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DS	  2012:17	  
Överflyttning	  av	  vissa	  utlänningsärenden	  till	  den	  
ordinarie	  migrationsprocessen	  samt	  borttagande	  av	  
automatiskt	  uppskov	  vid	  ansökan	  om	  nåd	  
	  (Dnr:	  J2012/4584/L4)	  
	  

Remissvar	  från	  Sveriges	  Kristna	  Råd	  
	  
Sveriges	  Kristna	  Råd	  (SKR)	  består	  av	  26	  medlemskyrkor	  och	  1	  observatör.	  Dessa	  27	  kyrkor	  
representerar	  tillsammans	  praktiskt	  taget	  alla	  kristna	  kyrkor	  och	  samfund	  i	  Sverige.	  
	  
Med	  grund	  i	  kristen	  tro	  är	  kyrkorna	  i	  Sverige,	  liksom	  runt	  om	  i	  världen,	  engagerade	  i	  frågor	  
som	  rör	  mänskliga	  rättigheter.	  Kyrkorna	  i	  Sverige	  har	  stora	  kontaktytor	  med	  människor	  i	  
olika	  livssituationer.	  Frågor	  om	  mänskliga	  rättigheter	  aktualiseras	  i	  olika	  sammanhang,	  inte	  
minst	  bland	  de	  människor	  som	  migrerat	  till	  Sverige.	  Flera	  av	  kyrkorna	  i	  Sveriges	  kristna	  råd	  
har	  stor	  kontaktyta	  i	  det	  sammanhanget.	  Kyrkorna	  i	  SKR	  vill	  samverka	  med	  andra	  
samhällsaktörer	  för	  ett	  välkomnande	  och	  inkluderande	  samhälle	  där	  människors	  rättigheter	  
och	  värdighet	  värnas.	  
	  
Sveriges	  Kristna	  Råd	  välkomnar	  kommitténs	  förslag.	  Förslaget	  om	  överflyttning	  av	  ärenden	  
rörande	  upphävande	  av	  allmän	  domstols	  beslut	  om	  utvisning	  på	  grund	  av	  brott	  till	  den	  
ordinarie	  migrationsprocessen	  tillstyrkes	  i	  sin	  helhet.	  	  Vi	  håller	  med	  om	  att	  det	  saknas	  skäl	  
att	  denna	  ärendetyp	  handläggs	  i	  annan	  ordning	  än	  övriga	  utlänningsärenden.	  Tidigare	  har	  
beslut	  om	  upphävande	  av	  utvisning	  på	  grund	  av	  brott	  överflyttats	  till	  Migrationsverket	  och	  
migrationsdomstolarna	  när	  asyl-‐	  och	  skyddsskäl	  åberopas.	  Frågor	  om	  upphävande	  av	  
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utvisning	  på	  grund	  av	  praktiska	  verkställighetshinder	  och	  andra	  särskilda	  skäl	  bör	  således	  
handläggas	  i	  samma	  ordning.	  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
	  
	  
Karin	  Wiborn	  
Generalsekreterare	  	  
Sveriges	  kristna	  råd	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Handläggare:	  
Björn	  Cedersjö	  	  	  	  tel	  0705	  	  696	  496	  
Detta	  remissvar	  har	  utarbetats	  i	  nära	  samverkan	  mellan	  Sveriges	  kristna	  råd,	  Caritas	  och	  
Rådgivningsbyrån	  för	  asylsökande	  och	  flyktingar	  


