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4 Initierat

Abdirahman Suleman (t v) asylsökande från Mogadishu, diskuterar Migrationsöverdomstolens vägledande dom med Somaliska föreningensordförande Ahmedweli Dirie.
Varför bara Mogadishu? är frågan de ställer sig.

Fler får stanna med ny praxis
Runt tusen somaliska asylsökande som fått avslag ska nu
få sina ärenden omprövade till
följd av Migrationsöverdomstolens vägledande dom i
början av oktober.
Enligt Migrationsverket
kommer domen också att få
betydelse i bedömningen av
personer från andra länder.

I början av oktober gav Migrationsöverdomstolen tre somaliska
män permanent uppehållstillstånd
efter att ha bedömt att det råder en
”inre väpnad konﬂikt” i den somaliska huvudstaden Mogadishu.
Domen är vägledande, vilket kommer att innebära att samtliga asylsökande från Mogadishu nu får
asyl.

Domen innefattade också en ny
tolkning av ”inre väpnad konﬂikt”
och kommer därför att påverka
Migrationsverkets ställning till
situationen i andra länder.
– Vår landinformationsenhet
har fått i uppdrag att ta fram uppdaterad landinformation om de
konﬂikthärdar som ﬁnns runt om i
världen, utifrån de nya kriterierna,

säger Joakim Hugoson, verksjurist
på Migrationsverket.
Hugoson inte att
det kommer att bli aktuellt att
ändra bedömningen av Irak då
Migrationsverket anser att läget
där har stabiliserats. Vad gäller
Afghanistan är bedömningen
redan att det råder en väpnad kon-

TROTS DET TROR

ﬂikt i de södra regionerna, men
eftersom Kabul betraktas som
säkert, hänvisar Migrationsverket
till internﬂykt.
– Kabul är kontrollerad av den
afghanska regeringen och Isafstyrkor. Visserligen inträffar det en
del attacker. Bomber exploderar
och människor omkommer. Men
det är inte av den karaktären att

Sveriges kamp mot trafficking går ”i rätt riktning”
Antalet offer för människohandel, eller trafficking, ökar i
världen. Men Sverige lyckas
bättre än många andra länder.
– Marknaden är mindre här
och det är mycket tack vare
sexköpslagen, säger Patrik
Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och
människohandel för Länsstyrelsen i Stockholm, till
Arbetaren.

Sedan den 1 januari 2009 arbetar
tioner, i kampen mot trafﬁcking.
Länsstyrelsen i Stockholms län, på
– De utsatta kvinnorna kommer
uppdrag av regeringen, med det
att komma i kontakt med ﬂera
som kallas för
olika myndighe”Det nationella
ter. Därför är det
uppdraget”.
till exempel vikDet innebär att
tigt för SocialtjänLänsstyrelsen i Trafficking
sten att veta hur
Stockholm ska
Polisen arbetar och
fungera som en nationell samordtvärtom, säger Patrik Cederlöf.
nande kraft mellan olika myndig– Vi jobbar mycket med utbildheter, men även frivilliga organisaning. Det gäller att få mer förstå-

XX

else för den som utnyttjas, men
även den som utnyttjar.
ORGANISATIONEN ECPAT, som arbetar
mot barnsexhandel, håller med
om att regeringens initiativ är ett
steg i rätt riktning. De har också
varit i kontakt med Patrik Cederlöf angående hur ett samarbete
med Länsstyrelsen skulle kunna
se ut. Men Ecpat ställer sig samtidigt kritiskt till att regeringen

avgränsar sig genom att enbart
satsa sina resurser på den synliga
handeln, alltså människor som
tvingas eller luras hit för att säljas.
Ecpat menar att det leder till att
bland annat sexualbrott mot barn
som begås utomlands av svenskar
glöms bort.
– Sådana problem ligger för
långt bort och är inte synliga för
svenska väljare. Det är ett svek mot
offren, säger Ecpats generalsekrete-
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I Enligt 4 kap 2 § första stycket 2 i
Utlänningslagen ska asyl ges till flyktingar som flyr en yttre eller inre väpnad konflikt. 2006 inrättades Migrationsöverdomstolen vilken avgör vägledande domar och tolkningar för
Migrationsverket. Den tidigare definitionen av en inre väpnad konflikt
slogs fast i februari 2007 då Migrationsöverdomstolen bedömde att det
inte längre rådde en konflikt i Irak.

det sker regelrätta strider, säger
Hugoson.
I DEN NYA definitionen frångår
domstolen tidigare kriterier om
att minst en av aktörerna i en konﬂikt ska bestå av regeringsstyrkor,
samt att de inblandade grupperna
ska inneha en viss territoriell kontroll.
Domen slår också fast att det
kan råda en väpnad konﬂikt i en
avgränsad del av ett land. FN:s
ﬂyktingorgan UNHCR välkomnar
den nya domen.
– Det är en tolkning som ligger
mer i tiden. I den moderna världen
måste även grupper som inte håller
territorium kunna räknas som
våldsverkare, säger Hanne Mathiesen, taleskvinna för UNHCR Sverige.
– Men vi räknar inte med att det
nödvändigtvis kommer att få konsekvenser för resten av landet.
I SOMALISKA FÖRENINGENS källarlokal
i Malmö är man ännu tveksamt
inställd till den nya domen.
– Inte förrän jag har beskedet i
handen kan jag känna något, säger
Abdirahman Suleman, asylsökande
från Mogadishu sedan ett och ett
halvt år tillbaka.
– Och varför bara Mogadishu?
Hela södra Somalia har samma
problem. Jag önskar att alla kunde
få uppehållstillstånd, fortsätter
han.
– Sveriges regering vet att problemet ﬁnns i hela södra Somalia.
Städerna är rena spökstäder. Kismaayo är värre än Mogadishu, tilllägger Ahmedweli Dirie, som är
ordförande för Somaliska föreningen.

LINUS KULLVING
inrikes@arbetaren.se

rare Helena Karlén till Arbetaren.
Patrik Cederlöf säger att han är
medveten om Ecpats kritik och
hoppas att den delen kommer att
stärkas i framtiden. En färsk FNrapport från i februari i år visar att
2,5 miljoner människor världen
över faller offer för trafﬁcking –
just nu. Många är kvinnor, men
hela 1,2 miljoner är barn.
OSCAR NELSON
inrikes@arbetaren.se

”Amerikanska
kristna bakom
ugandisk lag”
Homosexuella personer i
Uganda hotas av en nyligen
framlagd motion i landets parlament som bland annat förespråkar dödsstraff för vissa
”homosexuella akter” och
långa fängelsestraff för andra
”homosexuella brott”.
Människorättsaktivister i
landet hävdar nu att extrema
högerkristna grupper i USA
har sponsrat motionen.

Uganda har redan mycket hårda
lagar mot homosexualitet som
kan straffa visst ”homosexuellt
beteende” med livstids fängelse.
Den motion som presenterades
inför Ugandas parlament den 14
oktober av parlamentsledamoten
David Bahati kräver dödsstraff
bland annat för personer som
lever med hiv och som har sex
med någon av samma kön och för
sex med någon av samma kön som
har någon form av handikapp. En
person som anses ”förespråka”
homosexualitet kan få upp till sju
års fängelse och organisationer
och företag kan förlora sina tillstånd. Den som underlåter att
rapportera ”homosexuella akter”
kan få upp till tre års fängelse om
förslaget blir till lag.
HBT-ORGANISATIONEN Sexual Minorities Uganda, Smug, är mycket orolig över motionen – redan drabbas
dess medlemmar av hot, våld och
arrester. Över telefonen berättar
David Kato, aktivist i Smug, att
motionen nu är under utredning i
landets lagkommitté och snart ska
skickas tillbaka till parlamentet.
Ett problem, säger han, är att om
den blir lag kommer hela Ugandas
befolkning att drabbas.
– Om du är en hyresvärd, eller
kanske min mamma, så kommer
du att få problem. Vi menar att
detta kommer att påverka precis
alla, säger han till Arbetaren.
De ugandiska människorättsaktivisterna Solome NakaweesiKimbugwe och Frank Mugisha
skriver i en lång debattartikel på
sajten New Vision att motionen

används för att leda bort uppmärksamheten från landets sociala och ekonomiska problem inför
valet 2011. En lag skulle dessutom
vara effektiv för att stänga ned
organisationer som regeringen är
missnöjd med, och skulle i praktiken ge lagstadgat stöd för censur
av media och ett verktyg att
använda mot politiska opponenter.
Motionen tros även ingå i ett
större sammanhang: ”Det ﬁnns
bevis som pekar mot att stöd för
Bahatis motion har kommit från
högerextrema kristna i USA som
arbetar genom allierade kyrkor
och parlamentsledamöter i Uganda”, hävdar Solome NakaweesiKimbugwe och Frank Mugisha i
artikeln. Bland annat deltog välkända representanter för olika
extrema kristna grupper från USA
i en utbildning och träffade politiker och kyrkorepresentanter i
Uganda i början av året. Det
ugandiska nätverket the Family
Life Network har med stöd av
amerikanarna – troligen också
ekonomiskt stöd – lobbat olika
politiska representanter för denna
motion, menar de två.
första gången den amerikanska högern anklagas för att
sponsra homofobi i Uganda. Till
exempel framkom det 2007 att
pastorn Martin Ssempa, som lett
en öppen hatkampanj mot homosexuella, bedrev sin verksamhet
med pengar som bland annat kom
från George W Bushs reaktionära
hiv- och aidsprogram Pepfar.
David Kato är övertygad om
att med en än hårdare lag kommer arresteringar och fängelsestraff att öka, och en del homosexuella kommer att tvingas lämna
landet. Internationella påtryckningar är viktiga i det här läget:
– Den svenska regeringen
måste uppdra åt Sveriges ambassadör i Uganda att tala med presidenten och argumentera mot
motionen, säger han.

DET ÄR INTE

LINN HJORT
utrikes@arbetaren.se

Religiösa
ledare, studenter och
föräldrar
demonstrerar mot
homosexualitet.

Facket i världen
Tusentals postarbetare i strejk
gick
45 000 postarbetare ut
i strejk i hela Storbritannien. The Communication Workers
Union, facket för
kommunikationsarbetare, kallade till strejk
i protest mot lönesänkningar och avskedanden samt mot den
”moderniseringsplan” Royal Mails cyklar stod stilla i förra veckan.
som Royal Mail har
sagt ska implementeras. Post har redan försenats på grund av konﬂikter på lokal nivå.
Den brittiske premiärministern och ledare för Labourpartiet,
Gordon Brown, har sagt att strejken är kontraproduktiv och kommer att leda till ﬂer varsel. Strejken kan komma att besvära Labour,
då partiet får en stor del av sin ﬁnansiering från fackföreningsrörelsen, rapporterar Reuters.

FÖRRA TORSDAGEN

Danskt fack driver lika lön
DEN DANSKA FACKFÖRENINGEN HK, som organiserar arbetare inom
kontors-, lager-, butiksanställda och andra handelsverksamheter
driver just nu en kampanj för jämställda löner, rapporterar The
Copenhagen Post. Trots att en lag om jämställda löner antogs i
Danmark 1975 tjänar kvinnor i genomsnitt 17,7 procent mindre än
vad män gör, menar facket.
– Det är skamligt att skillnaden mellan män och kvinnors löner
är så stor. Det är uppenbar diskriminering och en viktig fråga för
oss som fack att driva, säger HK:s ordförande Kim Simonsen.
Kampanjen har bland annat synts i Köpenhamns tunnelbana, där
det över sköna bänkar står ”Endast för män” och över skrangliga
träbänkar står ”Endast för kvinnor”. Tidigare denna månad ﬁck en
kvinnlig säljare, som tjänat 7 500 danska kronor mindre i månaden
än en manlig kollega, rätt i danska Högsta domstolen efter att i tio
år ha kämpat för lika lön.

Sju arbetare döda på en vecka
vecka har sju arbetare som jobbade med fartygsskrotning avlidit i Bangladesh efter arbetsolyckor, rapporterar
Internationella Metallarbetarfederationen, IMF.
– Det har varit ett uppenbart brott mot arbetsrätten och polisen
har rapporterat om dessa händelser som onaturlig död, säger Mojibur Rahman Bhuiyan, generalsekreterare för metallarbetarfacket i
Bangladesh, Bangladesh Metalworkers League, som nu kräver att
arbetsministern tillsätter en utredning för att peka ut de ansvariga
till dödsolyckorna.

UNDER EN OCH SAMMA

Tävling för
städare upprör

arbetskrafts- och
invandringsministern Aisha
Abdel Hady utlyste nyligen en
tävling där 500 kvinnliga städare skulle väljas ut att åka till
Kuwait för att städa skolor.
Ministerns utspel har väckt
starka reaktioner från andra
parlamentariker som månar om
egyptiska arbetares rättigheter
utomlands. Parlamentsledamoten Mustafa Bakri har kallat
tävlingen för en ”kränkning
mot det egyptiska folket” och i
en skrivelse till landets premiärminister protesterar han mot
ministerns förslag och menar
att dessa kvinnor inte kommer
att få bra arbetsvillkor i Kuwait.
Enligt en statlig rapport har
andelen egyptier som fått

DEN EGYPTISKA

arbetstillstånd att arbeta utomlands stigit med 10 procent
sedan 2008.

Antifackliga
lagar kvar i Irak
DEN IRAKISKA regeringen vill
tvinga fackföreningsrörelsen att
genomföra fackliga val, något
som försvåras av landets antifackliga lagstiftning som är en
kvarleva från förre diktatorn
Saddam Husseins tid. Därför
uppmanar nu den brittiska centralorganisationen TUC Storbritanniens utrikesminister
David Miliband att pressa den
irakiska regeringen att släppa
det kravet, och istället ersätta
landets repressiva arbetsrätt
med en ny som baseras på
ILO:s konventioner.
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Fakta Vägledande dom

