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Ärende om uppehållstillstånd m.m.
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Beslut

Migrationsverket beslutar att
- bevilja permanent uppehållstillstånd
beslutsklass: G
-

ej bevilja dig flyktingstatusförklaring
ej bevilja dig alternativ skyddsstatusförklaring
ej bevilja dig övrig skyddsstatusförklaring
ej bevilja din ansökan om resedokument
bevilja det offentliga biträdet
tjugosjutusensjuhundrasextioen (27761) kronor i ersättning, varav 5552
kronor är moms.

Staten står för ersättningen till
Migrationsverket.

och den betalas ut av

Överklagande

Information om hur beslutet kan överklagas finns på beslutets sista sida.
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Beteckning

Information om uppehållstillståndskort

Som bevis på ditt tillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort.
-

Om du fotograferades och lämnade fingeravtryck när du sökte asyl
kommer du att få ditt kort genom den mottagningsenhet där du är
inskriven.

-

Om du inte fotograferades och lämnade fingeravtryck när du sökte asyl
måste du göra det innan vi kan tillverka ditt kort. Vi ber dig därför
snarast att tillsammans med din gode man uppsöka någon av våra
tillståndsenheter. Ta då med detta beslut. Du kommer därefter att få
kortet genom den mottagningsenhet där du är inskriven.

-

När du fått ditt uppehållstillståndskort kan du och din gode man sedan
uppsöka Skatteverket för att folkbokföra dig. Ta då också gärna med
detta beslut.
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Ansökan med mera

Du reste, enligt egen uppgift, in i Sverige den 5 januari 2012 och ansökte
samma dag om asyl. Du har åberopat skyddsskäl och synnerligen ömmande
omständigheter som grund för din ansökan. Eftersom skyddsbehov åberopas
ska Migrationsverket pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ
skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Du har även
ansökt om resedokument.
Eftersom du har bedömts vara underårig och saknar legal vårdnadshavare i
Sverige har en god man och ett offentligt biträde förordnats.
Som skäl för din ansökan har du i huvudsak uppgett följande. Du kommer
ursprungligen från provinsen Wardak i Afghanistan men har även bott en tid
i Kabul. Båda dina föräldrar är avlidna. Du var ungefär sju till åtta år
gammal när din mor dog. Din far avled för cirka fyra år sedan i strider
mellan hazarer och nomader, så kallade kuchis, i Wardak. Du och dina
syskon hade strax innan din faders död skickats till er morbror i Kabul för
att undkomma de strider som pågick i ert hemområde. Ni fick bo hos
morbrodern men han utsatte er för ständiga trakasserier och du tvingades
arbeta och överlämna de pengar du tjänade till honom. Efter cirka två år
lyckades du rymma från din morbror och ta dig vidare till Iran. Vid ett
återvändande till Afghanistan fruktar du såväl nomaderna i Wardak som din
morbror i Kabul.
Du har, tillsammans med ditt offentliga biträde och din gode man, inställt
dig för muntlig utredning vid Migrationsverket. Till stöd för din ansökan
åberopar du din muntliga berättelse. I ärendet föreligger även ett skriftligt
yttrande från ditt offentliga biträde.
Skälen för beslutet
Identitet och hemvist

Inom asylrätten är det en grundläggande princip att den asylsökande ska
göra sitt skyddsbehov sannolikt. För att kunna bedöma asylskälen måste
först avgöras om sökanden gjort sin identitet och sitt uppgivna
medborgarskap eller hemland sannolika, bland annat för att kunna fastställa
mot vilket eller vilka länder som ansökan ska prövas (jfr MIG 2007:12).
Migrationsverkets bedömning
Du har inte lämnat in några afghanska identitetshandlingar eller andra
personliga dokument från ditt hemland. I samband med din asylansökan
uppgav du att du var 16 år och född år 1376 (motsvarande 1997-98). Vid
asylutredningen den 2 februari 2012 uppgav du att du inte visste närmare
hur gammal du var och att ditt födelseår, 1376, fanns nedtecknat i familjens
exemplar av koranen. Migrationsverket har, utifrån de lämnade uppgifterna,
registrerat ditt födelseår som 1998. Migrationsverket har såväl i en
inledande åldersbedömning den 9 januari 2012 som i den påföljande
asylutredningen, daterad den 2 februari samma år, bedömt att du får anses
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ha gjort sannolikt att du är underårig. Ditt ärende kommer därför att
handläggas utifrån utgångspunkten att du är under 18 år. Migrationsverket
finner att du genom din muntliga berättelse får anses ha gjort de åberopade
identitetsuppgifterna sannolika.
Vad gäller din hemvist har du uppgett att du är född i byn
som ligger i delprovinsen Hisa-I-Awal Bihsud och huvudprovinsen
Wardak i Afghanistan. Du lämnade hembyn för cirka fyra år sedan och
bosatte dig då hos en morbror i området
i Kabul. Du bodde i
Kabul i två år och reste sedan till Iran där du vistades i ett och ett halvt år
innan du fortsatte till Europa.
Inom asylrätten är det en grundläggande princip att det är den asylsökande
som ska göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt. Om det saknas
skriftlig bevisning kan den asylsökandes uppgifter godtas förutsatt dels att
den asylsökande ändå har gjort en genuin ansträngning att styrka de
förhållanden som läggs till grund för hans eller hennes ansökan och dels att
de uppgifter som lämnats bedöms vara rimliga och inte strider mot
tillgänglig information (jfr Rådets direktiv 2004/83/EG,
Skyddsgrundsdirektivet art. 4.5, 2004-04-29, UNHCR:s handbok, Benefit of
the doubt, art. 203-205 och MIG 2007:12). Om den asylsökande är
underårig ska särskild hänsyn tas till hans eller hennes ålder, bakgrund och
förväntade förmåga att berätta. Vissa grundläggande krav ställs dock även
på en underårig persons berättelse för att han eller hon ska kunna göra sitt
skyddsbehov sannolikt.
Du har namngett ett flertal byar och andra geografiska landmärken i
provinsen Wardak och överlag uppvisat god lokalkännedom samt goda
kunskaper om de allmänna levnadsförhållandena i provinsen. Trots att det
saknas skriftlig bevisning vad gäller din hemvist finner Migrationsverket att
du genom din muntliga berättelse får anses ha gjort sannolikt att du har varit
bosatt i provinsen Wardak i Afghanistan samt att du därefter har bott cirka
två år hos din morbror i Kabul. Du har anfört att din ansökan inte bör prövas
mot förhållandena i Kabul eftersom du rätteligen inte kommer därifrån utan
enbart kom dit eftersom du har en morbror som bor där. Migrationsverket
noterar i detta avseende att du har varit bosatt i såväl Wardak som i Kabul
och att du även har åberopat asylskäl gentemot båda provinserna. Din
ansökan kommer därmed att prövas mot de rådande förhållandena i både
Wardak och Kabul.
Du har uppgett att du innan ankomsten till Sverige vistades cirka ett och ett
halvt år i Iran. Du saknade enligt egen uppgift tillstånd att vistas i Iran och
riskerade därför att deporteras tillbaka till Afghanistan. Eftersom det inte
framkommit något som tyder på att du i nuläget har rätt att vistas i Iran
finner Migrationsverket att det saknas skäl att pröva din ansökan om asyl
gentemot de rådande förhållandena där.
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Barnets bästa

Eftersom du bedöms vara under 18 år ska ett barnperspektiv prägla
bedömningen av ditt ärende. Av 1 kap. 10 § utlänningslagen framgår att
Migrationsverket i ärenden som rör barn särskilt ska beakta vad hänsyn till
barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver.
Barnperspektivet ska genomsyra prövningen av samtliga skäl som
förekommer i ärendet. Förföljelse mot barn kan se annorlunda ut än
förföljelse mot vuxna. Barnkonventionen tillerkänner barn särskilda
mänskliga rättigheter och sättet som dessa rättigheter kan bli kränkta på och
beskaffenheten av kränkningarna kan skilja sig från dem som vuxna drabbas
av. (UNHCR:s Guidelines on Policies and Procedures in dealing with
Unaccompanied Children seeking asylum, februari 1997).
Migrationsverket ska inför beslut eller andra åtgärder som rör barn
analysera konsekvenserna för barn. Det framgår av förordning (2007:996)
med instruktioner för Migrationsverket. För att beakta barnets bästa i
beslutet ska en barnkonsekvensanalys därför göras vid bedömningen av
åberopade skäl för uppehållstillstånd.
Situationen i Afghanistan

Migrationsverkets rättschef har i ett rättsligt ställningstagande, daterat den 2
februari 2010, bedömt att inre väpnad konflikt råder i följande provinser i
Afghanistan; Farah, Helmand, Kandahar, Uruzgan, Zabul, Ghazni, Paktika.
Paktya, Khost och Kunar. Andra svåra motsättningar råder enligt samma
ställningstagande i följande provinser; Nimroz, Wardak, Logar, Kabul,
Kapisa, Parwan, Laghman, Nangarhar, Nuristan, Kunduz, Baghlan, Faryab,
Jawzjan, Badghis, Sari Pul, Samangan, Ghor och Day Kundi.
Migrationsverket har vidare bedömt att det inte finns något effektivt
myndighetsskydd att tillgå i Afghanistan (Rättschefens rättsliga
ställningstagande angående fråga om väpnad konflikt, andra svåra
motsättningar, myndighetsskydd och intern flykt i Afghanistan, 2010-02-02,
lifos 22162).
Det har inte framkommit något som innebär att det nu finns skäl att göra
någon annan bedömning vad gäller situationen i Afghanistan än den som
gjorts i det ovan redovisade rättsliga ställningstagandet.
Åberopade skyddsskäl

Du har uppgett att du är etnisk hazar från provinsen Wardak i Afghanistan.
Din familj ägde lite mark i området där ni bodde och din far var verksam
som jordbrukare. Din mor avled när du var sju eller åtta år gammal. För
cirka fyra år sedan avled även din far. Du har uppgett att kuchis kom till
området där ni bodde i Wardak och att det uppstod strider mellan dem och
lokalbefolkningen. Din far ordnade då så att du och dina syskon kunde resa
med bil till Kabul där ni fick vistas hos er morbror. Själv var han tvungen att
stanna i Wardak eftersom varje hushåll skulle bidra med två män för att
försvara området mot kuchis. När du hade vistats i Kabul i cirka en vecka
fick du veta att din far hade omkommit i striderna.
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Angående tiden i Kabul har du berättat att din morbror var
narkotikaberoende och att han saknade arbete och pengar. Du fick inte gå i
skola och morbrodern tvingade dig istället att arbeta med att tvätta bilar och
sedan ge de pengar som du hade tjänat till honom. När du blev sjuk och inte
kunde arbeta utsatte han dig för misshandel. Han accepterade inte heller att
du var ute och lekte med andra barn utan krävde istället att du skulle ha med
dig pengar till honom när du kom hem på kvällarna. En dag när du inte hade
några pengar med dig hem tryckte han en glödhet eldgaffel mot din fot.
Dagen efter denna händelse lämnade du morbroderns hem och reste med
buss till Nimroz, varifrån du kunde ta dig vidare till Iran.
Du vistades ett och ett halvt år i Iran innan du påbörjade resan till Europa.
Under tiden i Iran arbetade du på en fabrik som tillverkade kärror. Du har
uppgett att du greps av polisen i Iran vid ett tillfälle men att du släpptes
eftersom de ansåg att du var för ung för att deporteras tillbaka till
Afghanistan.
Du hade kontakt med din morbror i Kabul via telefon kort innan du anlände
till Sverige. Din morbror ville först inte att dina syskon skulle prata med dig.
Dina syskon har dock berättat för dig att situationen är ännu sämre än
tidigare. Morbroderns narkotikaberoende har förvärrats och syskonen blir
slagna och tvingas att knyta mattor för hans räkning. Utöver morbrodern
och dina underåriga syskon saknar du släktingar i Kabul. Du har inte heller
några släktingar som du har haft kontakt med i övriga delar av Afghanistan.
Vid ett återvändande till Kabul fruktar du att din morbror kommer att döda
dig eftersom du lämnade hemmet utan att meddela honom. Om du
återvänder till ditt tidigare hemområde i provinsen Wardak skulle du få
problem med kuchis. Du har uppgett att nomaderna i Wardak är talibaner
och att hazarerna under lång tid har varit förtrycka av dem. Du har inte
heller några släktingar kvar i det området och skulle därför stå helt utan
skydd vid ett återvändande.
Du har inte anmält det som din morbror utsatte dig för till polisen i Kabul.
Du ansåg att det inte var någon idé att göra det eftersom de ändå inte tar
barnen på allvar i Afghanistan.
Tillämpliga rättsregler gällande skyddsbehov

Flyktingskap
Av 4 kap. 1 § utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som
inte är i det land som han eller hon är medborgare i därför att han eller hon
känner en välgrundad fruktan för att förföljas på grund av
- sin ras
- sin nationalitet
- den samhällsgrupp som han eller hon tillhör
- sin religion
- sin politiska uppfattning
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- kön eller sexuell läggning
För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av
sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen
skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon
riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas
erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer.
En flykting ska enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen erhålla
flyktingstatusförklaring. Flyktingar har även med stöd av 4 kap 4 §
utlänningslagen rätt att erhålla resedokument enligt 1951 års konvention
angående flyktingars rättsliga ställning.
Alternativt skyddsbehövande
En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen, om han eller hon har
lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att han eller
hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning (första ledet) eller, han eller hon som civilperson skulle löpa en
allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med
anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt (andra ledet).
För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte
kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns
ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som
är ansvariga för att han eller hon löper sådan risk eller om myndigheterna
inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom
handlingar från enskilda personer.
En person som är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap 3 a § första
stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring.
Övrig skyddsbehövande
En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms
som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap 2 a § utlänningslagen om
vederbörande lämnat sitt land därför att han eller hon behöver skydd på
grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra
motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för
allvarliga övergrepp
Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i
en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot
övergrepp från enskilda personer.
Avseende begreppet svåra motsättningar framgår av lagtexten att det ska
finnas ett orsakssamband mellan de övergrepp som utlänningen riskerar och
de svåra motsättningar som finns i hemområdet (prop. 2004/05:170 s. 274).
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En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap 3 a § andra
stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring.
Rätt till uppehållstillstånd för flyktingar och skyddsbehövande
Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och den som bedöms vara övrig
skyddsbehövande har enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen rätt till
uppehållstillstånd.
Migrationsverkets bedömning av de åberopade skyddsskälen

Därför är du inte att betrakta som flykting
Eftersom du inte har lämnat in några handlingar till stöd för din asylansökan
har Migrationsverket att utgå från din muntliga berättelse vid bedömningen
av ditt anförda skyddsbehov.
Det är känt för Migrationsverket att det i provinsen Wardak och distriktet
Hisa-I-Awal Bihsud förekommer konflikter mellan bofasta hazarer och
nomader, så kallade kuchis. Konflikten sträcker sig långt tillbaka i tiden och
gäller i huvudsak rättigheter till betesmark och vatten i området. De senaste
åren har sammandrabbningarna mellan de båda grupperna lett till ett flertal
dödsoffer och det har rapporterats om att många byar i området har ödelagts
på grund av konflikten (Norsk Landinfo, Afghanistan: Konflikten mellom
hazaraer og kuchier i Behsud-distriktene i Wardak provins, 2011-06-06, sid.
2-4, lifos 25389 och Afghanistan Independent Human Rights Commission
(AIHRC), Report on the Case of Conflict between Kochies and the Local
People in Behsood (Hessa-e-Awal, Hessa-e-Dowm) and Diamirdad districts
of Maidan Wardak province, 2010-09-24, sid. 1, 2 och 4, lifos 23821).
Det som du har anfört om förhållandena i provinsen Wardak kan inte anses
strida mot tillgänglig landinformation om konflikten mellan hazarer och
kuchis i området. Den omständigheten att du är etnisk hazar från Wardak
innebär dock inte att du enbart av den anledningen riskerar förföljelse i
utlänningslagens mening. Migrationsverket noterar i detta avseende även att
det nu har förflutit cirka fyra år sedan du senast vistades i Wardak. Det har
inte framkommit att du personligen har varit utsatt för etniskt betingad
förföljelse tidigare och Migrationsverket finner inte heller att du har gjort
sannolikt att du riskerar att utsättas för sådan vid ett återvändande till
Wardak. Vad gäller det som du har anfört gällande trakasserierna från din
morbror finner verket inte att dessa är hänförliga till någon av de
förföljelsegrunder som anges i 4 kap. 1 § utlänningslagen. Du bedöms
således inte vara flykting.
Därför är du inte att betrakta som alternativt skyddsbehövande
Du har enligt Migrationsverkets bedömning gjort sannolikt att du har ditt
ursprung i provinsen Wardak i Afghanistan och att du även har bott cirka
två år i Kabul. Du har uppgett att din far avled i strider mot kuchifolket strax
efter det att du hade lämnat Wardak och tagit dig till Kabul. Även med
beaktande av vad du berättat om att din far har avlidit i strider mellan den
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lokala hazarbefolkningen och nomader har det inte framkommit någonting
som tyder på att du är personligt eftersökt eller hotad av någon enskild
person eller gruppering i Wardak. Vad gäller den tid som du vistades hos
din morbror i Kabul finner Migrationsverket att du får anses ha gjort
sannolikt att du och dina syskon, trots att ni erbjöds husrum, även hade
problem med honom och till viss del även utnyttjades i arbetssyfte. Enligt
Migrationsverkets bedömning föranleder det som din morbror tidigare har
utsatt dig för emellertid inte att det vid en framåtsyftande bedömning kan
anses föreligga en risk för dig att utsättas för sådan behandling eller
bestraffning som medför behov av internationellt skydd.
Vid en sammantagen bedömning finner därför Migrationsverket att det inte
finns grundad anledning att anta att du, varken vid ett återvändande till
Wardak eller Kabul, skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Du är således inte att betrakta som alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet
utlänningslagen.
Eftersom det inte råder inre väpnad konflikt i provinsen Wardak eller i
Kabul är du inte att anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §
första stycket 1 andra ledet utlänningslagen.
Därför är du inte att betrakta som övrig skyddsbehövande
Av den tidigare redovisade landinformationen framgår att Migrationsverkets
rättschef i ett rättsligt ställningstagande har bedömt att det råder andra svåra
motsättningar i såväl provinsen Wardak som i Kabul. För att en utlänning
ska kunna erhålla uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande enligt 4
kap. 2 a § utlänningslagen krävs det emellertid också att det finns ett
orsakssamband mellan de övergrepp som utlänningen riskerar att utsättas för
och de svåra motsättningar som råder i hemområdet (se prop. 2004/05:170 s.
274 och prop. 2009/10:31, s. 115 ff.).
Du har inte närmare kunnat redogöra för omständigheterna kring din fars
död mer än att han ska ha omkommit i strider mellan hazarer och kuchis.
Det har inte framkommit att du har haft personlig kontakt med de kuchis
som enligt dina uppgifter utgör ett hot mot hazarerna i ditt hemområde. Det
har inte heller framkommit något som tyder på att din far har haft en sådan
position i samhället att du som familjemedlem till honom vid ett
återvändande dit skulle vara utsatt för personliga hot från någon enskild
person eller gruppering i området. Migrationsverket finner därför vid en
framåtsyftande bedömning att du inte har gjort sannolikt att du känner en
välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av de svåra
motsättningar som råder i provinsen Wardak. Vad gäller din situation vid ett
återvändande till Kabul finner inte Migrationsverket att de åberopade
trakasserierna från din morbror är av sådan karaktär att de kan anses ha en
koppling till de svåra motsättningar som bedöms råda i provinsen. Det
saknas därför även skäl att bevilja dig uppehållstillstånd som övrig

Dokumentid:

9 / 13

Beteckning

skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 a § utlänningslagen.
Därför får du inte flyktingstatusförklaring, resedokument, alternativ
skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring
Eftersom Migrationsverket bedömt att du inte är flykting, alternativt
skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande får du inte
flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig
skyddsstatusförklaring. Eftersom du inte är flykting beviljas du inte heller
resedokument.
Synnerligen ömmande omständigheter

Av 5 kap. 6 § utlänningslagen framgår att en utlänning kan få
uppehållstillstånd i Sverige på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. Enligt förarbetena (prop. 2004/05:170 s.185) till lagen ska
det vara fråga om situationer som inte omfattas av någon av
huvudgrunderna för uppehållstillstånd. Regeringen har också uttalat att
begreppet synnerligen ömmande omständigheter ska markera att det rör sig
om en undantagsbestämmelse. Vid bedömningen ska särskilt beaktas
utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i
hemlandet.
Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt ovanstående paragraf även om de
omständigheter som framkommer inte har samma allvar och tyngd som
krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.
Barnkonsekvensanalys och bedömning
Du har vistats i Sverige sedan den 5 januari 2012. Du trivs bra i Sverige och
är glad över att du får möjlighet att gå i skola. Det har inte framkommit
något som tyder på att du har några allvarliga problem med din hälsa. Vad
gäller din familj har du uppgett att båda dina föräldrar är avlidna. Du är född
och uppvuxen i provinsen Wardak i Afghanistan. Den sista tiden innan du
lämnade Afghanistan bodde du och dina syskon emellertid tillsammans med
din morbror och hans familj i Kabul. Du har enligt egen uppgift inte några
andra nära släktingar eller anhöriga i Afghanistan. När du var bosatt i
Wardak studerade du på en koranskola. Under tiden i Kabul tilläts du inte gå
i skolan utan tvingades istället att arbeta och att ge de pengar som du tjänade
till din morbror. Du har har även uppgett att din morbror är beroende av
narkotika. När du inte hade pengar med dig hem till honom utsatte han dig
för misshandel. Om du beviljas uppehållstillstånd i Sverige vill du fortsätta
dina studier och bli läkare. Du har inte kunnat svara på hur du skulle reagera
eller påverkas av ett negativt beslut.
Migrationsverket finner inte att det föreligger skäl att bevilja dig
uppehållstillstånd grundat på ditt hälsotillstånd.
Avseende anpassning till Sverige ska den tid som barnet vistats här beaktas.
Även andra former av anpassning ska vägas in i bedömningen, såsom att
barnet har lärt sig svenska och i övrigt anpassat sig till svenska förhållanden.
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Vidare ska barnets sociala situation i Sverige, till exempel vad avser
anhöriga och andra med vilka barnet har relationer, beaktas och jämföras
med vad som framkommit avseende barnets situation vid ett återvändande
till hemlandet (jfr FN:s barnkonvention art. 3, 9 och 20,
Europakonventionen art. 8 och UNHCR, BID Guidelines information sheet,
June 2008).
Du har endast vistats i Sverige under en mycket kort tid. Även om du har
börjat skolan och trivs bra i Sverige kan det inte anses att du har uppnått en
sådan anpassning till Sverige och svenska förhållanden att du av den
anledningen är berättigad till uppehållstillstånd. Migrationsverket ska vid
bedömningen om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter att
bevilja dig uppehållstillstånd emellertid även väga in din situation i Sverige
mot den som du skulle befinna dig i vid ett återvändande till hemlandet.
Avseende situationen i hemlandet ska beaktas om barnet får sina
grundläggande behov tillgodosedda (jfr barnkonventionen art. 27), barnets
familjeförhållanden, nätverk och övrig social situation (art. 26, 31),
utbildningsmöjligheter (art. 28) och eventuell placering på institution (jfr
art. 2, 6, 16 och 20) vid avsaknad av annat mottagande.
Du har gjort sannolikt att du är hazar samt att du ursprungligen kommer från
provinsen Wardak och att du senare även har varit bosatt i Kabul. Vad gäller
det som du har uppgett om din familj och dina levnadsomständigheter i
Afghanistan finner verket att du får anses ha gjort sannolikt att du i nuläget
saknar andra nära anhöriga i Afghanistan än dina syskon och din morbror.
Vad gäller frågan om din familjesituation och mottagande i hemlandet gör
Migrationsverket följande bedömning. Migrationsverket har, även om du får
anses ha gjort sannolikt att du har utsatts för vissa trakasserier och hot av
din morbror och till viss del även utnyttjas i arbetssyfte från hans sida,
bedömt att dessa omständigheter inte är sådana att du vid en framåtsyftande
bedömning är att betrakta som skyddsbehövande. Verket noterar att du efter
dina föräldrars bortgång har kunnat få vissa grundläggande behov som till
exempel husrum och mat tillgodosedda genom din morbror i Kabul. Du har
emellertid uppgett att din morbror hindrade dig från att gå i skola och istället
tvingade dig att arbeta, även när du var sjuk, och att han tog pengarna. Han
utsatte såväl dig som dina yngre syskon för misshandel. Genom
telefonkontakt med dina syskon har du fått veta att förhållandena i din
morbrors hem snarast har försämrats sedan du lämnade Afghanistan. Du har
vidare uppgett att din morbrors narkotikaberoende ökat vilket i det här
avseendet får antas ha förvärrat situationen ytterligare.
Enligt verkets bedömning är de beskrivna omständigheterna sådana att det
inte bedöms rimligt och förenligt med barnets bästa att hänvisa dig till ett
återvändande med mottagande genom din morbror.
Dina syskon är fortfarande underåriga och det finns inga uppgifter om att du
har några andra nära släktingar eller anhöriga som skulle kunna ta hand om
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dig eller träda in som vårdnadshavare vid ett återvändande till hemlandet.
Det finns i dagsläget, utifrån tillgänglig landinformation, inte heller några
för Migrationsverket kända sociala institutioner i Afghanistan som genom
ett ordnat mottagande kan tillgodose dessa behov på ett tillfredsställande vis
för dig. Trots att du saknar nära anhöriga i Sverige och med hänsyn tagen
till att dina syskon befinner sig i Afghanistan, finner Migrationsverket att
möjligheterna för dig som underårig att erhålla det stöd som du bedöms vara
i behov saknas i hemlandet men kan tillgodoses i Sverige.
Migrationsverket finner vid en samlad bedömning att det föreligger sådana
synnerligen ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6 §
utlänningslagen. Du beviljas därför uppehållstillstånd i enlighet med denna
bestämmelse. Tillståndet ska vara permanent.
Detta beslut har fattats av undertecknad verksamhetsområdesexpert efter
föredragning av beslutsfattare
. I handläggningen har även
beslutsfattare
deltagit.

Beslutsfattare

Föredragande

Kopia till
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Överklagande

Du kan överklaga detta beslut hos Förvaltningsrätten i Malmö,
Migrationsdomstolen. Ditt överklagande ska vara skriftligt och måste ha
kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.
Så här gör du

-

-

Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat.
Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper
dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så
fall skicka med en fullmakt.
Skicka överklagandet till Migrationsverket, Asylprövningsenheten/barn
i Malmö, Box 3147, 200 22 Malmö.

Migrationsverket överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Malmö,
Migrationsdomstolen om verket inte ändrar beslutet så som du vill.
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