Tips för att skriva mail till riksdagsledamöter angående förslaget om tillfällig lag
Tanken med detta är att ge lite draghjälp för dig som vill uppmärksamma din riksdagsledamot på
farorna med den tillfälliga asyllagen som ska behandlas den 27 april i riksdagen. Tänk på att om
du eller din organisation skickar många likadana mail så kommer de att fastna i riksdagens
mailfilter. Skriv därför ett personligt brev - det får också mycket större effekt!
Ledamöterna efter parti eller valkrets hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
Det finns inget sista datum annat än den 27 april, men tänk på att ledamöternas diskussioner sker
långt dessförinnan. Ju tidigare du skickar ditt mail desto bättre.
Tänk på att gå igenom mailet när du är färdig och se till att alla alternativa formuleringar och
kommentarer (inom parentes) är borttagna!

Förslag till delar i mailet
Alla meningar som slutar med ... fyller du i själv!
Alternativ till ämnesrad: Försvara asylrätten!/Folkkampanj för asylrätt/Stoppa försämringarna i
Utlänningslagen!/Stoppa åtgärdspaketet!/Skydda rätten till familjeåterförening!/egen ämnesrad
Hej xxx,
(Om det är den du röstade på:) Jag röstade på dig för att ...
Jag skriver till dig med anledning av de förslag som rör Utlänningslagen som riksdagen kommer
rösta om senare i vår. Jag vädjar till dig att inte rösta igenom förslagen.
alt 1: Detta eftersom de innebär allvarliga inskränkningar av människors rätt att söka asyl och
framför allt deras rätt till en trygg tillvaro i Sverige.
alt 2: Det skulle innebära enorma svårigheter för mig att återförenas med min familj och skapa
mig ett liv här i Sverige. alt: Det skulle slå hårt mot mina vänner som i och med detta kommer få
det mycket svårt att skapa sig ett liv här i Sverige.
alt 3: ... (egen formulering)

Familjeåterförening
alt 1: Om regeringens förslag röstas igenom innebär det att familjeåterförening i praktiken
avskaffas för majoriteten av de som får skydd i Sverige. Familjeåterförening är otroligt viktigt för
att en på allvar ska kunna åtnjuta sin i trygghet i Sverige - annars är ens eget uppehållstillstånd
inte mycket värt.

alt 2: Om regeringens förslag röstas igenom kommer det i praktiken bli omöjligt för mig/min vän
att få hit min/sin familj därför att ...
alt 3: ... (egen formulering)
(Eventuellt tillägg:) Att äventyra människors rätt till familjeliv och deras psykiska hälsa på det
här sättet är att visa totalt brist på empati och bör inte vara ett beslut som någon riksdagspolitiker
ska vara beredd att ta. Dessutom inskränker det i praktiken möjligheten att på ett säkert och
lagligt sätt ta sig till Europa, eftersom familjeåterförening innebär att man inte behöver ta den
livsfarliga vägen över Medelhavet.

Tillfälliga uppehållstillstånd
alt 1: När tillfälliga uppehållstillstånd görs till huvudregel för majoriteten av de som får asyl i
Sverige innebär det att de aldrig får rätten att känna sig hemma här. De berövas möjligheten att
skapa sig en stabil tillvaro - tänk hur mycket svårare det blir att få såväl bostad som arbete när ens
uppehållstillstånd ska omprövas varje eller vart tredje år beroende på vilken skyddsstatus en har
fått.
alt 2: Tillfälliga uppehållstillstånd skulle påverka mig så här ...
alt 3: Mina vänner skulle påverkas mycket negativt av tillfälliga uppehållstillstånd eftersom ...
(Eventuellt tillägg:) Det finns en anledning till varför Sverige övergick till att ha permanenta
uppehållstillstånd som huvudregel, vilket var att minska mänskligt lidande och minska
arbetsbördan för Migrationsverket. Se historiken av Louise Dane som är jur.kand. och doktorand
i offentlig rätt:
https://louisedane.wordpress.com/2015/10/17/historien-om-nar-sverige-gick-fran-tut-till-putsom-huvudregel-for-skyddsbehovande-eller-konsten-att-ga-bakat-i-historien/

Medicinska åldersbedömningar
De här bedömningarna har fördömts av hela läkarkåren. De ger inga som helst säkra resultat att
gå på och innebär en enorm integritetskränkning för de barn som utsätts för undersökningarna.
Jag känner en ungdom som råkat ut för att...
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6291254
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2015/10/Svart-att-sakertfaststalla-alder-hos-asylsokande-barn/

Jag ber dig att verka inom ditt parti för att ni inte ska rösta igenom lagändringarna.
alt 1: Konsekvenserna för de människor som söker skydd i Sverige kommer annars att bli
förödande.
alt 2: Annars kommer ... (egen formulering)

Här finns mer information om lagförslagen:
http://www.arenaide.se/manniskor-och-migration/ (fr.a. avsnitt 11 och 4)
https://signby.me/se/stoppa-atgardspaketet
Jag kan även rekommendera den här sidan för mer information om hur mottagande och
integration kan fungera istället. Folkkampanjen stöds av mer än hundra organisationer och
uppropet har undertecknats av mer än 25 000 personer.
http://www.folkkampanjforasylratt.se

Tack på förhand/Med vänliga hälsningar/Allt gott/Tack för din tid/... (egen formulering)
Undertecknat: ...

