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Equmeniakyrkan har 600 församlingar runt om i landet som har lång erfarenhet att möta människor 
på flykt och  nyanlända i  Sverige. Sedan 2015 har många av våra församlingar engagerat sig i 
ensamkommandes situation. Många har öppnat sina hem för dessa unga , stöttat med läxhjälp, 
rådgivning och diverse kontakter i samhället. Hoppet, när den Nya Gymnasielagen kom, blev starkt 
för både ensamkommande och civilsamhället. De ensamkommande har varit ambitiösa, lärt sig 
svenska språket, varit vikarier inom äldreomsorg med mera och var klara med sin utbildning eller höll 
på att avsluta denna när Corona bröt ut. Corona  har avsevärt  försvårat möjlighet till jobb . Det är 
med bakgrund av detta engagemang för de ensamkommande och den svåra situation de befinner sig 
i , där Corona pandemin försvårat möjligheten till jobb, som Equmeniakyrkan yttrar sig  över denna 
Promemorian. 

• Equmeniakyrkan välkomnar den föreslagna ändringen i förordningen ( 2016:850) ) om 
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i  Sverige och den 
ändringen träder i kraft omgående.  Coronapandemin har drabbat dessa unga hårt och gjort 
det mycket svårt att hitta jobb som kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. 

 
• Equmeniakyrkan anser också att det är av största vikt att det snabbt sker en lagförändring 

gällande tiden som  den ensamkommande har på sig att hitta jobb . Dvs  att tiden som en 
utlänning har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden efter en fullföljd utbildning 
förlängs från sex till tolv månader och att en viss form av subventionerad anställning (en 
yrkesintroduktionsanställning) ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd 
enligt lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. 
 

Equmeniakyrkan vill tillsammans med andra organisationer i Civilsamhället fortsätta att arbeta för ett 
välkomnande och inkluderande samhälle. Detta gör vi utifrån vår kristna människosyn och utifrån 
mänskliga rättigheter, där varje människa har rätt till ett värdigt liv . 
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