Brev till Sveriges regering
Ungdomsfullmäktige i Ystad önskar uttrycka sitt stöd för att familjen Matoouk-Hammed skall få
uppehållstillstånd och stanna i Sverige.
Ungdomsfullmäktige är en viktig del av Ystads kommuns ungdomsdemokrati. Församlingen består av
61 ledarmötet i åldrarna 10–19 år och fungerar som självständig remissinstans i Ystad där den
företräder barn och ungas åsikt. Ungdomsfullmäktige skapades 1998 och har sedan dess fått
genomslag i många frågor som varit viktiga för unga genom åren. Bland dessa kan ett förslag om att
alla beslut som rör barn och unga i kommunen skall bli hörda i varje beslut som rör dem.
•
•
•
•

Utgör inflytandeorgan för barn och unga i Ystads kommun
Utgör yttrandeinstans i frågor som rör barn och ungdom i Ystads kommun
Har att fatta beslut i frågor som rör fördelning av de medel som Ungdomsfullmäktige förfogar över
Kan väcka förslag i frågor som rör barn och unga.

När barnkonventionen blev lag första januari i år var vi både nöjda och stolta över att Sverige äntligen
likställde den med svensk lag. Men när man nu ser hur myndigheter struntar i den i ett
myndighetsbeslut som förändrar livet för tre barn och deras föräldrar känner vi inte längre oss lika
nöjda.

Först och främst är beslutet helt orimligt. Familjen har bott i Sverige i tio år. Båda föräldrarna arbetar
och betalar skatt i Sverige. Barnen går i skolan här och är en del av det svenska samhället. De två
yngsta är födda här och det tredje har varit här sedan tre års ålder, de känner helt enkelt inget annat än
Sverige. Att då utvisa dem är helt enkelt orimligt.
Men inte nog med att det är orimligt det bryter dessutom mot flera av artiklarna i Barnkonventionen,
som nu är lag:
Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i första rummet. Det är helt uppenbart att man i detta beslut inte
har sett till barnens bästa. Att utvisa familjen och de tre barnen är uppenbart inte det bästa för barnen.
Något som man inte tagit hänsyn till i detta fall. Som om detta inte vore illa nog kommer familjen
dessutom att splittras så att två av barnen hamnar i Marocko och ett i Afghanistan, länder som de
aldrig varit i och där de inte kan känna någon samhörighet.
Artikel 12 – Barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Inget av barnen har fått
uttrycka sig i processen.
Artikel 6 – Barnets rätt till liv och utveckling. Genom ett utvisningsbeslut skickar man tre barn ut från
Sverige vilket avsevärt försämrar deras möjligheter till sjukvård och utbildning. Särskilt bisarrt är det
när det yngsta barnet är född med ett hjärtfel här i Sverige.
Att detta sker är helt absurt. Man har helt bortsett från detta under beslutet och det kräver därför en
omprövning där man inte struntar i barnens situation. Med detta sagt vill Ystads Ungdomsfullmäktige
uttrycka sitt fulla stöd för att familjen Matoouk-Hammed skall få stanna i Sverige.
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