Hej kära asylrättsmedhjälpare!

Välkommen till att medverka till en Barnrättsrapport om utvisningshotade flyktingbarn
med svåra fysiska/psykiska funktionsnedsättningar t ex Cerebral pares (CP), autism,
uppgivenhetssyndrom, apati och andra funktionsnedsättningar samt svåra medicinska
diagnoser såsom cancer eller konsekvenser av för tidig födsel och eller traumatisk
förlossning.
Denna Barnrättsrapport genomförs på grund av att migrationsmyndigheterna
regelmässigt ger avslag

på rätten till liv för dessa barn i vårt land vilket strider mot
Barnkonventionen och andra människorättskonventioner.

För att delta i rapporten ber vi Dig/Er göra två saker:
1) Emaila till: Etikkommissionen i Sverige, email:
info@etikkommissionenisverige.se:
a) Kort sammanfattning av ärendet genom ifylld mall med fullmakt från
vårdnadshavare/familjen, 6 sidor (bifogat).
b) Emaila i samband med detta gärna över foton eller ett videoklipp (max 3
minuter) som dokumenterar barnets tillstånd. Bildmaterial kommer inte att
användas utan föräldrarnas godkännande.
2) Posta kopior till: Anita D’Orazio, Vårvägen 4, 181 33 Lidingö.
c) Fullmakt i original, 2 exemplar.
d) Kopior av familjens asylansökan, ombudets inlagor,
migrationsmyndigheternas beslut och läkarintyg samt annan för ärendet
relevant information.
Uppgifterna behandlas konfidentiellt under Etikkommissionen i Sveriges ansvar.

Barnrättsrapport om utvisningshotade flyktingbarn med svåra funktionsnedsättningar

Fyll i:
Sökanden, namn

Föräldrar
Kön

Födelseår

Barn
Kön

Födelseår

Syskon
Kön

Födelseår

Land/statslös?
Etnicitet
Inrest i Sverige/
sökt asyl (datum)

AVSLAGSINFORMATION
Avslag Migrationsverket

Datum

Avslag överklagande
Migrationsdomstolen
Avslag överklagande
Kammarrätten
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A. Familjens skyddsbehov på grund av förföljelse, krig, svåra motsättningar, etnicitet eller annan orsak

B. Särskilt skyddsbehov för barnet med funktionsnedsättning (föräldrarnas/vårdnadshavarnas uppfattning om vad
skulle hända om barnet deporteras/skickas tillbaka till ursprungslandet, det sk hemlandet till eventuellt barnhem,
misshandel och eventuell separation från föräldrarna?)

C. För barnet med uppgivenhetssyndrom och apati. Vilka händelser har barnet varit med om/
bevittnat i hemlandet som kan vara orsaken till barnets tillstånd? Har barnet bevittnat våld mot
familjen/föräldrarna/syskon?
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D. Angående barn med uppgivenhetssyndrom, vad kan sägas vara den utlösande faktorn till barnets akuta
stress-reaktionen? Blev barnet sämre i Sverige? När blev barnet sjukt? När sondades barnet? Hur länge har barnet vari
apatiskt och sondmatats? Vilken/vilka händelse/händelser sammanföll barnets insjuknande med? Var det med anledning av
ett ingripande från, eller i kontakt med, svenska myndigheter, såsom polis eller Migrationsverket eller linkande.? Beskriv
gärna vad som hände i samband med detta. Vad hände? Hur agerade myndigheterna?
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E. Korta citat (med sidhänvisning) på avslagsformuleringar från Migrationsverket, Migrationsdomstol och
Kammarrätten

F. Citat på avslag på särskilt ömmande omständigheter (5 kapitlet 6§) gällande barnet
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F. INTYG FÖR BARNET (läkarintyg, läkarutlåtande, ev. viktiga journalkopior, osv) som nämns i
migrationsmyndigheternas beslut. Ange dokument-typ och dokumentens datum. Ange även om läkare har fyllt i
Migrationsverkets blankett 24401.

G. ÖVRIGA RELEVANTA INTYG (föräldrar, syskon)

H. Positiv utveckling under vistelsetiden i Sverige (tack vare vården i Sverige). Övriga behandlingsåtgärder som
gynnat barnets utveckling positivt såsom t ex särskild skolundervisning, hjälp och stöd i hemmet hjälpmedel t ex
rullstol, osv. Vad skulle hända om denna vård och omsorg avbröts (i fysiskt och psykosocialt hänseende)?
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ÖVRIGA KOMMENTARER

Uppgiftslämnarens namn/datum:

(Tel och E-postadress)

___________________________________________________________________________
Kontaktpersonens namn/datum:

(Tel och E-postadress)

___________________________________________________________________________
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Anita D´Orazio
Flyktingombud
Vårvägen 4
Tel/fax 08-767 45 99
Migrationsverkets beteckning:
Mob. 0708 162 161
E-post: info@etikkommissionenisverige.se

__________________________

Fullmakt

Power of Attorney

För/for Anita D´Orazio, (privat ombud)
eller den ombudet förordnar i sitt ställe
or another attorney appointed by the above attorney
att i alla avseenden företräda undertecknads intressen
to represent the interests of the undersigned in all respects
angående visum, uppehållstillstånd, medborgarskap, flyktingförklaring, främlingspass,
resedokument, avvisning, utvisning, sjukvård, läkarintyg och/eller sjukjournaler enligt
socialtjänstlagen, tvist om omhändertagande i LVU-ärende.
regarding visas, residence permits, citizenship, refugee status,
alien’s passports, travel documents, deportation, expulsion,
medical care, medical certificates and/or medical records, disputes
regarding compulsory care of children and youth (‘the Care of Young
Persons (Special Provisions) Act (LVU)’).

Informationen inklusive foto/film kan komma att i anonym form användas/ hänvisas till
muntligt och/eller i skrift som t ex fall-presentationer eller summeringar på gruppnivå samt
möjligtvis för publicering i rapporter och/eller vetenskapliga tidskrifter. Uppgifterna behandlas
konfidentiellt under Etikkommissionen i Sveriges ansvar.
Anonymized information including pictures/film clips may be used/referred to verbally
and/or in writing for example in the form of case studies or summaries at group level,
and may be published in reports and/or scientific journals. The information provided
are treated with confidentiality with the responsibility of Etikkommissionen i Sverige.

Ort/place ________________________________________
datum_________________
1. Namn (textat)/name (block caps)______________________________________________
Personnr. år mån dag
Namnteckning/signature____________________________________________________
2. Namn (textat)/name (blockcaps)_______________________________________________
Personnr. år mån dag
Namnteckning/signature___________________________________________________
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