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GENERELLA OBSERVATIONER
- Mycket negativ respons (och extremt lite positiv)

- Civilsamhället, yrkesgrupper, politiker och andra enskilda uttalar 

sig

- Allt fler grupper i samhället blir uppmärksammade på att 

Tidöavtalet kommer att påverka deras vardag:

ökad kontroll av personer utan papper i samhället generellt

- Protester mot ökad uppdelning: vi/dem och en rasistisk politik 



INLÄGG FRÅN
YRKESGRUPPER
- Vårdanställda, jurister, bibliotikarie, lärare, socialsekreterare

och regionpolitiker uttalar sig kritiskt, framför allt emot:

- Bekostande av tolk
- Informationsplikt: yrkesetiken äventyras.

“ Lärares roll är att undervisa, inte att utföra Migrationsverkets 
eller polisens uppgifter.” (Dagens ETC)
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- GRUNDLÄGGANDE I VÅRA YRKESETISKA PRINCIPER ÄR ATT
ELEVEN ALLTID ÄR I CENTRUM. I DET INGÅR ATT VÄRNA 
ELEVERNAS INTEGRITET, ATT HA FÖRTROENDEFULLA RELATIONER 
MED ELEVERNA OCH DERAS VÅRDNADSHAVARE. BARA 
MISSTANKEN OM ATT LÄRARE SKULLE LÄMNA INFORMATION OM 
SINA ELEVER TILL MIGRATIONSVERKET ELLER POLISEN SKULLE 
FÖRSTÖRA DET.

“
David Lifmark, ledamot i
Lärarnas yrkesetiska råd, i
Dagens ETC

”
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POLITIKER SÄGER 
IFRÅN
- Högt uppsatta L-politiker (och S) uttalar sig i flertalet tidningar 

om att de är missnöjda med utvecklingen inom partierna. LUF 
starkt kritiska.

- Regioner har gått ut med att de är emot informationsplikten hos 
sina anställda (uttalandena kritiseras dock).

5

”Även regionledningen i Västerbotten har uppmanat
sina anställda att inte ange papperslösa. Och Region
Stockholm tar avstånd från förslaget med argumentet
att det bryter mot den etik som medföljer
sjukvårdsyrkena.” Dagens ETC 221224



CIVILSAMHÄLLET
- Fokus:

- Tidöavtalet ökar rasismen i samhället
- Påverkar de mest utsatta

- Slår larm om humanitära konsekvenser
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HOPPFULLT I MEDIA
- Kritiker inom partier talar ut högt och försöker (åter) styra 

sina partier mot en politik för starkare asylrätt.

- Att fler berörs gör att fler reagerar – kan bli en styrka för 
att få en bredare proteströrelse.
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SAMMANFATTNING:
- Fackföreningar slår larm om yrkesetiska konsekvenser för 

sina medlemmar

- Yrkesgrupper och civilsamhällesorganisationer slår larm 
om konsekvenserna för sina målgrupper

- Politiker kritiserar riktningen i sina partier
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