Utsatta unionsmedborgares rättigheter i Sverige
Q&As
Fråga: Vad handlar rapporten om?
Svar: Rapporten analyserar vilka rättigheter utsatta unionsmedborgare har när
de befinner sig i Sverige, inom en rad samhällsområden, och vilka motsvarande
skyldigheter som åligger svenska myndigheter och andra samhällsaktörer.
Fråga: Varför gör Civil Rights Defenders rapporten?
Svar: För att vi sett att det med få undantag saknats ett rättighetsperspektiv i
debatten om de utsatta unionsmedborgarna i Sverige. Diskussionen handlar i
hög grad om ursprungsländernas ansvar och om behovet av solidaritet med
människor som lider nöd. Dessa är viktiga perspektiv, men det finns också
juridiska dimensioner av vilka skyldigheter Sverige som stat har för dem som
befinner sig här, och dessa dimensioner har i hög grad varit frånvarande i
debatten. Det är detta glapp Civil Rights Defenders avser att fylla med rapporten.
Fråga: Vilka menar Civil Rights Defenders är ”utsatta unionsmedborgare”?
Svar: Vi refererar till de medborgare i andra EU-länder som på grund av
diskriminering och fattigdom lämnat sina hemländer och som sedan lever i social
och ekonomisk utsatthet här.
Fråga: Vilken lagstiftning tar rapporten avstamp i?
Svar: Rapporten analyserar internationella människorättsinstrument
(konventioner) EU-rätt som är bindande i Sverige, relevant EU-rätt och svensk
nationell lagstiftning. De mest centrala konventionerna i rapporten är
Europakonventionen om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om civila,
medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s
barnkonvention och FN:s rasdiskrimineringskonvention. Inom EU-rätten
fokuserar vi främst på de grundläggande fördragen och rörlighetsdirektivet. På
nationell nivå behandlar rapporten bland annat socialtjänstlagen, skollagen,
hälso- och sjukvårdslagen, lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar
som vistas i Sverige och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.
Rapporten omfattar det allmännas skyldigheter på statlig, landstings- och
kommunal nivå.
Fråga: Vilka områden/rättigheter täcker rapporten?
Svar: Rapporten omfattar rätten att inte utsättas för hatbrott, rätten att inte
utsättas för godtyckliga avhysningar, rätten till socialt bistånd, rätten till
arbetsmarknadsåtgärder, rätten till hälso- och sjukvård och rätten till utbildning.
Fråga: Till vem riktar sig rapporten?
Svar: Rapportens främsta målgrupp är representanter för det allmänna Sverige:
politiker på statlig, landstings- och kommunal nivå liksom beslutsfattare och
tjänstemän inom centrala myndigheter som Polismyndigheten, Socialstyrelsen,
Arbetsförmedlingen och Skolverket och socialtjänsten. Den riktar sig även till

intresseorganisationer som Sveriges Kommuner och Landsting och till
civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågor som rör utsatta
unionsmedborgare.
Fråga: Vilka är de viktigaste slutsatserna?
Svar: Svenska myndigheter på alla nivåer har en skyldighet att tolka svensk lag i
enlighet med internationella människorättsprinciper och människorättsskyddet
gäller alla människor på svensk mark, även icke-medborgare. Därför har utsatta
unionsmedborgare bland annat rätt till alternativa boenden vid avhysningar, rätt
att prövas för och vid behov beviljas socialt bistånd, rätt till
arbetsmarknadsåtgärder, rätt till hälso- och sjukvård och rätt till skolgång.
Fråga: Är alla utsatta unionsmedborgare romer?
Svar: Nej. Många av dem är romer från Rumänien och Bulgarien som rest från
dessa länder på grund av strukturell diskriminering och djup fattigdom där, men
även personer från andra EU-länder och med annan etnisk tillhörighet kommer
hit och lever i utsatthet i Sverige. Rapportens slutsatser gäller samtliga personer
som är unionsmedborgare och som befinner sig i en situation av social och
ekonomisk utsatthet.
Fråga: Har Sverige särskilda skyldigheter gentemot just gruppen romer?
Svar: Enligt folkrätten har en stat särskilda skyldigheter gentemot de grupper och
individer som är mest utsatta i samhället. Detta ansvar är inte kopplat till etnicitet
utan till graden av utsatthet. Romer har historiskt sett varit en av de grupper
såväl i Sverige som i andra EU-länder som varit mest diskriminerade,
trakasserade och marginaliserade. Europadomstolen har varit tydlig med att
stater har ett omfattande ansvar gentemot just den romska gruppen, med
hänvisning till den historiska marginaliseringen.
Fråga: Har alla fattiga i hela EU rätt att komma till Sverige och få skolgång,
sjukvård och socialt bistånd här?
Svar: Enligt folkrätten har staten ansvar för de personer som befinner sig på dess
territorium. Rättighetsansvaret gäller oavsett medborgarskap och legal status.
Det finns vissa undantag, till exempel rätten att rösta, men i de rättighetsområden
som rapporten behandlar finns inte möjlighet för staten att göra skillnad mellan
personer som är svenska medborgare och dem som är medborgare i andra EUländer. Detta betyder inte att EU:s alla fattiga kommer att komma till Sverige.
Den ”välfärdsturism” som många befarade efter att den fria rörligheten kom att
omfatta de nyaste EU-medlemsstaterna har inte förverkligats. En rapport från
EU-kommissionen från 2013 visar att en överväldigande majoritet av
unionsmedborgare som migrerar till andra länder gör det på grund av arbete, inte
på grund av sociala förmåner i mottagarlandet.1 Rapporten visar att nettoeffekten
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på de mottagande ländernas ekonomier är positiv: unionsmedborgare betalar
mer i skatt i de mottagande staterna än de tar emot i sociala förmåner.
Fråga: Vad är fördragskonform tolkning?
Svar: Det är skyldigheten för alla delar av det offentliga att tolka nationell rätt i
ljuset av Sveriges internationella förpliktelser. I en statlig utredning från 2010
definierades begreppet på följande vis: ”Enligt principen om fördragskonform
tolkning ska […] svensk intern rätt tolkas på ett sätt som överensstämmer med
Sveriges internationella åtaganden, så långt detta är möjligt inom ramen för den
svenska bestämmelsens ordalydelse.” (SOU 2010:70, sid. 20) Detta innebär att
såväl domstolar som kommuner, landsting och statliga myndigheter har en
skyldighet att känna till och tillämpa principerna om mänskliga rättigheter när de
tolkar svensk lagstiftning.
Fråga: Är det inte riksdagens uppgift att se till att svenska lagar överensstämmer
med konventioner Sverige ratificerat?
Svar: Riksdagen och lagrådet har till uppgift att se till att nya lagar står i
överensstämmelse med såväl Sveriges författning som våra internationella
åtaganden. När lagarna tillämpas finns dock ett stort tolkningsutrymme, och
tolkningen kan vara mer eller mindre rättighetsbaserad. I tillämpningen av lagar
har därför alla representanter för det allmänna en skyldighet att använda sig av
så kallade fördragskonform tolkning, se ovan.
Fråga: Står inte EU-rätten över internationella konventioner om mänskliga
rättigheter?
Svar: Nej. Sverige är bundet av såväl EU-fördragen och de andra EU-rättsliga
instrumenten som av de internationella konventioner om mänskliga rättigheter
som vi som stat har tillträtt. Sveriges medlemskap i EU har inte försvagat våra
andra internationella åtaganden. Dessutom är EU-rätten tydlig med att det alltid
står medlemsstater fritt att tillämpa ett mer långtgående skydd än vad de EUrättsliga åtagandena kräver. EU-rätten förhindrar med andra ord inte Sverige från
att uppfylla sina människorättsliga förpliktelser.
Fråga: Är det inte praktiskt omöjligt för barn som är utsatta unionsmedborgare att
gå i skolan i Sverige?
Svar: Det kan finnas praktiska svårigheter med att genomföra denna rättighet
men praktiska problem kan inte stå i vägen för principen om de mänskliga
rättigheternas förverkligande. Så kallade papperslösa barn har rätt till skolgång i
Sverige trots att de inte är folkbokförda. Det finns alltså redan en modell att följa
för gruppen barn som är utsatta EU-medborgare.
Fråga: Menar Civil Rights Defenders att ursprungsländerna inte har ett ansvar för
romer som diskrimineras där?
Svar: Självklart har alla stater ett ansvar att respektera, skydda och förverkliga
mänskliga rättigheter enligt de internationella överenskommelserna. Detta
omfattar alla medlemsstater i EU. Civil Rights Defenders menar att Rumänien,

Bulgarien och andra medlemsstater har ett tungt ansvar att komma till rätta med
den systematiska diskrimineringen av romer som pågår där och att se till att
historiskt marginaliserade grupper får tillgång till sina mänskliga rättigheter.
Sverige och EU bör utöva påtryckningar på Rumänien och Bulgarien och erbjuda
stöd så att detta kan förverkligas. Att ursprungsländerna har ett ansvar för sina
invånare fråntar dock inte Sverige ansvaret för personer som lämnat sina länder
och nu befinner sig här.

