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ENKATUNDERSOKNING

EU VALET
2019

VAR STÅR KANDIDATERNA I DITT PARTI?

Enkätundersökning, EU:s asylpolitik
Med anledning av EU-valet har Refugees Welcome Sverige och Flyktinggruppernas Riksråd
sammanställt en enkät som skickats ut till topp-kandidaterna från de partier som finns representerade i
EU-parlamentet.
Enkäten består av 7 frågor och fokuserar på EU:s migrationssamarbeten med länder utanför EU och på
CEAS (Common European Asylum System). CEAS är ett lagpaket som nu ska förändras och byggas ut.
CEAS har sju delar: Dublinförordningen, Asylprocedurförordningen, Skyddsgrundsförordningen,
Mottagandedirektivet, Ramverket för vidarebosättning (förordning), Eurodac och EU:s asylbyrå.
Förordningar är överstatliga och tvingande. Inget land får ha bättre eller sämre villkor för dem som söker
internationellt skydd. Tanken med att införa förordningar är att det ska bli lika villkor oberoende av vilket
EU-land som tar emot asylsökande. Förslagen kommer alltså påverka Asylrätten i Sverige.
Högst svarsfrekvens på enkäten har Miljöpartiet och Feministiskt initiativ där 100 procent av
kandidaterna har svarat. Centerpartiet har en 80 procentig svarsfrekvens, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet har en 70 procentig svarsfrekvens. Kristdemokraterna och Liberalerna hade en 60
procentig svarsfrekvens. Sverigedemokraterna hade bara en 30 procentig svarsfrekvens och ingen av
kandidaterna från moderaterna har tagit sig tid att svara, istället har det kommit in ett svar för hela
partiet.
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1. ÅTERTAGANDEAVTAL
EU har slutit flera så kallade återtagandeavtal med länder såsom Nigeria och Mali. I återtagandeavtalen lovar
samarbetsländerna EU att återta personer som nekats asyl inom EU i utbyte mot bistånd och ekonomiska satsningar.
Avtalen har flera kontroversiella aspekter. Landet som ingått avtalet blir till exempel skyldigt att inte bara ta tillbaka
sina egna medborgare utan även andra länders medborgare som passerat genom landet på väg mot EU.
Återtagandeavtalen har även slutits med länder som har brister i sin respekt för mänskliga rättigheter och sämre
ekonomiska förutsättningar än EUs länder att ordna ett värdigt mottagande.
Utöver EU:s återtagandeavtal så har en rad EU-länder slutit enskilda avtal med vissa länder från vilka många
migranter kommer, exempelvis Italien med Libyen.
Mer info
- Information om återtagandeavtal
- Europaportalen om samarbeten med transitländer:

“Ska EU:s bistånd villkoras mot att transitländer lovar att återta
personer som fått avslag eller som nekas möjlighet att söka asyl
i EU?”
Socialdemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Heléne Fritzon

4

Erik Bergkvist

4

Carina Ohlsson

3

Johan Danielsson

3

Evin Incir

2

Jytte Guteland

2

Linus Glanzelius

4

Svaren från Socialdemokraterna är spridda mellan 2 och 4. De som är mest negativt inställda till
att EU: bistånd villkoras är Evin Incir och Jytte Guteland. De som är mest positiva till att EU:s
bistånd villkoras är Heléne Fritzon, Erik Bergkvist och Linus Glanzelius.
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Kristdemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Liza-Maria Norlin

5

Ella Bohlin

5

Yusuf Aydin

4

Martin Hallander

5

Birgitta Sacredeus

4

Sara Skyttedal

5

Svaren från Kristdemokraternas kandidater är 4:or och 5:or med övervägande 5:or.
Kandidaterna är alltså positiva till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar
personer som sökt asyl.

Feministiskt Initiativ
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Jaime Gomez

1

Stina Svensson

1

Soraya Post,

1

Joakim Månsson
Bengtsson

1

Toktam Jahangiry

1

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ har svara med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är
är alltså starkt negativt inställda till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar
personer som sökt asyl.

Moderaterna
Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de med en 4:a. Partiet är alltså positivt inställt till att EU:s bistånd ska villkoras mot
att transitländer återtar personer som sökt asyl.
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Centerpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ebba Krumlinde

2

Louise Grabo

2

Eric Luth

2

Fredrick Federley,

2

Kristina Jonäng

2

Gustav Hemming

2

Frida Nilsson

2

Emma Wiesner

2

Alla Centerpartiets kandidater svarar med en 2.a på frågan. Samtliga kandidater som svarat är
alltså negativt inställda till att EU:s bistånd villkoras mot att transitländer lovar att återta
personer som fått avslag eller som nekas möjlighet att söka asyl i EU.

Liberalerna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Anders Rehnberg

4

Oscar Wåglund
Söderström,

5

Said Abdu

4

Maria Weimer

4

Monica Lundin

5

Karin Karlsbro

5

Svaren från Liberalernas kandidater är lika delar 4:or och 5:or. Kandidaterna är alltså positiva till
att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar personer som sökt asyl.
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Miljöpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Mursal Isa

1

Märta Stenevi

1

Bodil Valero

1

Aida Badeli

1

Jakop Dalunde,

1

Lorentz Tovatt,

1

Alice Bah Kuhnke

1

Emma Nohrén

1

Max Troendle

1

Pär Holmgren

1

Alla kandidater för Miljöpartiet har svara med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså
starkt negativt inställda till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar personer
som sökt asyl.

Vänsterpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ida Legnemark

1

Deniz Butros

1

Nina Broman Costa

1

Carolina Gustafsson

1

Hanna Gedin

1

Ana Süssner Rubin

1

Malin Björk

1

4

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svara med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är
alltså starkt negativt inställda till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar
personer som sökt asyl.

Sverigedemokraterna
1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Namn
Karl Khaldun Robbjens

4

Peter Lundgren

4

Kristina Winberg

4

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Samtliga har svarat med en 4:a på
frågan och är alltså positivt inställt till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar
personer som sökt asyl.

2. PRIORITERINGAR I BUDGET
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) är EU:s gemensamma gränspolis och har till uppgift att hålla
migranter utan tillstånd utanför EU:s gränser. Frontex stödjer medlemsländerna i deras verksamhet gällande
gränsbevakning, återvändande och samarbete med länder utanför EU. De senaste åren har Frontex budget ökat.
Mer info
- Frontex budget 2018
- Frontex hemsida
- Organisationen Fronexit

“Tycker du att fortsatt ökade anslag till Frontex är en bra ide?”
● Ja, Frontex borde få mer
● Nej, Frontex borde få mindre
● Nej, samma nivå som nu
Socialdemokraterna
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Heléne Fritzon

Ja, Frontex borde få mer

Erik Bergkvist

Ja, Frontex borde få mer
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Carina Ohlsson

Ja, Frontex borde få mer

Johan Danielsson

Ja, Frontex borde få mer

Evin Incir

Ja, Frontex borde få mer

Jytte Guteland

Ja, Frontex borde få mer

Linus Glanzelius

Ja, Frontex borde få mer

Alla Socialdemokraternas kandidater som svarat menar att Frontex ska få ökade anslag.

Kristdemokraterna
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Liza-Maria Norlin

Ja, Frontex borde få mer

Ella Bohlin

Ja, Frontex borde få mer

Yusuf Aydin

Ja, Frontex borde få mer

Martin Hallander

Ja, Frontex borde få mer

Birgitta Sacredeus

Nej, samma nivå som nu

Sara Skyttedal

Ja, Frontex borde få mer

Alla Kristdemokraternas kandidater som svarat menar att Frontex ska få ökade anslag utom
Birgitta Sacedeus som tycker att budgeten som ligger är tillräcklig.

Feministiskt Initiativ
Namn

Tycker du att fortsatt ökade anslag
till Frontex är en bra ide?

Jaime Gomez

Nej, Frontex borde få mindre

Stina Svensson

Nej, Frontex borde få mindre

Soraya Post,

Nej, Frontex borde få mindre

Joakim Månsson
Bengtsson

Nej, Frontex borde få mindre
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Toktam Jahangiry

Nej, Frontex borde få mindre

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ vill att Frontex ska få mindre pengar.

Moderaterna
Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de att Frontex borde få mer pengar.

Centerpartiet
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Ebba Krumlinde

Ja, Frontex borde få mer

Louise Grabo

Nej, samma nivå som nu

Eric Luth

Ja, Frontex borde få mer

Fredrick Federley,

Nej, samma nivå som nu

Kristina Jonäng

Nej, samma nivå som nu

Gustav Hemming

Nej, samma nivå som nu

Frida Nilsson

Nej, samma nivå som nu

Emma Wiesner

Nej, samma nivå som nu

Centerpartiets kandidater svarar att Frontex:s budget ska vara på samma nivå som den är nu
eller vill se ökade resurser till Frontex. Majoriteten svarar samma nivå som nu. De två kandidater
som vill se ökade anslag till Frontex är Ebba Krumlinde och Eric Luth.

Liberalerna
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Anders Rehnberg

Ja, Frontex borde få mer

Oscar Wåglund
Söderström

Ja, Frontex borde få mer

Said Abdu

Ja, Frontex borde få mer

Maria Weimer

Ja, Frontex borde få mer
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Monica Lundin

Ja, Frontex borde få mer

Karin Karlsbro

Ja, Frontex borde få mer

Alla Liberalernas kandidater som svarat menar att Frontex ska få ökade anslag.

Miljöpartiet
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Mursal Isa

Nej, Frontex borde få mindre

Märta Stenevi

Nej, Frontex borde få mindre

Bodil Valero

Nej, Frontex borde få mindre

Aida Badeli

Nej, Frontex borde få mindre

Jakop Dalunde,

Nej, Frontex borde få mindre

Lorentz Tovatt,

Nej, Frontex borde få mindre

Alice Bah Kuhnke

Nej, samma nivå som nu

Emma Nohrén

Nej, Frontex borde få mindre

Max Troendle

Nej, Frontex borde få mindre

Pär Holmgren

Nej, Frontex borde få mindre

Alla kandidater för Miljöpartiet har svara att de tycker att Frontex ska få mindre pengar utom
Alice Bah Kuhnke som menar att Frontex anslag ska vara kvar på samma nivå som nu.

Vänsterpartiet
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Ida Legnemark

Nej, Frontex borde få mindre

Deniz Butros

Nej, Frontex borde få mindre

Nina Broman Costa

Nej, Frontex borde få mindre

Carolina Gustafsson

Nej, Frontex borde få mindre
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Hanna Gedin

Nej, Frontex borde få mindre

Ana Süssner Rubin

Nej, Frontex borde få mindre

Malin Björk

Nej, Frontex borde få mindre

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svarat att de tycker att Frontex ska få mindre pengar.

Sverigedemokraterna
Namn

Tycker du att fortsatt ökade
anslag till Frontex är en bra ide?

Karl Khaldun Robbjens Nej, samma nivå som nu
Peter Lundgren

Ja, Frontex borde få mer

Kristina Winberg

Ja, Frontex borde få mer

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Två av dem har svarat att Frontex
borde få mer pengar medan Karl Khaldun Robbjens menar att anslag ska vara kvar på samma
nivå som nu.

3. LIBYEN
Enligt UD finns det stora brister i Libyens rättssystem och 2017 publicerade det amerikanska tv-bolaget CNN
video-klipp från Libyen där migranter såldes som slavar. Amnesty international rapporterar om systematiska, grova
kränkningar av migranters mänskliga rättigheter i Libyen utförda av smugglare och libysk kustbevakning. EU:s statsoch regeringschefer enades i februari 2017 om att sluta en överenskommelse med Libyen. Den går ut på att
EU-länderna ska utbilda och stödja den libyska kustbevakning för att hindra att personer försöker fly över
Medelhavet till EU.
EU-kommissionen lovade även att öronmärka motsvarande 1,9 miljarder kronor ur EU-budgeten, bland annat för att
bistå Libyens kustbevakning.
Mer info
- UD:s rapport om Mänskliga Rättigheter i Libyen
- CNN
- Amnesty international om situationen för migranter i Libyen
- Europaportalen om EU:s migrationssamarbete med Libyen
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“EU och EU:s medlemsländer har flera ekonomiska samarbeten
med kustbevakningen i Libyen för att stoppa flyktingar från att
komma till EU. Ska EU fortsätta dessa samarbeten?”
Socialdemokraterna
Namn

1= nej, absolut inte
5= ja, absolut

Heléne Fritzon

5

Erik Bergkvist

5

Carina Ohlsson

5

Johan Danielsson

5

Evin Incir

4

Jytte Guteland

3

Linus Glanzelius

5

De socialdemokratiska kandidaternas svar är spridda mellan 3 och 5 där en majoritet svarat
med 5:or och är alltså mycket positivt inställda till att EU ska fortsätta sina samarbeten med
Libyen. Evin Incir svara en med en 4:a och Jytte Guteland har svarat med en 3:a.

Kristdemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Liza-Maria Norlin

5

Ella Bohlin

5

Yusuf Aydin

4

Martin Hallander

5

Birgitta Sacredeus

4

Sara Skyttedal

5
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De kristdemokratiska kandidaternas har svarat med 4:or och 5:or. De som svarat med 5:or och
alltså är mycket positivt inställda till att EU ska fortsätta sina samarbeten med Libyen är i
majoritet. Yusuf Aydin och Birgitta Sacredeus har svarat med 4:or.

Feministiskt Initiativ
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Jaime Gomez

1

Stina Svensson

1

Soraya Post,

1

Joakim Månsson
Bengtsson

1

Toktam Jahangiry

1

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ har svara med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är
är alltså starkt negativt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

Moderaterna
Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de med en 4:a och är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten
med Libyen.

Centerpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ebba Krumlinde

2

Louise Grabo

3

Eric Luth

3

Fredrick Federley,

3

Kristina Jonäng

3

Gustav Hemming

3

Frida Nilsson

3
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Emma Wiesner

3

Alla kandidater för Centerpartiet har svarat med en 3:a utom Ebba Krumlinde som svarat med
en 2:a. Det är alltså en majoritet som inte tar ställning mot samarbetet.

Liberalerna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Anders Rehnberg

2

Oscar Wåglund
Söderström

3

Said Abdu

4

Maria Weimer

4

Monica Lundin

4

Karin Karlsbro

4

Liberalernas kandidater är spridda mellan 2.or och 4:or med en övervägande majoritet svarar
med en 4:a och är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.
Oscar Wåglund Söderström har svarat med en 3:a och Anders Rehnberg har svarat med en 2:a.

Miljöpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Mursal Isa

1

Märta Stenevi

1

Bodil Valero

1

Aida Badeli

1

Jakop Dalunde,

1

Lorentz Tovatt,

1

Alice Bah Kuhnke

1

Emma Nohrén

1
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Max Troendle

1

Pär Holmgren

1

Alla kandidater för Miljöpartiet har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså
starkt negativt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

Vänsterpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ida Legnemark

1

Deniz Butros

1

Nina Broman Costa

1

Carolina Gustafsson

1

Hanna Gedin

1

Ana Süssner Rubin

1

Malin Björk

1

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är
alltså starkt negativt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

Sverigedemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Karl Khaldun Robbjens

4

Peter Lundgren

4

Kristina Winberg

4

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Samtliga har svarat med en 4:a på
frågan. Samtliga kandidater är är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten
med Libyen.
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4. SKÄL SOM UPPSTÅR UNDER ELLER EFTER FLYKTEN
Skyddsgrundsförordnignen är en del av CEAS (Common European Asylum System) och reglerar vem som kan
betraktas som flykting eller skyddsbehövande. Ett av förslagen i den nya Skyddsgrundsförordnignen innebär att
personer som ändrar eller kommer ut med sin tro, sin sexuella läggning alternativt gör politiska uttalanden mot
hemlandet, efter att de flytt inte kommer kunna åberopa detta i sin asylansökan. Detta även om det nya
omständigheterna kan leda till förföljelse i hemlandet.
Mer info:
- Organisationen InEUmanitys film om CEAS
- EU-kommissionen om CEAS
- FARR om CEAS

“Ett av förslagen som förhandlas i EU inom
skyddsgrundsförordningen i CEAS är att personer som under
eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör
politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse
inte kommer att få asyl. Är du för den förändringen?”
Socialdemokraterna
Namn

1= nej, absolut inte
5= ja, absolut

Heléne Fritzon

1

Erik Bergkvist

1

Carina Ohlsson

1

Johan Danielsson

1

Evin Incir

1

Jytte Guteland

1

Linus Glanzelius

1

Alla kandidater för Socialdemokraterna har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är
är alltså starkt negativa till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella
läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte kommer
att få asyl.
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Kristdemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Liza-Maria Norlin

1

Ella Bohlin

1

Yusuf Aydin

1

Martin Hallander

3

Birgitta Sacredeus

1

Sara Skyttedal

1

Alla kandidater från Kristdemokraterna har svarat med en 1:a och alltså starkt negativa till att
personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör politiska
uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte kommer att få asyl. Utom Martin
Hallander som svarat med en 3:a.

Feministiskt Initiativ
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Jaime Gomez

1

Stina Svensson

1

Soraya Post,

1

Joakim Månsson
Bengtsson

1

Toktam Jahangiry

1

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ har svara med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är
är alltså starkt negativt inställda till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin
sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte
kommer att få asyl.

Moderaterna
Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de med en 2:a och är alltså negativt inställda till att personer som under eller efter
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flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som
kan leda till förföljelse inte kommer att få asyl.

Centerpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ebba Krumlinde

1

Louise Grabo

2

Eric Luth

2

Fredrick Federley,

2

Kristina Jonäng

2

Gustav Hemming

2

Frida Nilsson

2

Emma Wiesner

2

Alla kandidater för Centerpartiet har svarat med en 2:a utom Ebba Krumlinde som svarat med
en 1:a och alltså är starkt negativ till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin
sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte
kommer att få asyl. Majoriteten är negativt inställd till förändringen.

Liberalerna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Anders Rehnberg

3

Oscar Wåglund Söderström

4

Said Abdu

4

Maria Weimer

4

Monica Lundin

3

Karin Karlsbro

4

Liberalernas kandidater är spridda mellan 3:or och 4:or med en övervägande majoritet svarar
med en 4:a och är alltså positivt inställda till att personer som under eller efter flykten ändrar sin
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tro, sin sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till
förföljelse inte kommer att få asyl.

Miljöpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Mursal Isa

1

Märta Stenevi

1

Bodil Valero

1

Aida Badeli

1

Jakop Dalunde,

1

Lorentz Tovatt,

1

Alice Bah Kuhnke

1

Emma Nohrén

1

Max Troendle

1

Pär Holmgren

1

Alla kandidater för Miljöpartiet har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså
starkt negativt inställda till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella
läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte kommer
att få asyl.

Vänsterpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ida Legnemark

1

Deniz Butros

1

Nina Broman Costa

1

Carolina Gustafsson

1

Hanna Gedin

1
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Ana Süssner Rubin

1

Malin Björk

1

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är
alltså starkt negativt inställda till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin
sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte
kommer att få asyl.

Sverigedemokraterna
1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Namn
Karl Khaldun Robbjens

2

Peter Lundgren

2

Kristina Winberg

2

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Samtliga har svarat med en 2:a på
frågan. Samtliga kandidater är är alltså negativt inställda till att personer som under eller efter
flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som
kan leda till förföljelse inte kommer att få asyl.

5. TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Permanenta uppehållstillstånd har varit norm i Sverige i över 30 år fram tills 2015 då tillfälliga uppehållstillstånd
infördes temporärt genom en tillfällig lag. Ett av förslagen i den nya Skyddsgrundsförorningen, som är en del av
CEAS, innebär att Sverige inte kommer kunna återgå till permanenta uppehållstillstånd. Enligt förslaget ska EU:s
medlemsstater bara kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.
Mer info:
- Organisationen InEUmanitys film om CEAS
- EU-kommissionen om CEAS
- FARR om CEAS

“Ett av förslagen som förhandlas i EU inom
skyddsgrundsförordningen i CEAS är att bara tillfälliga
uppehållstillstånd ska ges till personer som beviljas asyl. Är du
för den förändringen?”
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Socialdemokraterna
Namn

1= nej, absolut inte
5= ja, absolut

Heléne Fritzon

2

Erik Bergkvist

2

Carina Ohlsson

1

Johan Danielsson

2

Evin Incir

1

Jytte Guteland

2

Linus Glanzelius

2

Svaren från Socialdemokraterna består av 1:or och 2:or där en majoritet har svarat med 2:or.
Kandidaterna är alltså negativa till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas. Carina
Ohlsson och Evin Incir är starkt negativa till förslaget.

Kristdemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Liza-Maria Norlin

4

Ella Bohlin

5

Yusuf Aydin

5

Martin Hallander

5

Birgitta Sacredeus

5

Sara Skyttedal

5

Kandidater från Kristdemokraterna har svarat med 5:or utom Liza-Maria Norlin som svarat med
en 4:a. Kandidaterna är alltså positiva till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Feministiskt Initiativ
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Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Jaime Gomez

1

Stina Svensson

1

Soraya Post,

1

Joakim Månsson
Bengtsson

1

Toktam Jahangiry

1

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ har svara med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är
är alltså starkt negativt inställda till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Moderaterna
Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de med en 5:a och är alltså starkt positivt inställda till att bara tillfälliga
uppehållstillstånd ska beviljas.

Centerpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ebba Krumlinde

1

Louise Grabo

1

Eric Luth

2

Fredrick Federley,

1

Kristina Jonäng

1

Gustav Hemming

2

Frida Nilsson

1

Emma Wiesner

1

Kandidaterna från Centerpartiet har svarat med 1:or och 2:or. En majoritet har svarat med 1:or
och är alltså starkt negativ till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.
.

20

Liberalerna
1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Namn
Anders Rehnberg

2

Oscar Wåglund Söderström

2

Said Abdu

2

Maria Weimer

3

Monica Lundin

3

Karin Karlsbro

3

Liberalernas kandidater är spridda jämt mellan 2:or och 3:or och är alltså svagt negativa till att
bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Miljöpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Mursal Isa

1

Märta Stenevi

1

Bodil Valero

1

Aida Badeli

1

Jakop Dalunde,

1

Lorentz Tovatt,

1

Alice Bah Kuhnke

1

Emma Nohrén

1

Max Troendle

1

Pär Holmgren

1

Alla kandidater för Miljöpartiet har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså
starkt negativt inställda till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.
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Vänsterpartiet
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Ida Legnemark

1

Deniz Butros

1

Nina Broman Costa

1

Carolina Gustafsson

1

Hanna Gedin

1

Ana Süssner Rubin

1

Malin Björk

1

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är
alltså starkt negativt inställda till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Sverigedemokraterna
Namn

1= nej absolut inte
5= ja, absolut

Karl Khaldun Robbjens

5

Peter Lundgren

5

Kristina Winberg

5

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Samtliga har svarat med en 5:a på
frågan. Samtliga kandidater är är alltså starkt positivt inställda till att bara tillfälliga
uppehållstillstånd ska beviljas.

6. KRIMINALISERA HJÄLPINSATSER
I Ungern har de gjorts straffbart att hjälpa migranter och asylsökande, liknande lagar diskuteras runt om i Europa.
Hjälporganisationer som deltagit i räddningsarbete på medelhavet har fått dyra böter och tvingats avsluta sin
räddningsverksamhet. Transportörsansvaret innebär att den som hjälper en flykting över gränsen begår ett brott. I
Sverige har röster höjts för att kriminalisera hjälp till papperslösa personer.
Mer info:
- SvD om "stoppa-Sorros"-lagen i Ungern

22

- Läkare Utan Gränser om varför de tvingas avsluta sitt hjälparbete på medelhavet
- Migrationsinfo.se om Transportörsansvar
- SvD om kriminalisering av att hjälpa papperslösa

“Anser du att det är befogat att straffa frivilligorganisationer
och privatpersoner som hjälper skyddssökande personer?”
Socialdemokraterna

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner
som hjälper skyddssökande personer?

Heléne Fritzon

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Erik Bergkvist

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Carina Ohlsson

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Johan Danielsson

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Evin Incir

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Jytte Guteland

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Linus Glanzelius

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alla Socialdemokraternas kandidater som svarat menar att hjälpinsatser aldrig skall straffas.

Kristdemokraterna

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner
som hjälper skyddssökande personer?

Liza-Maria Norlin

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Ella Bohlin

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Yusuf Aydin

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Martin Hallander

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Birgitta Sacredeus

2. Ja- när hjälpinsatserna riktas mot
skyddssökande personer som fått ett
lagakraftvunnet utvisningsbeslut.
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Sara Skyttedal

-

4 av Kristdemokraternas kandidater som svarat menar att hjälpinsatser aldrig ska straffas.
Birgitta Sacredeus menar att hjälpinsatser ska kunna straffas om de riktas mot skyddssökande
personer som fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Sara Skyttedal har valt att inte svara på
frågan.
Kommentar Sara Skyttedal: I bakrundstexten till denna fråga i er digitala blandar ni delar om
flyktingsmuggling och Ungerns kriminalisering av hjälp till papperslösa. Det är inte samma sak.
Jag är självklart mot den ungerska regeringens kriminalisering av hjälporganisationers stöd till
papperslösa, men lika självklart är det att flyktingsmuggling över gränserna bör vara
kriminaliserat.

Feministiskt Initiativ

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner
som hjälper skyddssökande personer?

Jaime Gomez

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Stina Svensson

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Soraya Post,

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Joakim Månsson
Bengtsson

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Toktam Jahangiry

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ menar att hjälpinsatser aldrig skall aldrig straffas.

Moderaterna
Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de att hjälpinsatser aldrig skall aldrig straffas.

Centerpartiet

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner
som hjälper skyddssökande personer?

Ebba Krumlinde

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

24

Louise Grabo

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Eric Luth

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Fredrick Federley,

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Kristina Jonäng

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Gustav Hemming

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Frida Nilsson

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Emma Wiesner

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alla Centerpartiets kandidater som svarat menar att hjälpinsatser aldrig skall aldrig straffas.

Liberalerna

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner som
hjälper skyddssökande personer?

Anders Rehnberg

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Oscar Wåglund
Söderström

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Said Abdu

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Maria Weimer

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Monica Lundin

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Karin Karlsbro

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alla Liberalernas kandidater som svarat menar att hjälpinsatser aldrig skall aldrig straffas.

Miljöpartiet

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner som
hjälper skyddssökande personer?

Mursal Isa

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Märta Stenevi

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Bodil Valero

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Aida Badeli

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.
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Jakop Dalunde,

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Lorentz Tovatt,

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alice Bah Kuhnke

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Emma Nohrén

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Max Troendle

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Pär Holmgren

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alla Miljöpartiets kandidater menar att hjälpinsatser aldrig skall aldrig straffas.

Vänsterpartiet

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner som
hjälper skyddssökande personer?

Ida Legnemark

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Deniz Butros

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Nina Broman Costa

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Carolina Gustafsson

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Hanna Gedin

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Ana Süssner Rubin

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Malin Björk

4. Nej, hjälpinsatser skall aldrig straffas.

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svarat att hjälpinsatser aldrig skall aldrig straffas.

Sverigedemokraterna

Namn

Anser du att det är befogat att straffa
frivilligorganisationer och privatpersoner som
hjälper skyddssökande personer?

2. Ja- när hjälpinsatserna riktas mot
skyddssökande personer som fått ett
Karl Khaldun Robbjens lagakraftvunnet utvisningsbeslut.
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Peter Lundgren

2. Ja- när hjälpinsatserna riktas mot
skyddssökande personer som fått ett
lagakraftvunnet utvisningsbeslut.

Kristina Winberg

2. Ja- när hjälpinsatserna riktas mot
skyddssökande personer som fått ett
lagakraftvunnet utvisningsbeslut.

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Alla kandidater menar att hjälpinsatser
ska kunna straffas om de riktas mot skyddssökande personer som fått ett lagakraftvunnet
utvisningsbeslut.

7. SÄKRA LÄNDER
12 av EU:s medlemsländer har redan nationella förteckningar över säkra ursprungsländer i syfte att skynda på
asylprocessen. Personer från ett så kallat säkert land har inte rätt till en individuell prövning vilket är en helt central
del av asylrätten.
Kommissionen föreslår en enda gemensam EU-förteckning där följande utses som säkra länder: Albanien, Bosnien
och Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbia och Turkiet. Ett av Sveriges krav i EU- förhandlingarna
har varit att Turkiet ska tas bort från listan.
Mer info
- EU-kommissionen om säkra länder
- FARR:s öppna brev till LIBE-utskottet om säkra länder

“Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra länder"?”
Socialdemokraterna
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra
länder"?

Heléne Fritzon

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Erik Bergkvist

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Carina Ohlsson

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Johan Danielsson

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Evin Incir

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Jytte Guteland

Ja, konceptet med säkra länder är bra
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Linus Glanzelius

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Alla Socialdemokraternas kandidater som svarat menar att konceptet med säkra länder är bra
och tycker inte att Turkiet behöver tas bort från listan.

Kristdemokraterna
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med
"säkra länder"?

Liza-Maria Norlin

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Ella Bohlin

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Yusuf Aydin

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Martin Hallander

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Birgitta Sacredeus

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Sara Skyttedal

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Alla Kristdemokraternas kandidater som svarat menar att konceptet med säkra länder är bra
och tycker inte att Turkiet behöver tas bort från listan utom Birgitta Sacredeus som menar att
konceptet är dåligt.

Feministiskt Initiativ
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med
"säkra länder"?

Jaime Gomez

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Stina Svensson

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Soraya Post,

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Joakim Månsson
Bengtsson

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Toktam Jahangiry

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Alla kandidater för Feministiskt Initiativ menar att konceptet med säkra länder är dåligt.

Moderaterna
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Ingen från moderaterna har svarat på vår enkät. Partiet har skickat in ett svar för hela partiet.
Där svarar de att konceptet med säkra länder är bra.

Centerpartiet
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra
länder"?

Ebba Krumlinde

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Louise Grabo

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Eric Luth

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Fredrick Federley,

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Kristina Jonäng

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Gustav Hemming

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Frida Nilsson

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Emma Wiesner

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Alla Centerpartiets kandidater som svarat menar att Sverige ska följa EU:s lista med säkra
länder men bara om Turkiet tas bort från listan.

Liberalerna
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra
länder"?

Anders Rehnberg

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Oscar Wåglund
Söderström

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Said Abdu

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Maria Weimer

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Monica Lundin

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan

Karin Karlsbro

Ja, men bara om Turkiet tas bort från listan
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Alla Liberalernas kandidater som svarat menar att Sverige ska följa EU:s lista med säkra länder
men bara om Turkiet tas bort från listan. Undantaget Andreas Rehnberg som menar att
konceptet med säkra länder är dåligt.

Miljöpartiet
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra
länder"?

Mursal Isa

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Märta Stenevi

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Bodil Valero

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Aida Badeli

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Jakop Dalunde,

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Lorentz Tovatt,

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Alice Bah Kuhnke

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Emma Nohrén

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Max Troendle

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Pär Holmgren

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Alla Miljöpartiets kandidater menar att konceptet med säkra länder är dåligt

Vänsterpartiet
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra
länder"?

Ida Legnemark

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Deniz Butros

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Nina Broman Costa

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Carolina Gustafsson

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Hanna Gedin

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Ana Süssner Rubin

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt
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Malin Björk

Nej, konceptet med säkra länder är dåligt

Alla kandidater för Vänsterpartiet har svarat att konceptet med säkra länder är dåligt

Sverigedemokraterna
Namn

Ska Sverige efterfölja EU:s lista med "säkra
länder"?

Karl Khaldun Robbjens Nej, konceptet med säkra länder är dåligt
Peter Lundgren

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Kristina Winberg

Ja, konceptet med säkra länder är bra

Bara 3 kandidater från Sverigedemokraterna har svarat. Två av kandidaterna menar att
konceptet med säkra länder är bra och att Turkiet inte behöver tas bort från listan. Karl Khaldun
Robbjens menar att konceptet med säkra länder är dåligt.

SLUT
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