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Om papperslösa i Sverige: en sammanfattning

Papperslösa är en benämning på personer som befinner sig i Sverige utan
uppehållstillstånd. Ibland, och av vissa, kallas de gömda, gömda flyktingar,
tillståndslösa, illegala eller irreguljära. Att vara papperslös är inte brottsligt,
men innebär att man är utvisningsbar – om myndigheterna upptäcker och
identifierar en riskerar man att bli satt i förvar och så småningom deporterad.
Papperslösa har inget personnummer eller annat ID nummer och är på så sätt
officiellt inte närvarande i Sverige, de finns inte registrerade någonstans, och
de har ingen identitet som är användbar i det svenska samhället. Vadhelst
som kräver identifikation – att hyra en film, att åka tåg, hämta ut ett paket på
posten, hyra en lägenhet – blir närapå omöjligt för en papperslös person;
man blir helt hänvisad till den svarta eller informella marknaden. Sverige är
en specifik kontext i detta sammanhang, då personnummer används i väldigt
många sammanhang som identifikation, oftare än i de flesta andra länder och
svårigheten med att inte ha en officiell identitet blir tydligare.
Det övergripande syfte som från början drivit det här forskningsprojektet
är att utforska relationen mellan den svenska staten och de papperslösa i
Sverige. Formellt kan en sådan relation inte existera, då papperslösa inte har
någon digital identitet som motsvarar dem i folkbokföringen eller i något
annat register. Men likväl är papperslösa personer lika närvarande som vem
som helst annan och deras blotta fysiska närvaro tvingar fram en relation och
ett förhållningssätt. Under projektets gång har frågeställningarna förfinats
och preciserats till två huvudfrågor som närmar sig fenomenet papperslöshet
från olika perspektiv.
Att vara papperslös innebär att ingå i en kategori med etiketten ’papperslös’. Det är en kategorisering som tar sin utgångpunkt i staten. Således är
definitionen av ’papperslös’ också beroende av definitionen av staten. Antingen kan man se papperslöshet som ett resultat av lagstiftning och riktlinjer, eller som något som produceras och reproduceras i praktiken i implementeringen av dessa regleringar. Jag har valt att inkludera båda dessa synsätt i analysen i den här avhandlingen. Kategorin ’papperslös’ formas också
av andra mekanismer i samhället än de som relaterar till immigration. Att
inte ha ID handlingar gör att man blir utesluten från många delar av samhället som inte specifikt har med rättigheter eller medborgarskap att göra.
Den första delen av mitt forskningsprojekt fokuserar på hur kategorin papperslös definieras i lagstiftning och i policy, samt hur den definitionen formas och reproduceras i administration och i praktiken. För att kunna zooma
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in på specifika mekanismer och praktiker som formar papperslösheten i Sverige använder jag sjukvården som exempelsektor.
Den andra delen av min forskning handlar om vad papperslöshet innebär
för de som är papperslösa. Här har jag försökt ta ett mer djupgående grepp
på papperslöshet som situation att befinna sig i. Bortom de praktiska problem som uppstår och de taktiker man kan ägna sig åt för att hantera dem
och klara dagen, har papperslöshet mer grundläggande politiska och existentiella konsekvenser. Jag använder mig av ett kritiskt och feministiskt fenomenologiskt perspektiv som jag förklarar kort längre fram i den här sammanfattningen.

Framställning och disposition
Trots att den här avhandlingen avhandlar ett fenomen i Sverige som dessutom är ett aktuellt ämne i den svenska debatten idag, har jag valt att skriva på
engelska. Det finns argument både för och emot ett sådant val och jag vill ge
åtminstone en kort förklaring till detta. Jag har redan nämnt att Sverige utmärker sig på vissa sätt som spelar roll för papperslösa personer, till exempel
när det gäller det ständiga användandet av personnummer som identifikation,
men även Sverige som utpräglad välfärdsstat har stor betydelse för papperslösas position i samhället. Detta gör att exkluderingen av papperslösa blir
närmare absolut i Sverige än i många andra länder. Sverige utgör på så sätt
något av ett extremfall när det gäller situationen för papperslösa. Utöver det
att papperslösas situation är intressant i sig, har den relevans som en ’kritisk
fallstudie’ i ett internationellt perspektiv. Avhandlingen är också bitvis tämligen teoretisk och kan upplevas som svårtillgänglig för läsare ovana vid den
sortens texter. Jag har därför valt att skriva en förenklad men utförlig sammanfattning av avhandlingen på svenska för att göra min forskning och
forskningsresultat mer tillgängliga för en svensk publik.
Strukturen i denna sammanfattning är ungefär densamma som avhandlingen som helhet. Efter en kort metodgenomegång går jag över till att diskutera hur kategorin ’papperslös’ skapas och formas i lagstiftning, administration och i praktiken, samt vilken roll den svenska kontexten spelar i dessa
processer. Jag ägnar extra uppmärksamhet till frågan kring hur dessa mekanismer fungerar inom vården, hur olika regler växt fram på olika politiska och
administrativa nivåer och vilka effekter den nuvarande situationen har för
både sjukvårdspersonal och patienter. Därefter diskuterar jag den paradoxala
situation papperslösa personer befinner sig i som fysiskt närvarande men
officiellt frånvarande och hur de osynliggörs av att inte ha någon officiell
identitet. Slutligen diskuterar jag hur det att vara papperslös påverkar ens
upplevelse av verkligheten samt pekar kort på några huvudpunkter i min
forskning.
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Metod och material
Som ett pilotprojekt i fältarbetets inledning intervjuade jag företrädare för
olika organisationer och myndigheter. På detta sätt kunde jag bilda mig en
uppfattning om situationen för papperslösa och vilka frågor som var intressanta och viktiga. Med tiden utkristalliserades de två delarna av mitt forskningsprojekt och mitt empiriska material kan delas upp i två motsvarande
delar. Den första delen av projektet som handlar om papperslöshet som kategori med särskilt fokus på sjukvård, baseras dels på en närläsning av relevant
lagstiftning och policydokument, dels på intervjuer med landstings- och
sjukhustjänstemän, samt med läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av
vård för papperslösa. Jag har också besökt de flesta frivilligkliniker som
erbjuder vård till papperslösa, och även följt med papperslösa till sjukhuset
vid ett par tillfällen. Intervjuerna med landstingstjänstemän genomfördes
som standardiserade telefonintervjuer och utgjorde basen i en kartläggning
av landstingens inställning till papperslösas rätt till vård. Som en fördjupning
av denna del av studien intervjuade jag administratörer och tjänstemän på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Ersta Diakoni, där man tidigt tog
initiativ för att utarbeta rutiner för och utöka utbudet av vård för papperslösa.
Intervjuerna med sjukvårdspersonalen – fem sjuksköterskor, åtta läkare och
en tandläkare – var av traditionell, semistrukturerad typ, där jag frågade om
deras erfarenheter av att ge vård till papperslösa, hur detta gått till och vilka
svårigheter som uppstår i dessa sammanhang.
Den andra delen av projektet baseras på intervjuer med papperslösa samt
deltagande observation i olika sammanhang där jag träffat papperslösa under
längre perioder. Jag har tillbringat mycket tid i Alsike Kloster som är en
fristad för papperslösa personer. Mellan 30 och 40 personer har bott där under perioden för mitt fältarbete, och jag har varit där cirka 60 dagar totalt
över två och ett halvt års tid, utspritt på enstaka dagar och helger till perioder
upp till två veckor. Jag har också deltagit så ofta jag kunnat i de demonstrationer Papperslösa Stockholm anordnat. Dessa kontakter har varit till hjälp
för att knyta kontakter och hitta intervjupersoner, men också i sig själva varit
viktiga delar av mitt empiriska material. Jag har också fått kontakt med papperslösa intervjupersoner genom några olika frivilligorganisationer och enskilda aktivister. Totalt har jag intervjuat eller på motsvarande sätt haft kontakt med cirka femton papperslösa familjer bestående av minst två personer,
med eller utan barn, och cirka tretton ensamstående papperslösa personer.
Bland dessa bedömer jag att jag djupintervjuat eller haft djupgående diskussioner med ungefär hälften av de vuxna. Alla dessa intervjupersoner har inte
varit papperslösa under hela perioden jag träffat dem eller vid tidpunkten för
intervjun. En del har varit papperslösa tidigare, men haft uppehållstillstånd
eller varit asylsökande när jag träffat dem. Några har varit på väg att bli papperslösa, det vill säga de har fått ett slutgiltigt negativt besked till sin asylansökan men ännu inte fått en deportationsorder. Åter andra har varit pappers157

lösa när jag först träffat dem, men har under projektets gång ansökt om och
fått uppehållstillstånd. Eftersom papperslöshet som upplevelse och situation
att befinna sig i är en ännu mer diffus kategori än definierad ur ett juridiskt
perspektiv har jag inte sett detta som ett problem, utan snarare som en fördel.
Fördelningen mellan före detta asylsökanden och andra papperslösa bland
intervjupersonerna har en övervikt mot den förra kategorin som jag inte tror
återspeglar den verkliga fördelningen bland papperslösa i stort. Fördelningen
mellan olika nationaliteter är också långt ifrån representativ. Även om jag
inte strävat efter representativitet bland intervjupersonerna, kan nationalitet
och skäl för flytten ha stor betydelse för en persons levnadsvillkor som papperslös. Då många delar av livet kompliceras av att inte ha personnummer är
de flesta beroende av sociala nätverk eller organisationer, och de sociala
nätverken är ofta, om än inte alltid, etniska eller nationella. Olika grupper
har olika förutsättningar beroende på hur många som redan har uppehållstillstånd, om man riskerar utsättas för rasism, men även andra faktorer som ens
förutsättningar att lära sig svenska eller huruvida man är rädd för att återvända till sitt hemland har stor betydelse. Bland intervjupersonerna i den här
studien är de vanligaste ursprungsområdena Balkan, före detta sovjetstater,
Angola, Afghanistan/Pakistan och Nordafrika. Bland de papperslösa i Sverige finns enligt andra undersökningar (exempelvis Fresk and Ganslandt,
2009; Gavanas, 2010) ganska stora grupper från Mellanöstern, Sydamerika
och Mongoliet, men jag har inte haft kontakt med någon från dessa områden.

Terminologi
När det gäller papperslösa och papperslöshet är språket mycket politiskt
laddat och valet av benämningar blir extra viktigt. I Sverige är det främst tre
olika uttryck som används i debatten, varav papperslös är ett av dem, de
andra två är gömda och illegala, men även blandningar och kombinationer
av dem förekommer. Helena Holgersson (Holgersson, 2011) har i sin avhandling identifierat tre diskurser kring papperslöshet som hänger samman,
mer eller mindre starkt, med var sin term. Detta är en viktig bakgrund och
kontext till hur frågor kring papperslösa och papperslöshet hanteras i svensk
debatt och politik.
Gömda och gömda flyktingar är de uttryck som använts mest och längst i
den svenska debatten, men enbart om asylsökande som fått avslag och håller
sig undan deportation. Det är ingen slump att ordet gömd är i passiv form: de
gömda gömmer sig inte själva, utan är gömda av hjälpare och gömmare.
Detta är symptomatiskt av den offerroll som de gömda placeras i; de som
använder ordet gömda talar oftast om de gömda som offer för det svenska
asylsystemet, och de framställs inte sällan som hjälplösa, undangömda och
inte som en del av det samhälle ’vi’ befinner oss i.
Illegala immigranter är ett uttryck som främst används av den växande
högerextrema eller populistiska falangen i svensk politik och samhällsdebatt.
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Med denna term lägger man samman nekade asylsökanden och personer som
kommit till Sverige av andra anledningar, exempelvis för att arbeta, och
fokuserar på antagandet om att det är kriminellt att befinna sig i Sverige utan
tillstånd.
Slutligen är ordet papperslös ett ganska nytt tillskott i den svenska debatten. Papperslös är en direktöversättning av franskans sans-papier, som myntades av demonstrerande papperslösa i Frankrike under andra halvan av
1990-talet (Krause, 2008). Det innefattar alla personer som bor och/eller
arbetar i Sverige utan tillstånd och har, till skillnad från de andra två, undertoner av aktivitet och politisk kamp. Istället för att som den gömda flyktingen porträtteras som ett passivt offer som vid minsta tecken på initiativ tappar
sin trovärdighet, kan en person benämnd papperslös, trots sin utsatta position
och ofta svåra livsomständigheter ändå äga viss initiativförmåga. Ordet papperslös ökade kraftigt i användning under andra hälften av 00-talet och en av
anledningarna till detta var det medvetna och aktiva arbetet som flera organisationer lagt ned på att lansera ordet. Alla är dock inte nöjda med denna utveckling av diskussionen. Många frivilligorganisationer bygger sin opinionsbildning på att väcka medlidande med personer som flytt hemska förhållanden, och då ordet papperslös inte har någon tydlig koppling till flyktingskap eller asylskäl, har vissa hållit fast vid den gamla terminologin.
Nykonstruktioner som ’papperslösa gömda’ eller ’papperslösa flyktingar’
har också dykt upp både i media och i offentliga dokument.
Att organisationer som Papperslösa Stockholm med flera jobbade för att
lansera ordet var ett tungt vägande skäl för mig att använda ordet papperslös,
men inte det enda. Jag ville i min studie inkludera även papperslösa som inte
flytt till Sverige och då fungerade ett ord som gömda dåligt. Det blev också
snabbt tydligt för mig att inte särskilt många faktiskt ’gömde sig’ eller blev
’gömda’ av någon; många arbetade och var dagligen ute bland folk. Ordets
’offer’-laddning var också problematisk tyckte jag och gömda tedde sig därför inte som ett bra alternativ. Ordet papperslösa har andra problem förknippat med sig. Det franska ordet sans-papier refererar till att de papperslösa
inte har några ID handlingar, något som är obligatoriskt att bära på sig i
Frankrike. Så är inte fallet i Sverige, och ordet blir således något missvisande. Det finns långt ifrån någon enighet om vilken term som är ’bäst’, men
jag menar att papperslös är det bästa alternativet bland de ord som är tillgängliga och förstådda i den svenska debatten. Helena Holgersson som hittills är den enda som skrivit en avhandling på svenska om papperslösa använder uttrycket icke-medborgare (Holgersson, 2011), som jag också tycker
fungerar bra i sammanhanget. Det har som Holgersson påpekar inget av det
ideologiska bagage som termerna redovisade ovan har, men är av samma
skäl oetablerat och kräver förklaring, vilket är en nackdel. På engelska har
jag genomgående använt uttrycket undocumented, vilket är den närmaste
motsvarigheten på engelska för sans-papier eller papperslös.
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Vad är papperslöshet?
I Sverige använder vi oss ofta av personnummer för att identifiera oss, både i
kontakt med myndigheter, företag och föreningar. Utan personnumret kan
man oftast inte bli registrerad som kund eller medlem, eftersom registren allt
som oftast är datoriserade. Detta utbredda användande av personnumret som
identifikation har en bred acceptans bland svenskar. Sverige är också en
utpräglad välfärdsstat med omfattande offentligt finansierad sjukvård, pensioner och barn- och äldreomsorg. Rätten till välfärd är endast delvis knuten
till ens arbete, familj eller inkomst, dess grundförutsättning är istället att man
är officiellt bosatt i Sverige. Den svenska arbetsmarknaden jämförelsevis
välreglerad (Schierup, et al., 2011b) men en avreglering av arbetsmarknaden
har öppnat för en större svart arbetsmarknad, och därmed också en större
efterfrågan på svart, och också papperslös arbetskraft. I ett internationellt
perspektiv är dock denna utveckling relativt ny och liten. Kortfattat man
säga att är man ’med’, är man inkluderad i ett starkt reglerat samhällssystem
och har tillgång till ett brett utbud av välfärdstjänster, men om man inte är
’med’ är man totalt exkluderad. Detta är den övergripande kontext i vilken
redogörelsen av hur kategorin papperslös definieras och formas ska förstås.

Lagstiftning
Svenska medborgare får sitt personnummer vid födseln och utlänningar som
flyttar till Sverige får ett personnummer när de får uppehållstillstånd för en
längre period. Personnumret är personens numeriska identitet i folkbokföringsregistret. Med personnumret blir man officiellt en ’person’. I exempelvis Storbritannien eller Spanien kan man visa upp post adresserad till sig
själv som ’proof of address’. På så vis kan ens faktiska bosättning på en
adress användas som en form av identitetsbevis. I Sverige däremot är en
persons folkbokföringsadress det enda giltiga beviset på bosättning. Folkbokföringen placerar automatiskt en person i en kommun och ett landsting
och som bofasta i Sverige, med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Ett landstings ansvar mot sina bosatta är underförstått ett ansvar mot de
som är folkbokförda i det aktuella landstinget. Att vara bosatt i Sverige är i
juridisk mening i princip likställt med att vara folkbokförd.61
EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige, utan behöver endast registrera sig hos myndigheterna efter
tre månader och förutsatt att man kan försörja sig så har man rätt att bo och
bosätta sig i Sverige. Utomeuropeiska (utanför EU) medborgare däremot
behöver, med några undantag, ansöka om uppehållstillstånd för att vistas
längre än tre månader i Sverige och i många fall också ansöka om visum för
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Tolkningen av ’bosatt’ kan skilja något åt mellan olika juridiska kontexter, men i de flesta
fall förstås bosatt som folkbokförd.
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kortare besök. För asylsökande fungerar uppehållstillstånd och registrering
annorlunda i jämförelse med andra utlänningar. De folkbokförs inte, oavsett
hur lång tid asylprocessen tar, utan registreras hos Migrationsverket och får
av dem ett sammordningsnummer. En asylsökande är på så vis inte ’bosatt’ i
en kommun eller landsting på samma sätt som en folkbokförd person, utan
hör till Migrationsverket.
Efter att alla dessa kategorier av bosatta och besökare har definierats, så
återstår en grupp på mellan 10 000 och 35 000 personer på svenskt territorium som är de som är papperslösa. De är alltså inte explicit definierade juridiskt, utan kan sägas vara en residualkategori: när alla andra är definierade
så är de papperslösa de som blir över. Det har gjorts några försök att inkludera papperslösa i viss lagstiftning, men dessa försök har oftast misslyckats
på grund av bristande kunskap om gruppens sammansättning, och den
följaktiga svårigheten att formulera en inklusiv definition. Detta kommer jag
att gå in närmare på gällande hälso- och sjukvård.

Administration och praktik
Att som papperslös inte vara är registrerad och inte har någon form av erkänd eller användbar identifikation får långtgående konsekvenser, långt bortom de institutioner som är kopplade till medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Varje transaktion eller kontakt med en förening eller institution
som frågar om personnummer är en potentiell risk, då man varje gång måste
avslöja sin legala status. I de ofta datoriserade kund- och medlemsregistren
är det dessutom ofta omöjligt att registrera en person utan personnummer.
Detta sätter inte sällan stopp för vardagliga aktiviteter och transaktioner.
Givetvis är vissa av dessa saker möjliga utan personnummer – turister är inte
utestängda från samhället. Skillnaden är att de har giltiga identitetshandlingar och reseförsäkring, och sällan blir oroliga av det pappersarbete avsaknaden av personnummer medför.
Utan ID-kort kan man inte resa med giltig biljett på tåg i Sverige, man
kan inte hämta ut ett paket på posten, och från och med nyligen kan man inte
heller betala exempelvis lokaltrafik med SMS-biljett trots att man har ett
laddat svenskt kontantkort. Många företrädare för föreningslivet blir förvirrade eller nervösa när en person inte har personnummer och inte kan registreras som medlem. Personnumret som digital identitet används i kommunikationen mellan individer och statliga, privata och frivilliginstitutioner,
och är nödvändigt för all digital registrering och kommunikation. Utan detta
numeriska gränssnitt försvåras och i vissa fall omöjliggörs dessa kontakter
helt.
Papperslösas närvaro är på många vis mer problematisk för den svenska
välfärdsstaten än för länder som erbjuder färre rättigheter till sina medborgare, då kontrasten mellan de som är inkluderade och de som är exkluderade
är större. Sverige med sitt internationella rykte av att vara den ultimata väl161

färdsstaten, är alltså paradoxalt nog ett av de länder i världen där situationen
för papperslösa är extra svår. De faktorer som jag här nämnt som specifika
för Sverige gör papperslösas exkludering och utsatthet i vardagen extra accentuerad i jämförelse med många andra länder, även om den interna utlänningskontrollen kan vara mer aggressiv på andra håll. Den effektivitet med
vilken välfärdsstaten fungerar för de som är inkluderade, motsvaras av effektiviteten med vilken papperslösa utesluts.
Det är inte ett brott att vara papperslös i Sverige, men genom att inte definiera papperslösa och låta dem förbli o-identifierbara och o-registrerbara har
man effektivt uteslutit dem från alla samhällsfunktioner. Exemplen ovan
visar på att exkludera genom att ignorera är minst lika absolut som vore den
papperslösa personen ’illegal’.

Hälsa och sjukvård för papperslösa
God hälsa är viktigt för allt levande och en viktig grundbult i en modern
välfärdsstat. När debatten kring papperslösas rätt till vård blev aktuell tidigt
under det här forskningsprojektets gång, blev sjukvården ett både relevant
och aktuellt val av sektor för att studera närmare hur exkluderingen av papperslösa går till. Frågan aktualiserades efter att FN kritiserat Sverige för att
inte erbjuda vård till papperslösa (Hunt, 2007). En annan samtida rapport
konstaterade att Sverige och Österrike var de länder i Europa som var mest
restriktiva med att erbjuda vård till papperslösa. I de flesta andra europeiska
länder har papperslösa personer tillgång till åtminstone subventionerad akutsjukvård och mödravård, och i flera fall också primärvård (PICUM, 2007).

Reglering
Sverige har ratificerat ett antal internationella konventioner som berör rätten
till hälsa.62 Dessa understryker alla människors rätt till hälsa, vilket innefattar
tillgång till sjukvård. Dessa konventioner är inte juridiskt bindande, men
Sverige har förbundit sig att stifta sina lagar i enlighet med dem. Den medicinska etiken baseras på dessa mänskliga rättigheter och World Medical
Associations deklaration om patientens rättigheter fastställer att varje patient
har rätt till medicinsk vård, samt att vården ska utföras i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare anges att närhelst lagstiftning eller regeringsåtgärder förnekar en patient dessa rättigheter, bör läkare
vidta åtgärder för att säkerställa eller återupprätta dem.
Hälso- och sjukvårdslagen reglerar landstingens ansvar att erbjuda hälsooch sjukvård till landstingets bosatta – och detta innebär i princip de som är
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Dessa innefattar bland andra FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s barnkonvention och den Europeiska sociala stadgan.
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folkbokförda där. Fjärde paragrafen anger dock att ”Om någon som vistas
inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård ska landstinget erbjuda sådan vård”. Detta ska garantera att ingen person i behov av akut vård nekas sådan vård då han eller hon vistas utanför det
landsting/annat område där hon är folkbokförd. Normalt finns ett annat
landsting eller land eller ett försäkringsbolag att fakturera, men om inte är
patienten själv betalningsansvarig. För icke-folkbokförda, exempelvis EUmedborgare, asylsökande och ’gömda barn’, gäller särskilda regler, men
ingenstans regleras tillgången till vård för papperslösa vuxna och papperslösa barn som inte tidigare sökt asyl. På liknande sätt som i lagstiftningen i
stort är de papperslösa de som blir över då övriga grupper med sina respektive rättigheter till sjukvård definierats. Lagligen är de därför endast berättigade till det minimum som regleras i hälso- och sjukvårdslagens fjärde paragraf.
Tillgång till vård kan diskuteras i både teoretiska och praktiska termer. I
Sverige har man valt att subventionera i princip all vård för medborgarna för
att göra den tillgänglig. Papperslösa kan inte nekas omedelbar vård, men den
kan knappast sägas vara tillgänglig för dem i ekonomiska termer. Beroende
på utgångspunkt kan detta därför uttryckas på olika sätt, antingen att papperslösa saknar ekonomiska vårdförmåner eller att de saknar tillgång till
vård.
Utöver hälso- och sjukvårdslagen finns ytterligare lagstiftning med bäring
på den aktuella frågan. Kommunallagen kapitel två, 3 § anger att ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till
nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”. I det
här sammanhanget innebär detta att ett landsting inte får besluta att generellt
subventionera vård för icke-medlemmar (här papperslösa), då detta lämnar
mindre pengar kvar för medlemmarna (de folkbokförda). Om ’synnerliga
skäl’ finns i ett enskilt fall kan en vårdskuld skrivas av, såväl för en folkbokförd som för en papperslös, utan att det strider mot kommunallagen. Vidare
så gäller Sekretesslagen och således vårdsekretessen i samma utsträckning
för en papperslös patient som för någon annan.
Den diffusa och endast indirekta regleringen av vård för papperslösa har
gjort att de flesta landsting har ansett det nödvändigt att formulera egna förklaringar eller regleringar av vad som gäller i frågan. Hösten 2009 hade sjutton av de tjugoen landstingen tagit upp frågan och formulerat någon form av
riktlinjer om vad som gäller i deras landsting angående vård för papperslösa.
Alla sjutton ansåg att reglerna behövde förtydligas och de allra flesta ansåg
att de regler som fanns var för restriktiva och stred mot mänskliga rättigheter
och mot den medicinska etiken. De riktlinjer och tillämpningsanvisningar
som antagits kan delas in i tre kategorier.
Den första, och minsta gruppen, bestående av endast ett fåtal landsting,
fokuserade på kommunallagens lydelse och ansåg sig endast kunna ’förtydliga lagen’. Den andra gruppen inkorporerade papperslösa i gruppen asylsö163

kande och antog på detta sätt generella subventioner. Detta har praktiska och
pedagogiska fördelar genom att två relaterade grupper slås ihop, men det kan
argumenteras att det strider mot kommunallagen. I vissa fall inkluderas endast personer som tidigare ansökt om asyl, och i dessa fall kan riktlinjerna
sägas hemfalla åt en slags ’tycka synd om-mentalitet’, där rätten till vård
baseras på att personen antas vara ett oskyldigt offer och inte på att hon eller
han är människa. Den tredje gruppen landsting utökade papperslösas rätt till
vård från ”omedelbar vård” till ”omedelbart nödvändig vård”, utan hänsyn
till betalningsförmåga i ögonblicket.63 Dessa riktlinjer innehåller ingen reglering av betalningsansvar och lösningarna angående betalning skiljer sig mellan och inom landsting. På vissa håll skriver man ut fakturor till papperslösa
patienter, medan andra låter bli att fakturera om patienten inte kan betala vid
vårdtillfället.
Tre år senare har frågan varit uppe för diskussion på nationell nivå ett antal gånger, samt behandlats i en nationell utredning, men inget förslag på
nationell reglering har ännu lagts fram. Ytterligare ett landsting har formulerat egna riktlinjer och ett, Sörmland, har tagit beslut om att erbjuda vård på
samma villkor som den folkbokförda befolkningen till ”asylsökande och
papperslösa som stadigvarande befinner sig i landstinget”.64

I praktiken
Det viktigaste hindret för papperslösa att få tillgång till vård, näst deras
rädsla för myndigheter, är bristande rutiner och kunskap hos vårdpersonalen.
I många fall har de politiska besluten i landstingen inte kommunicerats till
verksamheterna och det har tagit tid för regelböcker och lathundar att bli
uppdaterade. För att inga patienter ska nekas vård som de har rätt till är det
därför viktigt att rutiner och riktlinjer inte bara finns, utan också sprids och
praktiseras.
När det inte finns regler, eller som i fallet med papperslösa patienter, endast mycket generella och indirekta regler, öppnar man för stor godtycklighet,
och det blir den enskilda vårdgivaren som ska ta beslut och ansvar för
huruvida en viss patient ska få vård (Sigvardsdotter, 2010). Det har dessutom
hänt att vårdpersonal i sökandet efter information och instruktioner ringt till
Migrationsverket för att få råd, vilket har lett till att patienten hämtats och
tagits i förvar. Rykten om dessa incidenter ökar på den generella rädsla de
flesta papperslösa känner inför att besöka vården.
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Denna nya term är otydlig, men kan antas vara jämförbar med ”vård som inte kan anstå”,
vilken asylsökande har rätt till. Vård som inte kan anstå innefattar utöver mödrahälsovård,
vård vid abort och preventivmedelsrådgivning, behandling av sjukdomar och skador där en
måttlig fördröjning av behandlingen kan medföra allvarliga följder för patienten.
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Jag har valt att inte närmare diskutera vilka landsting som har vilka riktlinjer, eller deras
specifika innehåll i den här sammanfattningen. Uppdaterad information angående detta finns
på https://erikasigvardsdotter.wordpress.com/
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De administrativa problem som hindrar många papperslösa från att få
vård, uppstår redan innan patienten fått träffa en vårdgivare, och det är snarare administratörerna än vårdpersonalen som agerar grindvakter för papperslösas vård. Saker som att man inte vet hur man registrerar papperslösa
patienten eller är rädd för att göra fel, eller att man felaktigt avkräver patienten kontant betalning är vanliga anledningar till att papperslösa nekas vård.
Andra antar att de inte har rätt till vård och nekar av den anledningen. Det är
också svårt för den administrativa personalen att avgöra vad som är akut
eller ”omedelbart nödvändigt”, då sådana bedömningar ligger inom läkarens
kompetensområde. Den administrativa osäkerheten har också i många fall
lett till att de vårdkostnader som papperslösa inte kunnat betala stannar på
den lokala klinikens eller sjukhusets budget. Det behöver inte vara stora
summor för att det ska märkas i en liten lokal budget – kostnader som centraliserade till landstings- eller nationell nivå är mycket små och hanterbara.
Detta är ett problem som flera landsting insett och skapat rutiner för i sina
riktlinjer för vård av papperslösa.
På platser där det finns frivilligkliniker tillhandahålls eller förmedlas den
mesta vården av papperslösa genom dessa kliniker. De bemannas av läkare
och sjuksköterskor som på dagen jobbar i den vanliga vården. Ibland sker det
också i samma lokaler och med samma utrustning som den offentliga vården, men på andra tider, och under helt andra omständigheter. Många läkare
som på dagen jobbar på starkt specialiserade avdelningar arbetar på kvällen
frivilligt som allmänläkare. För många är det berikande erfarenheter som
ökar och håller levande en bredare kompetens, men det medför också problem att jobba utanför sin specialisering. Det ansvar för liv och hälsa som
vilar på läkare och sjuksköterskor är svårare att bära då man har mindre kontroll över omständigheterna och resultatet, och för vissa blir dessa osäkerheter så stora att man inte vill ha papperslösa patienter, trots att man kanske
tycker att de bör ha tillgång till vård. Patientens osäkra livssituation gör att
uppföljning och fortsatt kontakt med patienten försvåras och dessa är alla
faktorer som påverkar läkarens kontroll över situationen. Andra viktiga faktorer i detta sammanhang är exempelvis osäkerhet när det gäller sjukdomsoch vårdhistorik samt kommunikationsproblem eller att patienten inte har
råd med medicinen.
Generellt är hälsoproblemen hos papperslösa patienter desamma som hos
befolkningen i stort, men med en överrepresentation av stressrelaterade
symptom som högt blodtryck och ångest, psykiska problem, samt vissa sorters förslitningsskador beroende på dåliga arbetsförhållanden. En undersökning visar att ungefär hälften av de papperslösa som sökte hjälp vid Röda
Korsets vårdförmedling i Stockholm hade behövt träffa en läkare vid ett
tidigare stadium av deras hälsotillstånd. De sporadiska och ofta starkt försenade kontakterna med vården har allvarliga hälsoeffekter för papperslösa
personer. Inom den medicinska litteraturen beskrivs problemet med profess-
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ionens klara och osentimentala sätt som att: ”Diskriminering av papperslösa
i vården leder till lidande och död” (Ascher, et al., 2008).

Frånvarande och samtidigt närvarande
Att vara papperslös innebär att vara passivt utesluten i lagsstiftning och administration – att finnas, men officiellt inte finnas. Att inte kunna legitimera
sig eller ha ett giltigt personnummer blir helt enkelt att inte räknas – ens
närvaro är inte erkänd. Vad jag menar med att officiellt finnas eller inte finnas är inspirerat av Hannah Arendts begrepp offentlighet och det offentliga
rummet. I Arendts terminologi är det offentliga rummet inte en plats så som
ett torg, utan något som uppstår i det mänskliga samspelet – det finns där,
potentiellt i varje ansamling människor. När vi diskuterar och på så sätt
skapar en offentlig debatt och ett offentligt rum, träder vi fram och är synliga
inför varandra. Att vara berövad den möjligheten är enligt Arendt att bli
berövad sin verklighet (Arendt, 1998). Att ha rätten att ha rättigheter, en av
Hannah Arendts mest kända formuleringar, innebär att ha rätt att tillhöra den
mänskliga gemenskapen. Utan del i gemenskapen kan man inte träda fram i
offentligheten och inte tala för sin sak eller kräva sina mänskliga rättigheter.
Det är just att träda fram inför andra och diskutera eller kräva sina mänskliga
rättigheter som för den papperslösa personen är omöjligt. När man blir synlig som sig själv är hon också avslöjad som papperslös inkräktare, och kan
bli anhållen, tagen i förvar och deporterad.
Papperslösas situation kan sammanfattas som ett paradoxalt tillstånd där
man är fysiskt närvarande utan att officiellt vara erkänd som närvarande.
Gillian Rose har beskrivit andra situationer med liknande motstridiga egenskaper som att befinna sig i paradoxala rum. Paradoxala rum är föränderliga
och flyktiga och deras centrum och periferi, utanför och inuti är inte motsatser, utan två dimensioner av samma fenomen och samma plats (Rose, 1993).
Utan ID-kort eller personnummer som är beviset för att ens närvaro är erkänd av myndigheterna och att man har en officiell identitet, kan man inte
formellt kommunicera med sin omgivning. Att vara utvisningsbar och därför
inte kunna kontakta myndigheterna om man blir utnyttjad, misshandlad eller
orättvist behandlad gör att man som papperslös blir mycket sårbar. Denna
paradoxala rumslighet ligger till grund för vad papperslösa kan säga och
göra, och hur papperslöshet upplevs.

Gömd eller förklädd?
Flyktigheten i förhållandet mellan frånvarande och närvarande gör att relationen däremellan kan konfigureras på olika sätt. Gömda-diskursen i den
svenska debatten har bidragit till en uppfattning bland svenskar att papperslösa alltid gömmer sig; att ’de’ aldrig befinner sig bland ’oss’ och aldrig är
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synliga för ’oss’. Denna bild är en kliché, och att vara ’gömd’ på det sättet är
ganska ovanligt, men det betyder inte att det inte finns personer som under
perioder lever på det sättet. Flera intervjupersoner har berättat om perioder
under deras tid som papperslösa då de sällan gått ut, hållit sig undan fönstren
och varit noga med att vara tysta för att inte väcka grannars uppmärksamhet.
Detta å ena sidan en överlevnadstaktik för att undvika att behöva återvända
till en plats man flytt från, men också ett sätt att avlägsna sig från det
svenska samhället, utan att lämna svensk mark.
Det är inte ovanligt att hålla sig undan andra människor i rädsla för att de
ska avslöja en som papperslös och anmäla ens närvaro till polisen, men man
behöver inte vara totalt dold för att uppnå den effekten. Gömda-diskursen
fungerar också delvis som ett skydd för papperslösa som rör sig ute på stan
eller som arbetar. Även om det varierar mellan olika kontexter, är det sällan
som någon spontant misstänks vara papperslös, eftersom det generella antagandet är att papperslösa inte finns bland ’oss’. Genom att låtsas vara någon
annan, eller passivt låta andra människor tro att man har ’rätt att vara här’,
kan man bli osynlig för andra. Genom att visa sig blir man osynlig. Det är
dock aldrig som sig själv man blir synlig för andra. Så fort den papperslösa
personen försöker tala i egenskap av sig själv, förvandlas det tidigare offentliga rummet till att helt stänga personen ute. Den papperslösa personen är
alltså närvarande, men bara som en utklippt siluett i det offentliga rummet.

Att bli närvarande
Trots omöjligheten att tala för sig som papperslös, finns ändå möjligheter att
påverka sin situation och att möjliggöra aktivism i papperslösas namn. Organisationer som arbetar med papperslösa är ofta aktiva opinionsbildare i frågor rörande papperslösas rättigheter. Genom att antyda de papperslösas närvaro, utan att identifiera enskilda individer, tider eller platser, kan de vinna
legitimitet att tala i deras sak. Systrarna i Alsike kloster är noga med att poängtera att de driver en fristad, och alltså inte gömmer några flyktingar eller
papperslösa. Dock är de lika noga med att aldrig avslöja identiteten på någon
som finns hos dem och de diskuterar sin fristadsverksamhet i tidsmässigt
diffusa termer – det är alltid oklart om det bor papperslösa hos dem nu. Genom att vara synliga, men inte ange vem som är synlig, var eller när, kan
man utan att riskera enskilda individers säkerhet vinna legitimitet för att tala
för papperslösa.
Det finns dock flera exempel på papperslösa som lyckats träda fram som
sig själva i offentligheten, men det är endast möjligt under korta stunder, och
endast med hjälp av personer med personnummer. Enskilda papperslösa
individer har trätt fram i media med namn och bild, och Papperslösa Stockholm har under flera år demonstrerat utanför riksdagshuset. Hannah Arendt
argumenterar att statslösa saknar möjligheter att kräva sina rättigheter, men
ändå att de har en potentiell politisk sprängkraft. Det är i det paradoxala hos
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detta uttalande som den kraften ligger: Papperslösa förkroppsligar ett glapp
mellan staters territorium, befolkning och jurisdiktion, och deras paradoxala
position ger deras röster kraft – när de hörs. Trots omöjligheten (i teorin) att
kräva sina rättigheter, kan papperslösa med hjälp av sin fysiska närvaro
kämpa (i praktiken) och lyckats träda fram som sig själva i det offentliga
rummet. Med hjälp av personer med personnummer, utan dem är det omöjligt, kan de för en kort stund bli synliga, närvarande och kräva sina rättigheter.

Papperslöshet
Att som papperslös samtidigt vara närvarande och frånvarande på en viss
plats har konsekvenser bortom de praktiska svårigheter som uppstår. Att
exkluderas så totalt från samhället, både som en direkt konsekvens av att
man inte har ett personnummer, och indirekt genom den ständigt närvarande
oron för upptäckt och deportation, är också en existentiell fråga. I mina intervjuer och diskussioner med papperslösa har några teman återkommit,
upplevelser som ofta handlar om att på något sätt känna sig fjärmad från
världen, onödig eller vilse. För att förstå dessa känslor och upplevelser av
utanförskap och alienering har jag använt mig av ett fenomenologiskt perspektiv på hur vi människor relaterar till vår omvärld och hur vi kan förstå
våra och andras upplevelser. Innan jag går vidare vill jag ge en kort introduktion till fenomenologin.

En fenomenologisk utgångspunkt
Fenomenologin är en filosofisk inriktning som tar sin utgångspunkt i människans subjektiva upplevelser av fenomen i sin omgivning. Traditionellt har
fenomenologin ägnat sig åt att söka förstå grundläggande upplevelsestrukturer, och på sätt och vis kan man karaktärisera även denna beskrivning som
ett sökande efter papperslöshetens essens. Dock vill jag understryka att även
om jag hävdar att det finns grundläggande ’papperslösa upplevelser’, så är
det inte naturligtvis inte så att alla upplever papperslöshet på samma sätt.
Snarare handlar det om upplevelser och levnadsvillkor som relaterar till papperslöshet och som papperslösa antigen upplever, hanterar eller på något sött
kämpar emot.
Fenomenologiskt grundad forskning fokuserar oftast på vardagslivets
upplevelser och människors livsvärld. Maurice Merleau-Ponty menar att
varje individ eller subjekt lär känna sin omvärld genom sin levda kropp som
innefattar både medvetandet och kroppen. Subjektet är utgångspunkten, så
att säga nollpunkten, i sin egen livsvärld och uppfattar objekt och fenomen i
livsvärlden från sin subjektiva situation. Ur ett rumsligt perspektiv skiljer sig
subjekt och objekt fundamentalt åt i det att objekten innehar positioner i
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livsvärlden, medan det kroppsliga subjektet är den konstituerande utgångspunkten för livsvärlden, samtidigt som den också är en del av den (MerleauPonty, 1999).
Viktiga begrepp i fenomenologin är riktning (mellan positioner och mellan situation och positioner) och orientering – vi är ständigt orienterade mot
något eller någon. När vi förnimmer eller känner är det alltid förnimmelser
eller känslor av eller inför något. Varje individ ser saker från sitt eget, partiella perspektiv, vilket innebär att man endast ser det från ett håll i taget.
Dessutom fyller vi på vårt perspektiv och våra förnimmelser med egenskaper
och känslor från tidigare erfarenheter. Man ser alltså mer än vad man egentligen ser genom att lägga in egenskaper i omvärlden som har sitt ursprung i
ens sinnen och känslor. Dina sinnesintryck och känslor påverkar hur du upplever verkligheten. De blir inte bara en del av din förnimmelse av det du är
orienterad emot, utan överförs som en egenskap hos det upplevda självt.
När Merleau-Ponty diskuterar den levda kroppen, gör han det utifrån antagandet att den är en del av sin livsvärld, och som sådan varken separat från
medvetandet eller från livsvärlden. Feminister och queerfilosofer har utvecklat Merleau-Pontys begrepp den levda kroppen genom att diskutera den
levda kroppens relationer med omgivningen, hur våra kroppars egenskaper –
kön, hudfärg, etc. – spelar roll i hur vi relaterar till omgivningen. Om vi inte
passar in, om omgivningen inte är känd för mig, eller om den inte ’släpper in
mig’ blir jag desorienterad, och hänger inte ihop med min omgivning. Sara
Ahmed (2006) har uppmärksammat och utvecklat betydelsen av riktning och
orientering inom den fenomenologiska filosofin. Att vara orienterad innebär
att känna igen sig, att vara bland välkända ting, att passa in och känna sig
bekväm i sin omgivning. Dessa är alla viktiga koncept i min förståelse av
vad papperslöshet betyder och hur den upplevs.

Alienation och desorientering
De grundläggande levnadsvillkoren under en asylansökan är limbo och ambivalens; ingen vet vad som kommer att hända, varken myndigheterna eller
den asylsökande själva (Brekke, 2004). Om papperslöshet kan sägas detsamma. Man vet förvisso att man blivit nekad att stanna, men man vet inte
vad som ska hända, varje dag presenterar risker för att bli upptäckt och deporterad. Oavsett hur man blivit papperslös – genom flykt och yttre omständigheter eller genom att medvetet ha försatt sig i situationen – är det omöjligt
att planera för framtiden.
Jag menar att alienation och desorientering är två viktiga dimensioner av
hur papperslöshet upplevs. Osäkerheten och ambivalensen är bidragande till
detta, men också de ansträngningar för att inte synas och inte bli uppmärksammad som papperslösa ägnar sig åt. Att flytta ofta, inte veta vad som ska
hända, varken på kort eller lång sikt, isolerad från sin framtid och inte sällan
också från sitt förflutna, gör det svårt att orientera sig, både i tid och rum.
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Osäkerheten och flyktigheten, med begränsade möjligheter att bygga ett
’hem’ och att vara i osäkerhetens ’riktningslösa tid’ gör att man blir desorienterad.
Många oroar sig för att det på något sätt ska synas på dem att de är papperslösa, och en del har trick för sig för att inte bli upptäckta – många lägger
exempelvis ned mycket energi och tid på att bete sig ’normalt’ och passera
som någon som har rätt att vara där (Goffman, 1968). Att ständigt se på sig
själv utifrån är en form av objektifiering – man ser sig själv som objekt i
andras ögon. Iris Marion Young menar att detta är att splittra sin subjektivitet. Som subjekt definierar man sin omgivning, och man är själv nollpunkten
i sin livsvärld, den rörliga punkt varifrån världen börjar. Om man börjar se
på sig själv som ett objekt utifrån andras perspektiv splittras subjektet, och
Young menar att resultatet blir en ambivalent situation där man är delvis
avskuren och alienerad från sin omgivning (Young, 2005c). Papperslösheten
i sig ger en känsla av overklighet som gör det svårt att ta till sig eller ta sig
an saker. Man blir en onödig sak, umbärlig och utbytbar, som går att utnyttja
på arbetsmarknaden.
Som flera andra konstaterat före mig är rädsla en viktig del av att vara
papperslös, och rädslan spelar också en roll i känslorna av isolation och alienering. Såhär har papperslösheten beskrivits för mig i en intervju:
Det är ens egen rädsla som isolerar en. Man kan prata med folk. Det som man
är rädd för är så osannolikt. Du tror att folk kan se på dig att du är papperslös,
alltid, men faktum är att det är extremt osannolikt att någon skulle gissa sig
till det. Och om de skulle göra det så är det extremt osannolikt att de skulle
rapportera dig. Men man begränsar sitt umgänge ändå, och tror att allt är farligt. … Som papperslös är det väldigt lätt att fastna i en ond spiral. Men det är
inte nödvändigtvis en nedåtgående spiral, den går inåt (Fältanteckningar, 25
augusti 2011).

Rädslan för deportering, men också andra rädslor förändrar ens föreställningar om verkligheten och gör att man ofta drar sig undan och drar sig inom
sig själv. Att begränsa kommunikation med andra, sitt rörelsemönster, att gå
ut mindre, att snäva in sina cirklar blir en överlevnadsstrategi, eller orienteringsstrategi, för att hålla fötterna på jorden. Att vara orienterad är att ha
välkända landmärken omkring sig och passa in. Sarah Ahmed beskriver desorientering som en obekväm situation, där man är närvarande utan att sitta
ihop eller passa in med omgivningen, den skaver och är omedgörlig i ens
försök att interagera med den. Enligt Merleau-Ponty är det vår interaktion
och vårt engagemang i vår omvärld som håller oss upprätta och definierar
vår subjektivitet. Utan ett sammanhang eller orienteringspunkter blir vi objekt, utan förmåga att definiera vår egen livsvärld. Detta stämmer väl in på
papperslösas paradoxala situation av frånvaro och närvaro, känslor av totalt
utanförskap och objektifiering av sig själva.
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Orienteringstaktiker
Det finns dock sätt att orientera sig – sätt att hitta fasta punkter i en osäker
tillvaro – taktiker som också de på sitt vis skvallrar om vilka problem papperslösa brottas med, utöver de vardagliga, praktiska och ekonomiska svårigheter man har att hantera. Man skulle kunna kalla dem för orienteringsverktyg.
När jag frågat papperslösa om vad som kan få dem att glömma bort för ett
tag att de är papperslösa, så finns några trender bland svaren. Social samvaro
med andra personer som vet om deras ’problem’, där de inte behöver låtsas,
är en situation som många anger som vila från papperslösheten. En annan
taktik för att hantera tillvaron är att fokusera på handfasta, praktiska uppgifter som man faktiskt har inflytande över. På så sätt kan man snäva in sina
horisonter och stänga ute de större och svårare frågorna som man inte kan
påverka. Andra gör detsamma på ett än mer tydligt och handfast plan. Genom att hitta en ’egen plats’, till exempel låsa in sig i badrummet och bara
bry sig om sig själv en stund, duscha varmt och använda ett väldoftande
schampo, stänger man inte bara andra ute; det blir också ett sätt att hålla ihop
sig själv och bli närvarande för sig själv. Fysisk aktivitet och att leka med
sina eller andras barn kan ta upp ens hela uppmärksamhet, mental som
kroppslig, och också verka lugnande, ”som medicin” som en av de papperslösa intervjupersonerna uttryckte det, särskilt ”att cykla i motvind, är det
bästa jag vet, då är jag aldrig orolig” berättade han. Att vara i rörelse och att
arbeta med kroppen kan bli ett sätt att samla tankarna, sammanfoga kroppen
och sinnet med dess omgivning. Dessa taktiker skvallrar både om vilka problem papperslösa har att hantera, men också att det även i denna svåra situation finns små saker att göra åt det.

Slutsatser
Fenomenologin har ofta beskyllts för att vara okritisk och att ignorera politiska sammanhang och strukturer. Jag menar att man absolut kan kombinera
fenomenologi med politisk medvetenhet, och att feministisk teori är en bra
väg att gå för detta syfte. Genom att uppmärksamma både den papperslösa
livsvärlden och de strukturer som formar papperslösas livsvärldar och upplevelser har jag kunnat anlägga ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv. Detta
är något som förespråkats av bland andra Sarah Willen (Willen, 2007c) som
skrivit om papperslösa i Israel, och Robert Desjarlais (Desjarlais, 1997) som
skrivit bland annat hemlösa men även andra utsatta grupper i samhället.
Detta är en viktig utveckling inom fenomenologin och en fruktbar väg
framåt i forskning som intresserar sig för människors upplevelser av världen
från olika situationer och perspektiv.
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Så länge vi lever i en värld som är uppdelad i stater med tillhörande territorier och medborgare kommer det att finnas människor som faller mellan
kategorierna. I Hannah Arendts texter från mitten av förra seklet skriver hon
om statslösa, ett fenomen som uppstod i samma ögonblick som det politiska
system vi har idag etablerades. Statslösa i Palestina och de Baltiska staterna
har fortfarande svårt att hävda sina rättigheter, men en betydligt större, och
växande grupp är världens papperslösa och andra migranter med osäker status.
Svenska myndigheter antar en principiell hållning mot papperslösa och
konstaterar att de inte har rätt att befinna sig i Sverige och därför inte heller
ska eller kan finnas där. Detta bygger det på ett antagande om ett perfekt
system där inga misstag begås och där enskilda individer ska underkasta sig
lagen, även när den är dåligt anpassad till verkligheten och riskerar medföra
stort lidande. Så länge det finns medborgare i världen kommer det också att
finnas papperslösa och den situationen måste gå att hantera. Det måste gå att
överleva som papperslös, och det måste gå att ta sig ur papperslöshet. Det är
upp till mänskligheten – oss alla – att upprätthålla de rättigheter vi beslutat
ska gälla för alla människor, ett ansvar Sverige ofta gör ansträngningar att
uppmärksamma och påpeka. När det gäller papperslösa på hemmaplan medför deras totala officiella frånvaro att de helt saknar grundförutsättningen för
att ha sådana rättigheter. För att kunna komma till rätta med detta, krävs att
deras existens och närvaro erkänns. Först därefter är det möjligt att hitta
lösningar på de problem som uppstår när migrationspolitik, socialpolitik och
mänskliga fri- och rättigheter krockar och förkroppsligas i de papperslösa
personer som bor i Sverige.
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