Asyl og migration

Globaliseringen indebærer, at stadigt flere mennesker bevæger sig mellem forskellige lande af
forskellige årsager og på forskellige vilkår. Til de nordiske lande kommer for eksempel
kvoteflygtninge, flygtninge og flygtninge med behov for asyl, uledsagede børn, pårørende,
studerende, arbejdskaftsindvandrere og papirløse.

En årsag til at kvinder søger asyl i de nordiske lande er, at de bliver forfulgt på grund af deres køn.
Det er kvinder, som er blevet udsat for krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder og er
blevet truet på livet. Det er kvinder, som er blevet solgt, udnyttet og udsat for umenneskelig
grusomhed og tortur. De er blevet voldtaget, bortgiftet som børn, mishandlet, eller har hævdet, at
piger har ret til at gå i skole, ønsket skilsmisse eller er homoseksuelle.

Det bør klargøres, hvordan kvinders asylårsager anerkendes i de nordiske landes asylprocesser, og
hvor almindeligt der et, at kvinder bevilliges international beskyttelse med den begrundelse, at de
er blevet forfulgt og har krævet sine rettigheder. Det er en kendsgerning, at kvinder mangler viden
om sine rettigheder og hvilke lov som gælder for ægteskab, børns rettigheder og rettigheder ved
vold og overgreb.

Flere tusinde kvinder kommer hvert år til Norden med opholdstilladelse på basis af
familiesammenføring. Opholdstilladelsen er tidsbegrænset og knyttet til en partner. Permanent
opholdstilladelse kræver, at kvinden har opholdt sig lovligt i landet og levet sammen med sin
partner i en vis tid (to til fem år afhængig af landet).

Visse af disse kvinder udsættes for vold og har brug for at komme ud af forholdet, inden de kan få
permanent opholdstilladelse og risikerer altså at udvises og i visse tilfælde miste
forældremyndigheden over deres børn. Det er vigtigt at undersøge, hvor almindeligt det er, at
mænd gentagne gange udnytter kvinder, og at kvinder udvises fordi de forlader et forhold.

Arbejdskraft, som søger sig frem mellem forskellige lande, ansættes på i stigende grad forskellige
vilkår. Arbejdskraftsindvandring er et globalt fænomen i dagens erhvervsliv, men staternes
indsatser er ofte vage og utilstrækkelig til at kunne forhindre udnyttelse. Handel med mennesker
sker ikke bare med seksuel udnyttelse, men også med arbejdsmæssig udnyttelse for øje. Kvinder
efterlader ofte sine børn i hjemlandet for på kortere eller længere sigt at øge sine indtægter.

Kvinders udsathed ved husholdningsarbejde er blevet påpeget, men der er ikke truffet
foranstaltninger for at beskytte disse kvinders arbejdsretslige vilkår. De der lever som papirløse er
særligt udsatte da de ikke er omfattet af sociale sikkerhedsnet.

VI KRÆVER AT:

De nordiske lande anerkender kvinders asylårsager og bliver foregangslande i at beskytte
kvinder med tydelige genussensitive anvisninger for kvinders asylårsager. Alle kvinder, som
har behov for beskyttelse, skal behandles lige. Information om kvinders rettigheder og om,
hvor der kan søges hjælp i en udsat situation, skal oplyses.

Kvinder som familiesammenføres får egne opholdstilladelser, som ikke er knyttet til
manden. Udvisninger af voldsudsatte skal ophøre. Kvinder som udsættes for
menneskehandel skal beskyttes og hjælpes, uanset om de kan eller vil vidne ved
rettergang.

Nordiske regeringer og myndigheder tillemper en human flygtningepolitik med særlige
hensyn til kvinder på flugt i overensstemmelse med FN’s flugtkonvention.

Regeringer og myndigheder forbedrer integration og uddannelse af udenlandsfødte
kvinder med mangelfulde skolekundskaber, analfabeter prioriteres i
undervisningssystemet.

Migrantarbejdere og arbejdskraftindvandrere garanteres samme løn og arbejdsvilkår som
indfødt arbejdskraft.

