Att en snabb återförening av familjer underlättas. 

Henrik Alberius, ordförande i Caritas Sverige, Jann Sjursen, generalsekreterare i 
Caritas Danmark, Martha Rubiano Skretteberg, generalsekreterare i Caritas Norge 
och Larissa Franz-Koivisto, generalsekreterare i Caritas Finland. 

Uttalandet är ett resultat av ett nordiskt Caritas-möte i Stockholm den 25 och 26 
januari 2016. 

 


