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REKOMMENDATION 1: 

EN UTREDNING OM EN REVIDERING AV DELAR

AV DISKRIMINERINGSLAGEN SKA INLEDAS

För att stärka rättsskyddet för offer för diskriminering 
skulle diskrimineringsombudsmannen vid sidan av ar-
betarskyddsmyndigheterna ha behörighet att bedöma 
även diskriminering i arbetslivet.

Diskrimineringsombudsmannen skulle återfå möjlighe-
ten att föra ärenden som gäller diskriminering till dis-
kriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling 
även utan att namnge ett offer.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden skulle ges 
rätt att förordna om gottgörelse till offer för diskrimi-
nering.

En läroanstalts verksamhet skulle definieras som diskri-
minerande om läroanstalten inte ingriper i trakasserier 
riktade mot en elev eller student. Motsvarande bestäm-
melse bör övervägas även för aktörer som ansvarar för 
anstaltsvård samt värnplikt och civiltjänst.

I småbarnsfostran införs en bestämmelse om att varje
enhet inom småbarnsfostran är skyldig att främja li-
kabehandling och upprätta en likabehandlingsplan på 
samma sätt som läroanstalterna.

Arbetssökanden skulle i alla situationer ha möjlighet att 
få en utredning av arbetsgivaren om de grunder på vilka 
urvalsbeslutet har fattats.

REKOMMENDATION 2: 

ÄNDRINGAR AV UTLÄNNINGSLAGEN BEREDS

En lagändring skulle göras så att bevisbördan delas 
mellan myndigheten och asylsökande. Genom lagstiftn-
ingsändringar skulle särskilt tillämpningen av artikel 4 
punkt 4 i normdirektivet (2011/95/EU) tryggas så att en 
tidigare rättskränkning som asylsökanden upplevt be-
traktas som en allvarlig indikation på att sökandens 
rädsla för förföljelse är motiverad eller att sökanden lö-
per en verklig risk att utsättas för allvarlig skada, om 
det inte finns en motiverad orsak att göra bedömningen 
att förföljelsen eller skadan inte kommer att upprepas.

Rätten till ett familjeliv skulle tryggas på lika grunder för 
personer som beviljats flyktingstatus och personer som 
beviljats sekundärt skydd, så att försörjningsförutsätt-
ningen inte tillämpas på deras ansökningar om famil-
jeåterförening vilket i praktiken kan leda till diskrimine-
ring på grund av ekonomisk situation.  Man skulle i syn-
nerhet beakta barnets rätt till ett familjeliv och föräld-
rarnas omsorg.  Minimi skulle vara att det mer gynsam-
ma bemötande, som tillämpas i de familjeåterförenings-
ansökningar som görs av personer som fått flyktingsta-
tus, också skulle tillämpas på dem som fått sekundärt 
skydd. Detta eftersom det inte finns godtagbara motive-
ringar för olika behandling i det här fallet.  

REKOMMENDATION 3: 

ÄNDRINGAR AV MOTTAGANDELAGEN BEREDS

Mottagandelagens inverkan på ökningen av antalet per-
soner som vistas i landet utan uppehållstillstånd skulle 
utredas och nödvändiga lagändringar skulle genomför-
as för att säkerställa att mottagningstjänsterna inte upp-
hör innan avlägsnandet ur landet verkställs för en per-
son som fått ett negativt asylbeslut.

REKOMMENDATION 4: 

INFÖRANDET AV EN BRANDVÄGG UTREDS FÖR PERSONER

SOM VISTAS I LANDET UTAN UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Personer som vistas i landet utan uppehållstillstånd 
skulle garanteras möjlighet att uträtta myndighetsären-
den utan rädsla för att ett avlägsnande ur landet verk-
ställs som en följd av ärendena.

REKOMMENDATION 5: 

OUNDGÄNGLIG OMSORG OCH FÖRSÖRJNING TRYGGAS

GENOM LAG

Den oundgängliga försörjning och omsorg som fastställs 
i 19 § i grundlagen, vilka alla har rätt till
- även personer som vistas i landet utan
   uppehållstillstånd
- skulle tryggas genom lag. 

REKOMMENDATION 6: 

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS RESURSER FÖR

ÖVERVAKNING AV VERKSTÄLLANDET AV AVLÄGSNANDEN

UR LANDET GÖRS PERMANENTA

I planen för den offentliga ekonomin skulle det ombe-
sörjas att permanenta resurser reserveras för ombuds-
mannens lagstadgade uppgift. 
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REKOMMENDATION 7: 

LAGSTIFTNING SOM BERÖR HJÄLP AV MÄNNISKOHANDELS-

OFFER TYDLIGGÖRS

Särställningen för offer för människohandel som motta-
gare av tjänster i kommunerna skulle förbättras genom 
att stifta en speciallag under ledning av social- och häl-
sovårdsministeriet eller genom att inkludera offrens sär-
ställning och rätt till hjälp i den allmänna lagstiftningen 
kring social- och hälsovården samt genom att trygga till-
räckliga anvisningar inom social- och häslovården. 

Anknytningen mellan hjälpen till offer för människohan-
del och straffprocessen skulle försvagas så att lagstift-
ningen och tillämpningen av den överensstämmer bätt-
re med den internationella rätt och EU-rätt som är bin-
dande för Finland. 

Fokuseringen på offret inom hjälparbetet skulle stärkas 
så att offer för människohandel som befinner sig i en 
särskilt utsatt ställning oftare styrs till hjälpsystemet för 
offer för människohandel. 

REKOMMENDATION 8: 

LAGÄNDRINGAR SOM GÄLLER UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR 

OFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL BEREDS I UTLÄNNINGSLAGEN

Grunderna för beviljande av kontinuerligt uppehållstill-
stånd till offer för människohandel skulle ändras så att 
en tillräcklig grund för beviljande av uppehållstillstånd är 
att offret befinner sig i en ”utsatt ställning”, i stället för 
den nuvarande formuleringen ”särskilt utsatt ställning”.

Möjliga ändringsbehov bedöms även i fråga om tillfälligt 
uppehållstillstånd till offer för människohandel.

REKOMMENDATION 9: 

EN LAGÄNDRING BEREDS FÖR ATT UTVIDGA ARBETARSKYDDS-

MYNDIGHETENS BEHÖRIGHET TILL ATT GÄLLA MÄNNISKO-

HANDELSBROTT

Den s.k. tillsynslagen (44/2006), som styr arbetarskydds-
myndighetens verksamhet skulle ändras så att arbetar-
skyddsmyndigheten ska anmäla misstänkta människo-
handelsbrott till polisen.

 

Hela berättelsen finns att läsa på webben
på adressen: 
https://www.syrjinta.fi/web/sv/riksdagsberattelse


