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Medborgarinitiativets titel
Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland
Datering av initiativet
6.12.2018
Initiativets form
Förslag om att lagberedning ska inledas
Justitieministeriets ärendenummer
VN/6871/2018
Innehållet i initiativet
Jag föreslår på de finska medborgarnas vägnar att man inleder lagberedning och/eller ändrar
utlänningslagen till den del det krävs ändringar i den. En utlänning som begår ett sexualbrott här
och döms för brottet ska automatiskt förlora sitt uppehållstillstånd, och migrationsverket ska ha rätt
att omedelbart utvisa den dömde.
Motivering
Medborgarna i vårt land upplever i dag otrygghet på grund av de sexualbrott som begås av
asylsökande och påföljderna för brotten. Just nu lyfts sexualbrotten fram i media, men tidigare har
man inte gjort någonting åt saken. Procentuellt sett ökar antalet sexualbrott som begås av
asylsökande.
Ett medborgarinitiativ om utvisning av utlänningar som har begått brott förkastades 2014 på den
grunden att vi redan har en lag om detta.
Det är helt uppenbart att denna lag inte räcker. Efter 2014 har flyktingsituationen ändrats radikalt,
och i framtiden väntas det komma ännu fler asylsökande till vårt land än under tidigare år.
Vi vill emellertid att lagen uttryckligen ska gälla dömda sexualbrottslingar, eftersom ett sexualbrott
utgör en särskild kränkning av människovärdet och varje medborgare måste ha rätt till integritet i
detta hänseende. Särskilt asylsökande måste respektera vårt lands lagar när de kommer hit. De
måste visa respekt för vars och ens rätt till integritet. Gör de inte det och som en följd av det döms i
domstol, har de inte heller förtjänat ett flexibelt bemötande från finska statens sida.
Den bild vi ger av oss till världen i dag är att vi är ett land med en synnerligen slapp lagstiftning om
asylsökandes sexualbrott. Dessutom är vår fångvård alltför bra. För en asylsökande kan det vara
jämförbart med en lottovinst att bli satt i fängelse. Vi måste ändra bilden av Finland i världen på
denna punkt och göra det klart att det råder nolltolerans för sexualbrott i vårt land. Om man begår
ett sexualbrott och döms för brottet, förlorar man automatiskt sitt uppehållstillstånd, och
migrationsverket fattar ett beslut om tidpunkten för utvisning. Lagen måste möjliggöra snabb
utvisning.
Möjligheten till utvisning ska gälla alla utlänningar som dömts för sexualbrott och också vittnen
som lämnat en osann utsaga inför rätten, om det handlar om en asylsökande.
Sexualbrottets allvarlighet får inte ha någon betydelse. ”Psykisk våldtäkt” lämnar ofta mer
bestående ärr än de fysiska. Det finns inget sätt att mäta detta, utan varje offer upplever sin situation
individuellt. Ett psykiskt trauma kan inte jämföras med till exempel ett brutet ben.
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När man bereder lagförslaget bör man också beakta frågan om eventuella ersättningar till offren och
hur ersättningarna ska skötas i fall av snabb utvisning.
I lagen måste det också föreskrivas att en dömd omedelbart ska tas i förvar. På det sättet kan man
förhindra att den dömde kanske flyr.
Lagen måste också få en paragraf om att sexualbrottslingar aldrig kan ansöka om finskt
medborgarskap. Detta oavsett i vilket land brottet har begåtts.
Medborgarna i vårt land nöjer sig inte längre med de gällande lagarna. Vi kräver att en lag ska börja
beredas.
Ekonomiskt bidrag för initiativet
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