
Civilkurage och humanitet hos polisen i Västerås 

Snart 75-åriga Raisa Lyovina är för sjuk för att avvisas till Uzbekistan. Den bedömningen 
gjorde polisen den 22 november 2002. Och Raisa Lyovina är nu hemma i Västerås igen.  

Fredagen den 22 november hämtades Raisa Lyovina av polisen för att föras till Flen och 
senare avvisas. Men enligt de poliser som träffade Raisa var hon inte i sådan kondition att de 
ansåg att det gick att verkställa avvisningen. Det sa chefen för polisens utlänningsrotel, 
Tommy Lindström, till Sveriges radio P4 i Västmanland. Enligt honom är det mycket ovanligt 
att polisen går emot Migrationsverkets beslut på det här sättet. 

- Jag har jobbat i tio år och tror bara jag varit med om det här en gång tidigare.  

Ärendet går nu tillbaka till Migrationsverket för ett nytt beslut, enligt Tommy Lindström.  

Polisen hade inte varit i kontakt med Raisa på ett år och hade ingen aning om hennes 
nuvarande hälsotillstånd. Men avvisningen avbröts eftersom poliserna som hämtat henne 
ansåg att hon var alldeles för dålig för att avvisas till Uzbekistan. De tog kontakt med chefen 
på polisens rättsenhet, Bengt Eriksson som fattade beslutet att avvisningen inte skulle 
verkställas och att Raisa Lyovina fick åka tillbaka hem till sin dotter i Västerås. 

Polisens utlänningsrotel har nu lämnat ett hindersbeslut mot avvisningen till Migrationsverket 
och kommer inte att försöka att verkställa avvisningen förrän Migrationsverket på nytt tagit 
ställning i ärendet. 

- Vi försökte och kunde konstatera att avvisningen inte kunde verkställas, säger Tommy 
Lindström till P4 Västmanland.  

Ovanstående historia berättades på Sveriges Radios hemsida den 22 november. Det är mycket 
glädjande att det finns människor som dessa enskilda poliser som hämtade Raisa Lyovina och 
chefen på polisens rättsenhet, Bengt Eriksson, människor som vägrar att blint lyda order. Som 
tänker själva – kanske på sina egna gamla mammor eller mor- och farmödrar och hur de 
skulle önska att de skulle behandlas i motsvarande situation - och som handlar därefter. Som 
vägrar att sätta en svårt sjuk och medtagen gammal kvinna på ett plan till en synnerligen oviss 
framtid när hon har familj här som vill och kan ta hand om henne men ingen i det forna 
hemlandet.  

Det är dags att medmänsklighet och empati sprider sig överallt i samhället och att fler visar 
den typ av civilkurage och medkänsla som de här poliserna gjorde. Det känns hoppfullt och 
ljust när jag hör en historia som den här och mina tankar går också till en annan polis, Göte 
Bergkvist i Uppsala, som får plats på samma lista över goda myndighetsföreträdare som 
poliserna i Västerås. Hoppas att listan blir lång, berätta gärna för mig om andra poliser och 
myndighetspersoner som vägrat utföra inhumana och ovärdiga handlingar mot sina 
medmänniskor, jag ska samla dem på en lista över ”hjältar i vardagen”! 
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