
Papperslösa kvinnor blir på grund av sin rätts-

löshet ofta lätt byte för människor som känner 

till deras situation och utnyttjar sin maktposi-

tion för att hota, råna, utpressa eller utsätta 

dem för sexuella trakasserier och övergrepp. 

Eftersom dessa kvinnor, förutom att gömma sig 

undan våldsamma personer i sin närhet, även 

lever gömda för svenska myndigheter, saknar 

de möjlighet att försvara sig och att få hjälp eller 

polisanmäla övergrepp. 

Faktumet att dessa kvinnor saknar uppehålls-

tillstånd i Sverige fråntar dem inte de rättigheter 

som kvinnor kämpat för i mer än 100 år. 

I kampen för att förstärka och upprätthålla alla 

kvinnors rättigheter, utan att skilja på deras hud-

färg, nationalitet eller medborgarskap, ignoreras 

papperslösa kvinnor på grund av rasistiska och 

patriarkala strukturer i samhället. 

Med denna kampanj vill vi synliggöra våldsutsatta 

papperslösa kvinnors situation och se till att 

dessa kvinnor får skydd och möjlighet att nyttja 

den rättsprocess som alla kvinnor har rätt till. 

För mer info besök bloggen:

aintiawomankampanjen.wordpress.com

eller kontakta: awoman2010@gmail.com

Vi som hittills ställt oss bakom kraven är:

Ingen människa är illegal, Vänsterpartiet, F! Feministiskt 

initiativ, Tankesmedjan Interfem, Socialistiska Partiet i 

Göteborg, Etikkommissionen i Sverige, Queerinstitutet, 

Asylgruppen i Malmö & ETC Göteborg
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AINʼT I A WOMAN

VI KRÄVER
att alla kvinnor, även de som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd, får rätt till skydd 
undan våld, förföljelse och övergrepp. För att detta skall bli verklighet krävs att:
1. Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors 
rätt till skydd står över hot om avvisning.
2. Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors asylskäl 
i sig betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid 
asylprövning. Exempelvis vid flykt undan våld utfört av militär, undan tvångsgifte 
eller könsstympning.
3. Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt 
uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår.
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