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Sociala Missionens ställningstagande för rätten till familjeåterförening 

 

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening som sedan starten 1917 har arbetat 

med att bekämpa orättvisor, ge råd och stöd och driva opinionsarbete på det sociala och 

diakonala området. Sociala Missionens medlemmar är ett 30-tal församlingar inom 

Equmeniakyrkan.  

 

Sedan 1990-talet har Sociala Missionen arbetat med att ge kostnadsfri rådgivning och stöd 

i frågor som rör familjeåterförening. Det är ett komplicerat rättsområde. Behovet av 

kvalificerad rådgivning är därför stort. Sverige har sedan 2016 en mer restriktiv migrations-

lagstiftning än tidigare i syfte att minska antalet asylsökande. För att kunna återförenas med 

sin familj måste den som befinner sig i Sverige numera uppfylla ett försörjningskrav. 

Sociala Missionen har i sin rådgivning sett hur det högt ställda försörjningskravet i 

praktiken utgör ett hinder som medför att familjer fortsätter vara splittrade under flera år. 

Det orsakar i sin tur stort lidande och försvårar integrationen av nyanlända.  

 

Det pågår förhandlingar om Sveriges framtida migrationspolitik. Vissa förslag som 

diskuteras av de politiska partierna innebär ytterligare begränsningar i rätten till 

familjeåterförening. 

 

Sociala Missionen anser att rätten till att kunna leva med sin familj är en grundläggande 

mänsklig rättighet och en förutsättning för integration i det svenska samhället och 

rehabilitering av skyddsbehövande. Sociala Missionen vill därför, i likhet med många andra 

organisationer inom civilsamhället, ställa följande krav på Sveriges framtida 

migrationspolitik:  
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 Rätten till familjeåterförening måste gälla för både flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande. 

 Det måste finnas möjlighet för personer utanför kärnfamiljen att återförenas med 

familjemedlemmar, exempelvis barn som hunnit fylla arton år och som inte har 

startat någon egen familj. 

 Den så kallade tremånadersregeln, enligt vilken undantag från försörjningskravet 

kan göras om en ansökan om familjeåterförening ges in inom tre månader, måste 

finnas för både flyktingar och alternativt skyddsbehövande. 

 Nivån på försörjningskravet måste sänkas och hänsyn tas till familjernas 

individuella omständigheter och behov.   

 Det måste finnas reell möjlighet att göra undantag från försörjningskravet med 

hänsyn till individuella omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis vid nedsatt 

arbetsförmåga eller för pensionärer. 
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För mer information, kontakta flyktinghandläggarna på info@socialamissionen.se 

        


