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Vilka förändringar i migra?onen kan vara möjligt aB ske i den nya regeringen? 

Sverige ligger redan på en nivå som är dåligt, det vill säga Sverige har en ansträngt 
migra5onspoli5sk redan nu därför kan man inte göra det så mycket sämre. Det finns något 
som heter EU – räBen och interna5onella räBen som inte 5llåter aB Sverige driver hur 
ansträngd migra5onspoli5sk som helst. Utan Sverige behöver följa EU – räBen. Den här räBen 
ligger över den na5onella lags5Eningen. Men trots det, det som kan bli sämre och är möjligt 
aB hända är aB;  

- Kan ta bort uppehålls5llstånd på grund av humanitär skydd.  

- Man kan minska arbetskraEsinvandringen.  

- RäBen 5ll offentliga beträdde.  

Kan den nya regeringen ta bort gymnasielagen?  

- Man kan försöka ta bort det – men det är redan 5llfälligt (upphör 25 jan 2025), det är ganska 
osannolikt aB försöka ta bort det. Det finns inte 5d för det. För aB ta bort det så krävs det aB 
det kommer eB lagförslag, lagförslaget skickas på remiss, bearbetas och sedan riksdagen 
röstar. Denna process tar 5d. Vi får all5d veta i förväg om deBa skulle hända.  

Kan den nya regeringen utvisa alla som kommer från Afghanistan?  

- Nej det kan man inte göra. Man kan inte göra en massutvisning av en viss grupp.  

Kan den nya regeringen riva upp miB ?llfälliga eller permanenta uppehålls?llstånd?  

- Man kan inte återkalla eB uppehålls5llstånd hur som helst. Det kan bara ske under vissa 
förutsäBningar. Det måste finnas en regel i lags5Eningen som säger under vilka 
förutsäBningar ske eB uppehålls5llstånd återkallas. Man kan t.ex. bli av med siB 
uppehålls5llstånd om man har angeB fel informa5on eller inte beräBat något som kan ha 
varit avgörande när migra5onsverket skulle faBa beslut i ens ärande.  

Om man har eB 5llfälligt uppehålls5llstånd så kan det bli så aB lagarna ändras och man inte 
får siB uppehålls5llstånd förlängd.  

  

Blir det omöjligt aB få hit sin anhörig?  

- RäBen aB återförenas med sin familj är skyddad i EU-räBen och interna5onella räBen, man 
kan inte ta bort det helt och hållet men man kan göra det svårare.  



ÖversäB på Dari/ persiska  

آیا دولت جدید می تواند همه افغان ها را اخراج اجباری کند؟ نه، دولت نمی تواند این کار را ک•
ند. اخراج اجباری یک گروپ خاص(مثال همه افغان ها) ممکن نیست.  

آیا دولت جدید می تواند قبولی موقت و یا دایمی را پس بگیرد؟ تحت شرایط بسیار خاص دول•
ت می تواند این کار را بکند. مثال اگر 

برای اداره مهاجرت معلومات نادورست داده باشی و یا معلوماتی مهیم را پنهان کرده باشی. در این ص
ورت امکان از دست دادن 

قبولی وجود دارد. اما به صورت کلی برای اینکه دولت قبولی یک نفر را پس بگیرد باید دالیل کافی برای 
این کار موجود باشد. اما 

اگر آدم قبولی موقت داشته باشد، این امکان وجود دارد دولت جدید قانون را تغییر دهد و برای این افرا
د دارای قبولی موقت قبولیدایمی داده نشود.  

با به روی کار آمدن دولت جدید، حق دارم فامیل (مثال؛ همسر آینده) خود به سویدن بیاور•
م؟ حق پیوسنت به فامیل در پیمان های 

اتحادیه اروپاه درج شده است. از جایکه سویدن عضو این اتحادیه است باید قوانین این اتحادیه را رع
ایت کند. دولت ایجازه ندارداین قوانین را پایمال کند و این حق را باطل اعالن کند. اما دولت جدید می 

توان شرایط ملحق شدن به فامیل ( مثال؛ آوردن همسردر سویدن ) را بسیار سخت کند.  

آیا دولت جدید می تواند قانون جمناسیت را فسخ کند؟ شاید امکان اش وجود دارد که دولت قاد•
ر به این کار باشد. اما دولت چنینکار را نمی کند. این قانون یک قانون موقت است و در اوایل سال ۲۰

۲۵ تمام می شود. دولت جدید وقت خود را روی این کار سپرینمی کند.  
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