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Verdandis nya ordförande Emmeli Wulfstrand:

”Låt Tim få stanna!”

– Treåriga Tim som bott hela sitt liv i Sverige ska nu skickas till Nigeria 
där han aldrig varit. Det är innebörden av ett beslut från Migrations-
verket trots att Tim har hela sitt liv här. Det är uppenbart att detta
beslut strider mot Barnkonventionen, säger Emmeli Wulfstrand-Byhlin,
Verdandis nyvalda ordförande.

– Verdandis uppfattning är att hänsyn till barnets bästa alltid ska komma 
i första hand. Beslutet om utvisning står i motsättning till allt som handlar 
om barns rättigheter och strider mot de mänskliga rättigheterna. Men det 
är i linje med den ”tuffa” och ”hårda” migrationspolitik som en majoritet 
i riksdagen numera bekänner sig till.

Tim är inte ensam. Varje år utvisas barn ensamma till länder de aldrig 
varit i eller har någon som helst relation till. Och skälet till att dessa 
vidriga beslut fattas är att den svenska migrationspolitiken numera är
anpassad efter de mest högljudda rasisternas gapande. Verdandi kräver 
en omläggning av den svenska migrationspolitiken. Sverige måste bort 
från den hårda och hjärtlösa linje som drivits igenom med bifall från 
rasistiskt håll. Vi behöver en rättssäker, human och ansvarstagande 
politik som ger människor i behov av skydd en fristad i vårt land. 
Verdandi värnar asylrätten. Vi vägrar ge efter för högerextrema 
tongångar. 
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Verdandi är en partipolitiskt 
och religiöst obunden 
organisation som arbetar 
med opinionsbildning, 
kamratstöd och nätverks-
arbete samt organisering av 
utsatta grupper till kamp för 
bättre villkor. 

Föreningens prioriterade frågor:

•   Mot fattigdom
•   Mot missbruk
•   För en generell och 
     solidarisk välfärdspolitik
•   Mot rasism, främlings-
     fientlighet och homofobi
•   För jämställdhet

Verdandis organisation:

•   10 distrikt
•   32 lokalavdelningar, från 
     Sundsvall till Malmö
•   3 sociala företag
•   4 500 medlemmar och 
     cirka 15 000 deltagare 

Emmeli Wulfstrand
Verdandis ordförande

FAKTA EMMELI WULFSTRAND: Nyvald förbundsordförande för 
Verdandi. 45 år. Arbetar som strateg för lokalt utvecklingsarbete på 
Hyresgästföreningen, men avsätter nu tid även för ordförandeskapet 
i Verdandi. Har deltagit i Verdandis verksamhet tidigare på flera nivåer, 
som deltagare, i barn- och ungdomsverksamheten och i förbunds-
styrelsearbetet. 


