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Socialförsäkringsutskottet beslutade den 13 juni 2017 att med en delegation 

besöka Mexiko och USA 2–10 september 2017. 

Utskottet ville få kunskap om migrationen från och via Mexiko till USA, med 

perspektiv från båda länderna. Bland annat ansågs drivkrafter, asyl och mottag-

ningsförhållanden vara viktiga frågor. Systemen för social trygghet i USA var 

också av intresse. 

 

Ambassadör Annika Thunborg tecknade en bild av landet, vilket ökade förståel-

sen vid följande möten.  

Under möte med kongressen fanns ett visst fokus på relationen till USA – diver-

sifiering av utländska relationer betonades efter hot att riva upp NAFTA. Fler 

mexikaner återvänder nu från USA än som migrerar dit. Möjligheten att migrera 

betonades, integration är dock en nyckelfråga.  

Härefter möte med tre ministerier m.fl. Ett program presenterades genom vilket 

medel tillförs när migranter investerar – Mexiko är nu mycket av ett destinations- 

och återvändandeland. Respektfullt mottagande betonades och att hantera rot-

orsaker. 

Delegationen mötte migranter och frivilligorganisationer på boendet CAFEMIN, 

som erbjuder integrationsverktyg för dem som inte lyckas ta sig till USA. Risker 

för migranter togs upp. 

Mexikocheferna för fyra FN-organ tackade Sverige för finansiering. Det angavs 

att asylsökande regelmässigt förvarstas vid landets södra gräns, därför väljs ofta 

irreguljär passage. Risk finns att utsättas för utpressning av kriminella gäng. 

I Tijuana besöktes migrationsmyndigheten vid en gränsövergång till USA där ca 

200 000 personer passerar dagligen. Upplystes att en gränsmur redan finns och 

att USA:s gränsbemanning är hög. Få passerar denna gräns illegalt. 

På ett migrantboende fanns oro för flöde av utvisade från USA, då DACA-pro-

grammet, som gav unga chans stanna i USA, just upphävts. Delegationen lyss-

nade till en mexikan som utvisats efter 40 år i USA. 



 

  

Kulturcentret CECUT vill vara en länk mellan människor på båda sidor av grän-

sen mellan Mexiko och USA. Delegationen tog del av utställningar och en 

presentation om gränskultur. 

Därefter möte med ansvariga för ekonomisk utveckling och säkerhet i Tijuana. 

San Diego/Baja lanseras som egen, dynamisk region. 

 

Hos San Diego Immigrant Rights Consortium nämndes att asylsökande ofta för-

varstas och hålls under dåliga förhållanden. Beslutet att upphäva DACA togs 

upp. Upplystes att gränskontrollen hårdnat samt att företag anställer utlänningar 

utan tillstånd. 

I Austin inleddes besöket med ett möte med borgmästaren Steve Adler. Austin är 

den snabbast växande staden i USA, bostadsbrist och segregation har följt. 

Staden är en sanctuary city – federala migrationslagar begränsas på ett för den 

enskilde fördelaktigt vis. Fenomenet är föremål för åtgärder på delstats- och 

federal nivå. 

Sheriff Sally Hernandez uppgav att republikanerna pressar på för striktare mig-

rationsregler. Migrationsfrågan är komplex och delar landet. 

På The Arch, ett resurscentrum för hemlösa, sover ca 200 personer varje natt. 

Inflyttning och stigande bopriser har ökat behoven. 

Rebecca Lightsey på American Gateways, som biträder migranter juridiskt, upp-

gav att rättssäkerheten är låg i migrationsmål. Nämndes att majoriteten av bygg-

nadsarbetarna är utlänningar utan tillstånd. 

Härefter möte med Lindsay Aston, State of Texas, som talade om valsystemet. 

En genomgång av det offentliga pensionssystemet på Texas Pension Review 

Board följde. Tre typer av pensionsplaner finns och flera finansieringsalternativ. 

Totalt finns 334 offentliga pensionssystem i Texas. 

Programmet i Houston ställdes in på grund av konsekvenser av orkanen Harvey. 

 

Utskottet bedömer att resan uppfyllde sitt syfte väl.
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Johan Forssell (M), delegationsledare 

Carina Ohlsson (S) 

Mikael Cederbratt (M) 

Jennie Åfeldt (SD) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Solveig Zander (C) 

Kerstin Nilsson (S) 

Linus Bylund (SD) 

Wiwi-Anne Johansson (V) 

Teresa Carvalho (S) 

Mathias Tegnér (S) 

Marie Olsson (S) 

Paula Bieler (SD) 

Fredrik Malm (L) 

Johanna Jönsson (C) 

 

Utöver ovanstående deltog två tjänstemän från socialförsäkringsutskottets 

kansli. 
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Lördag 2 september 

Ankomst Mexico City  

 

Söndag 3 september 

Besök Centro Histórico, Zócalo, katedralen, nationalpalatset och antropologiska 

museet 

 

Måndag 4 september 

Presentation av ambassadör Annika Thunborg 

Möte och efterföljande lunch med motparter i deputeradekammaren (utskotten 

för utrikes-, gräns-, migrations-, mänskliga rättigheter- och socialförsäkringsfrå-

gor)  

Möte med mexikanska myndigheter: utrikes-, inrikes- och socialutvecklingsmi-

nisterierna, nationella migrationsmyndigheten och kommissionen för flykting-

hjälp  

Besök på CAFEMIN, hem för migranter, och möte med frivilligorganisationer 

Arbetsmiddag med UNHCR, UNODC, IOM och OHRHR 

 

Tisdag 5 september 

Avresa till Tijuana 

Möte med representanten för nationella migrationsinstitutet, gränsövergången El 

Chaparral, Tijuana 

Besök på hem för migranter 

Besök på Tijuanas kulturcentrum, CECUT, presentation om “border culture”, 

besöka utställningar 

Möte med ansvariga för ekonomisk utveckling respektive säkerhet på borgmäs-

tarens kontor 

Parque de Amistad, muren mot USA   

Transport till San Diego  

 

Onsdag 6 september  

Möte med San Diego Immigrant Rights Consortium  

Avresa till Austin 

 



 

  

Torsdag 7 september 

Möte med borgmästare Steve Adler 

Möte med sheriff Sally Hernandez 

Besök på The Arch/Front Steps   

Lunchmöte med Rebecca Lightsey, American Gateways 

Möte med Lindsay Aston, General Counsel, State of Texas  

Möte med Texas Pension Review Board 

 

Fredag 8 september  

Hemresa 

Inplanerade möten och besök i Houston den 8 och 9 september ställdes in på 

grund av konsekvenser av orkanen Harvey. 


