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Vad vi såg i asylpolitiken 2015-2016

• Juli 2015: Tillfälliga uppehållstillstånd slopas, lagen om
mottagningstjänster förändras så att människor kan skrivas ut från
mottagningscentralerna redan innan deras asylärende har behandlats
i högsta förvaltningsdomstolen

• December 2015: Regeringens nya asylpolitiska handlingsprogram
presenteras. Målet är att stoppa den ”okontrollerade invandringen” 
till landet, minska kostnaderna och effektivera integreringen

• Maj 2016: Humanitärt skydd stryks ur utlänningslagen
• Maj 2016: Uppdatering av säkerhetsbedömning för Irak, Afghanistan

och Somalia



Vad vi såg i asylpolitiken 2015-2016

• Juli 2016: Strängare krav på inkomster för familjeåterförening
• Juli 2016: Antalet irakier som får asyl sjunker drastiskt. 77 % får

negativa beslut (motsvarande siffra ett år tidigare var 13 %)
• Juli 2016: Sunniva Drake ger ett negativt asylbeslut offentlighet. 

Startskott för riksomfattande engagemang och protester. Författarna
Monika Fagerholm och Merere Mazzarella tar initiativ till kampanjen
”Brev till Sipilä”-

• September 2016: Ändringar i asylsökandes rättsskydd gör att
asylsökande blir den enda gruppen i samhället som inte har samma
rättigheter vad gäller överklagande av ett beslut



Vi kommer minnas allt



We see you





We see you:s verksamhet
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Demonstrationer



Politisk påverkan
Stadsfullmäktige i Åbo
Inrikesminister Paula Risikko

Statssekreterare Paula Lehtomäki
Inrikesminister Kai Mykkänen
Inrikesminister Maria Ohisalo

+ enskilda riksdagsledamöter och
medarbetare



Valdebatt med 
människorättstema



Konst och kultur

Songs: Vi kommer minnas allt / Niin
moni muistaa / The Story Will Be Told

We See You, Migri – Suomen teatterit ihmisoikeuksien puolesta



Konst och kultur

We Still See You 18.2.2018 i Åbo och Vasa.



Akademisk påverkan



”We see you: berättelser och vittnesmål”, Schildts&Söderströms 



Jag vill skriva utan förord, ord har ingen makt att förklara, händerna kan inte skriva. Språket kan inte beskriva, 
hjärnan kan inte tänka. Det sägs att livet är vackert om man tänker vackra tankar, framgången är ljuv om man
försöker. Det är svårt för mig att tro på dessa vackra ord längre. Hur kan man tänka vackert då stora hinder står i 
vägen för oss hela tiden? Hur kan man tänka vackert i ett samhälle som behandlar asylsökande som skräp? 
Kanske det inte är en bra mening, kanske ni är förvånade över att jag använde ordet skräp. Jag försökte verkligen
hitta ett bättre ord för denna text, men jag kunde inte komma på ett bättre ord. Dessa tre år har känts som
trettio år, under den här tiden har jag tappat allt hopp. Det känns som om jag förlorat kraften att orka vidare. 
Mina dagar är lika mörka som mina nätter, och nätterna är så mörka att mörkret täcker all min glädje. Det
stängsel vi lever inom har begravt många tusen unga människors hopp, det har tagit sömnen ur våra ögon.

Rädslan är så stor att vi ibland måste sova hos vänner för att kunna sova lugnt. Dagarna går till att fundera på vad
som kan hända i framtiden, nätterna i rädsla för morgondagen. Bakom leendet finns så mycket sorg, då vi säger
till våra vänner att den här situationen nog ska ordna sig någon dag. Ibland försöker vi lugna oss genom att röka, 
men tobakens starka rök har blivit så bekant för många, att den inte längre har någon verkan.

Det jag upplevt under dessa tre år är att många har försökt begå självmord.

Mörkret täcker all min glädje (Ali Reza Heidari)



We see you:s politiska målsättningar

1. Grunden för nuvarande asylpolitik är regeringens asylpolitiska 
åtgärdsprogram (8.12.2015), vars huvudsakliga syfte var att minska 
antalet asylsökande i Finland och de kostnader de medför.
Lösningsförslag: Åtgärdsprogrammet bör slopas och ett nytt tas fram. I 
det nya programmet, som bör bygga på respekt för människovärdet, 
måste man ta i beaktande de synpunkter som sakkunniga
specialiserade på flyktingfrågor och människorätt för fram.



We see you:s politiska målsättningar

4. Sedan hösten 2015 har Finlands asylpolitik och lagstiftning stramats åt. Samtidigt 
konstaterades grava brister i Migrationsverkets verksamhet och brister i 
asylsökandes rättsskydd. Dessutom försätter Finlands modell för ”frivillig återresa” 
många i en svår situation, eftersom lagstiftningen tvingar den som fått negativt 
asylbeslut att välja mellan så kallad frivillig återresa eller ett liv som papperslös. 
Många har därför valt återresa även om säkerhetssituationen i ursprungslandet är 
instabil.
Lösningsförslag: Man måste erkänna att de asylbeslut som gjordes år 2015-2016 
inte alltid uppfyllde kvalitetskraven. Förnyade ansökningar av asylsökande som kom 
2015 bör tas till behandling med låg tröskel. Också i fortsättningen ska en första 
förnyad ansökan förhindra avvisning. Likaså bör rätten att arbeta fortsättningsvis 
gälla också den som ansöker om asyl på nytt – utan karens. Den som inte kan 
avvisas bör beviljas tillfälligt uppehållstillstånd med därtill hörande grundläggande 
rättigheter, inklusive rätten att arbeta.



We see you:s politiska målsättningar

8. Många får arbete, studieplats eller gifter sig medan den utdragna 
asylprocessen pågår. Men det är nästan omöjligt att få 
uppehållstillstånd av dessa orsaker i fall personen kommit till Finland  
utan pass och inte kan bekräfta sin identitet.
Lösningsförslag: Sänk tröskeln för att bevilja främlingspass. Det bör 
beviljas dem som uppfyller kriterierna för uppehållstillstånd på grund 
av studier, arbete eller familjeband. Behovsprövningen som grund för 
arbetstillstånd bör slopas för de utländska medborgare som redan bor i 
Finland, även om de inte från tidigare har uppehållstillstånd i landet. De 
band som skapats till Finland (till exempel arbete, studier, familjeband 
och andra relationer) bör seriöst tas i beaktande vid beslut om 
uppehållstillstånd.



We see you & integration

https://www.pattidigh.com/schoolofinclusion/exclusion-integration-inclusion/



We see you:s mål på längre sikt

- Att leda samhällsförändring emot ett öppet, inkluderande samhälle med
medborgare som tar socialt ansvar och tar ställning för mänskliga rättigheter, 
bl.a. genom dialog med beslutsfattare
- Att skapa mötesplatser som möjliggör dialog, kunskapsutveckling och
belysande av invandrade finländares perspektiv
- Att samla kulturarbetare och konstnärer som vill använda sitt konstnärsskap
som en röst för mänskliga rättigheter och minoriteter
- Att genom skolbesök, läger- och kursverksamhet fostra en ny generation
människorättsförsvarare och uppmuntra till civilkurage och socialt ansvar
- Att inspirera invandrare som är integrerade på finska till att ta del av också
den finlandssvenska kulturen och språket i Finland
- Att stödja asylsökandes och finländares mentala hälsa genom att stärka en 

känsla av sammanhang och samhörighet



We See You
För en mer human asylpolitik

Inhimillisemmän turvapaikkapolitiikan
puolesta

For more humane asylum politics

إنسانيةاألكثراللجوءسياساتأجلمن

ترانسانیپناهندگیسياستبرای



Facebook: @weseeyoucampaign

Instagram: @WeseeyouFinland

E-post: weseeyoufinland@gmail.com

Kontakta oss


