
Det talas mycket om nyanlända, 
migration och integration i dagens 

politiska debatt. En tydlig trend är dock 
att allt fler ropar efter strängare regler 

vilka i allt högre grad också hörsammas. 

En fråga som DRW ställer till alla politiker är: 

Har ni koll på hur dessa strama regelverk, 
förslag och reformer påverkar nyanlända 

människor med normbrytande 
funktionsvariationer? 

Besök vår hemsida på: 
 www.disabledrefugeeswelcome.se 

BESÖK OSS PÅ 
Independent Living Institute 
Storforsplan 36, 10th floor 123 
47 Farsta, Sweden

RING PÅ 
Sooz:    072-925 26 62 
Rahel:  0736 79 42 73 
Jamie: 0705 83 68 66 
Julius:  0729 25 26 47 
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@disabledrefugeeswelcome 

ELLER MEJLA 
Sooz:    sooz@independentliving.org 
Julius:   julius@independentliving.org 
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Jamie:  jamie@independentliving.org 



Ett exempel på lagstiftning eller förslag som saknar 
funktionshinderperspektivet är: 

1. Försörjningskravet som slår hårt mot nyanlända människor med
normbrytande funktionsvariationer. Kravet för egenförsörjning
blir orimligt med tanke på den höga arbetslösheten bland
personer med funktionsnedsättningar generellt.

2. Övrigskyddsbehövande kan inte längre söka uppehållstillstånd
i Sverige enligt den tillfälliga migrationslagen. Detta gör att
personer som lever under inhumana omständigheter inte kan 
söka skydd i Sverige. Många flyktingar med
funktionsnedsättningar lever idag i extrem fattigdom och
utan hjälp.

3. Motionen att lagstifta en så kallad ”tydligare kvalificering in i
svenska bidragssystem”. Det innebär att enbart personer som
har sjukpenninggrundande inkomst (SIG) och permanent och
varaktig bosättning eller medborgarskap i Sverige ska kunna
söka assistansersättning eller bilstöd, handikappersättning,
sjukpenning och en rad andra sjukförsäkringsförmåner.
Generellt saknar de flesta nyanlända en SIG.

De faktorer som DRW ser som viktiga för en effektivare etablering är 
hälsofrämjande insatser som skapar trygghet i det nya landet, arbete, 
familjeåterförening och att behärska språket. 

Vi har samlat en del förslag och krav för att arbeta för att nyanlända 
personer med funktionsvariationer ska kunna etableras på lika villkor 
och efter egen förmåga.	

 Disabled Refugees Welcome:s krav: 
ü Gemensamt Regelverk i enlighet med UNHCR:s tool kit för bedömning

och bemötande av kvotflyktingar inför bosättningen i Sverige.

ü En gemensam och strukturell samverkan mellan Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och hälso-och
sjukvården.

ü Funktionshinderperspektiv i alla nya bestämmelser och policys, samt
beslut som rör nyanlända eller migranter.

ü Ökad delaktighet för nyanlända med normbrytande funktionalitet i
frågor som berör deras hälsa, arbete, utbildning, familj,
migrations/etableringspolitik, bostad och transport.

ü Tillgängligare och konsekvent ansökningssystem för stöd och service
för nyanlända med funktionsvariationer.

ü Asylsökande med funktionsnedsättning ska få rätt stöd och service
under den tid de väntar på sina asylutredningar.

ü Funktionshinder-expertis hos personal på Migrationsverket, allt från
handläggare, samordnare för migrationsboenden till tillgängliga
migrationsboenden.

ü Asylsökande med funktionsnedsättning ska ha rätt till sin trygghet
genom anpassat informationssystem för familjeåterförening.

ü Slopa försörjningskravet för nyanlända personer med normbrytande
funktionalitet så att de kan återförenas med sina familjer.

ü Tillgång till en högkvalitativ och anpassad svensk undervisning för
nyanlända personer med funktionsnedsättning.

ü Etableringsprogrammet bör anpassas till egna förutsättningar och
villkor hos nyanlända personer med funktionsnedsättningar. Två års
gränsen utgör ett hinder för dessa människor att hinna etableras i
egen takt, med rätt stöd och service, och med tryggheten att de inte
ska förlora sina boenden.

ü Snabbt och tillräckligt anpassningsbart boende för nyanlända med
funktionsnedsättning även under asylprocessen.

Ett av DRW-projektets delmål är att identifiera luckor inom 
myndigheternas regelverk och insatser ägnade till nyanländas 
etablering i relation till funktionshinderperspektivet. 

Enligt DRW:s erfarenhet saknas oftast funktionshinderperspektivet och 
det utgör ett hinder för en effektiv och smärtfri etablering och ett 
självständigt liv för nyanlända med funktionsnedsättning. 




