
Motion	  2013/14	  	  
	  

För	  en	  värld	  utan	  gränser	  
	  
Förslag	  till	  riksdagsbeslut	  	  
Riksdagen	  tillkännager	  för	  regeringen	  som	  sin	  mening	  vad	  som	  anförs	  i	  motionen	  om	  att	  utreda	  
vilka	  omedelbara	  åtgärder	  som	  ska	  göras	  för	  att	  förbereda	  Sverige	  på	  att	  människor	  får	  rätt	  att	  
röra	  sig	  fritt	  över	  gränser.	  
	  
Riksdagen	  tillkännager	  för	  regeringen	  som	  sin	  mening	  vad	  som	  anförs	  i	  motionen	  om	  att	  ändra	  
Migrationsverkets	  uppdrag	  till	  att	  säkerställa	  allas	  rättigheter	  och	  möjlighet	  till	  delaktighet	  och	  
inflytande	  i	  samhället.	  	  
	  
Riksdagen	  tillkännager	  för	  regeringen	  som	  sin	  mening	  vad	  som	  anförs	  i	  motionen	  om	  att	  samtliga	  
parter	  och	  yrkeskategorier	  som	  arbetar	  med	  flyktingar	  och	  nyanlända	  migranter,	  aktivt	  ska	  
motverka	  heteronormativitet,	  könsdiskriminering	  och	  rasism	  inom	  den	  egna	  verksamheten	  genom	  
obligatorisk	  fortbildning.	  	  
	  

Bakgrund	  

Så	  länge	  världen	  är	  uppdelad	  och	  präglad	  av	  orättvisor	  –	  krig,	  tortyr,	  statligt	  förtryck,	  förföljelse,	  
fattigdom,	  våld,	  sexuella	  övergrepp	  och	  rättslöshet	  –	  kommer	  det	  att	  finnas	  människor	  som	  väljer	  
att	  resa	  över	  gränser	  för	  att	  söka	  skydd	  och	  ett	  värdigare	  liv	  i	  ett	  annat	  land.	  Feministiskt	  initiativ	  
anser	  att	  detta	  ska	  vara	  varje	  människas	  rättighet.	  	  

Sverige	  har	  förbundit	  sig	  att	  följa	  FN:s	  deklaration	  om	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  och	  
Genèvekonventionen	  om	  flyktingars	  rättigheter.	  Ändå	  bryter	  Sverige	  gång	  på	  gång	  mot	  de	  
mänskliga	  rättigheterna	  genom	  att	  deportera	  människor	  till	  länder	  där	  deras	  mänskliga	  rättigheter	  
kränks.	  Den	  svenska	  asylprocessen	  lider	  av	  stora	  generella	  brister,	  som	  också	  förvärras	  av	  bristen	  
på	  genusperspektiv.	  Liv	  sätts	  på	  spel	  för	  att	  Migrationsverket	  saknar	  insikt	  och	  förståelse	  för	  
kvinnors	  och	  hbtq-‐personers	  asylskäl.	  Detta	  i	  kombination	  med	  en	  allt	  mer	  repressiv	  politik	  mot	  
papperslösa	  leder	  till	  ett	  råare	  samhällsklimat	  och	  stort	  mänskligt	  lidande.	  Det	  kan	  inte	  fortsätta	  
såhär.	  	  

Feministiskt	  initiativ	  har	  en	  vision	  om	  en	  fri	  värld	  som	  inte	  begränsas	  av	  skarpa	  gränser	  och	  höga	  
uteslutande	  murar.	  Gränser	  skapar	  ett	  ”vi	  och	  dom”	  och	  bidrar	  till	  att	  upprätthålla	  en	  rasistisk	  
världsordning.	  Istället	  vill	  Fi	  bygga	  en	  värld	  efter	  principen	  att	  jorden	  tillhör	  oss	  alla	  och	  ska	  med	  
omsorg	  och	  respekt	  delas	  rättvist	  mellan	  hela	  jordens	  befolkning.	  Vi	  vill	  ha	  en	  värld	  utan	  gränser,	  
där	  alla	  människor	  –	  inte	  bara	  européer	  –	  har	  rätten	  att	  röra	  sig	  fritt	  och	  bestämma	  själva	  var	  på	  
jorden	  de	  vill	  leva.	  

För	  att	  förbereda	  en	  övergång	  till	  öppna	  gränser	  vill	  vi	  att	  det	  tillsätts	  en	  utredning	  som	  ser	  över	  
vilka	  förändringar	  som	  behövs	  på	  bostadsmarknaden,	  arbetsmarknaden	  och	  inom	  
utbildningsväsendet	  för	  att	  garantera	  att	  nyanlända	  får	  en	  bra	  start	  i	  Sverige.	  Omfattande	  
satsningar	  på	  antirasism,	  jämställdhet	  och	  antidiskriminering	  på	  arbetsmarknaden	  och	  i	  resten	  av	  
samhället	  måste	  till.	  En	  upprustning	  av	  välfärden	  och	  utjämning	  av	  resurser	  behövs	  för	  att	  
motverka	  ökad	  segregation.	  Stärkta	  rättigheter	  i	  arbetslivet	  behövs	  för	  att	  förhindra	  exploatering	  
av	  migrerad	  arbetskraft.	  

När	  människors	  rätt	  att	  själva	  bestämma	  var	  de	  vill	  bosätta	  sig	  bejakas	  kommer	  de	  resurser	  som	  
idag	  läggs	  på	  att	  begränsa	  människors	  rörlighet	  istället	  kunna	  användas	  för	  att	  skapa	  ett	  öppet	  och	  



jämlikt	  Sverige.	  Migrationsverket	  kommer	  inte	  längre	  bedöma	  människors	  rätt	  att	  leva	  i	  Sverige,	  
utan	  ta	  ett	  samlat	  grepp	  för	  att	  stödja	  människor	  som	  flyttar	  till	  och	  från	  Sverige	  med	  frågor	  som	  
rör	  arbetsmarknadsrättigheter,	  skattesystemet,	  bostad,	  utbildning,	  sjukvård	  och	  övrig	  lagstiftning	  
för	  att	  på	  så	  sätt	  stärka	  människors	  delaktighet	  och	  inflytande	  i	  samhället.	  	  

	  

Stockholm	  den	  28	  september	  2013	  

Sissela	  Nordling	  Blanco	  (Fi)	  


