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Förord

Invandrar- och flyktingkommittén är regeringen tillsatt parla-en av
mentarisk kommitté med uppgift invandrarpolitikenöveratt se samt
invandrings- och flyktingpolitiken. Kommittén inledde sitt arbete i
juni 1993 bilaga l.

Regeringen i sina direktiv Dir. 1993:1 kommitténanger böratt
inleda sitt arbete med göra sammanställningatt och analys huren av
invandringsregleringen och skyddsbestämmelsema i andra jämförbara
länder har kodifierats och hur dessa tillämpas. Detta kan bl.a. ses

bakgrund regeringensmot uppfattning det står klart dagensav att att
lagreglering skyddsbestämmelserna och de övriga grundernaav för

ochrätten möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige illa svarar
de behov den förändrademot situationen kommit innebära.som att

Regeringen framhåller också behoven internationellatt av en sam-
ordning insatserna blivit uppenbara denav nämner betydelsesamt

samordningssträvandena mellan EG-Iändemasom kan få för Sverige.
Avsikten med den framlagda tillföraär debattenrapportennu att

invandringen och invandringspolitiken viktigtom underlagett genom
översiktligt redovisa vilkenatt invandringspolitik förs i med Sve-som

rige jämförbara länder och vilka resultaten Någon sådanär. översikt
har hittills inte gjorts någoti land eller någon internationellav orga-
nisation. Anledningen helt enkeltär de svårigheter dettastora möter.
De data offentliggörs ofta inte jämförbaraär mellansom länderna. I
andra hänseenden saknas officiella helt.1uppgifter

juliI 1993 kommittén i uppdrag till det nyskapade Internatio-gav
nella för migratiønspolitiskcentret utveckling International Centre

lDet existerarvisserligen omfattandelitteratur internationellmigrationen ochom ominvandrings- och asylpolitik i enskilda länder. Det finns ocksåutförliga jämförande
Översikter migrationsströmmaröver inom OECD-området såsom årligade
SOPEMI-rapporterna från OECD, flyktingpolitiköver och asyllagstiftning i olikaländer bl.a. antal tyska publikationerett arbetsmaterial från FN:ssamt Flykting-kommissarie frånoch 1Ö-landskonsultalionernas sekretariat i Geneve, överintegrationsåtgärder för invandrare i olika länder såsom naturalisations-
bestämmelser Men det finns inga överskådligaetc. Översikter invandrings-avpolitiken i desshelhet dvs. inklusive asylpolitiken, desstillämpning och effekter, imed Sverigejämförbara länder.
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ICMPDfor Migration Policy Development, i Wien göraatt en
sådan studien påbörjadessammanställning och analys. Arbetet med i

omfattande dokumentationsarbete påaugusti 1993. Ett har genomförts
åtgärdsområdentid. ICMPD har inhämtat uppgifter 75kort iom ca

12 länder.
ICMPD:s publicerade studie sammanställning denhär är en av

länderaktuella invandrings- och asylpolitiken antal ochi överett
vilkatillämpning och utfall med hänsyn till kategorierpolitikens som

får i landet. Studien analyserar i synnerhetverkligheteni stanna
förhållande till övergripandeasylpolitiken, dess effekter i invand-

mål,ringspolitiska hur olika skyddsbegrepp används aktuellasamt
omfångutvecklingstendenser. Med hänsyn till studienämnets är

lättöverskådliga jämförelseröversiktligt utformad, med mellan poli-
i olika länder.regleringsinstrument, utfall och administrationtik,

jämförbara länder; europeiska länderStudien med Sverige avavser
lagstiftningSverige, med likartad ocheller jäm-storleksamma som

och asylsökande. Studien kon-förbara vad gäller invandringstryck
på inkluderatantal europeiska länder, de nordiskaettcentreras

kontrasterande syfte, kort översiktländerna. iDessutom överenges,
några klassiska invandringsländer. denna bakgrundsituationen i Mot

följandeomfattar studien länder:
Finland,grannländer: Danmark ochi nordiska Norge,

Österrike,några europeiska länder: Schweiz, Tyskland,ii andra
StorbritannienNederländerna, Frankrike och samt

några USA,iii klassiska invandringsländer: Kanada och Austra-
lien.

hållna och vissaSamtliga länderöversikter allmänt enbartär anger
grunddrag i politiken och dess tillämpning aktuella reformer.samt

såledestjänar syftet kortfattatLänderöversikterna i avsnitten 2-4 att
viktigare beslut i länderna.beskriva invandringens roll och Den mer

tillståndsgivningeni ochdetaljerade redovisningen olika elementav
återfinns iasylpolitiken politikens effekter det jämförandesamt

åtgärdernaåterger instrumentenavsnittet de enskilda ochsom

ZICMPD Österrike grundadinstitution,Schweiz och i juni 1993är vars upp-en av
långsiktigaför utforma migrations-gift biträda regeringar med underlagär att att

ocksåföränderlig skall tjäna samarbetslänk istrategier i värld. Centret somen
migrationsfrågor imellan regeringar i 0st- och Västeuropa,och därvid biträda de
s.k. Wien- och Budapestprocesserna.
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beträffande och de studeradevart länderna.ett Uppgifter i dettaav
avsnitt återfinns inte med nödvändighet i länderöversikterna i
avsnitten 2-4 och vice Syftet med det jämförande avsnittetversa. är

i koncis formatt redovisa skillnader och likheter mellan de
undersökta länderna i relevanta avseenden. Med nödvändighet måste

sådan översikt inriktas förenklingar, såen skillnader ochatt
likheter framställs så klart möjligt.som

I avsnitt l och 6 redovisas några allmänna grundläggande förutsätt-
ningar för den hittillsvarande och framtida invandrings- och asyl-
politiken i de undersökta europeiska länderna.

Inom ICMPD har studien genomförts beståendeav en grupp av
Jonas Widgren chef för centret, Mike Bisi konsult i migrations-
frågor vid FN ekonomiska kommission för Europa i Geneve:s samt
Anne-Grethe Nielsen internationell hos den schweiziskaexpert
federala flyktingmyndigheten i Bern. För innehåll, bedömningar och
värderingar i studien Jonas Widgren. Avsnittet Sverigesvarar om

övriga i olikasamt textavsnitt lämnade, inramade uppgifter rörande
Sverige kommitténs sekretariat för. De harsvarar tillfogats för att
underlätta för läsaren jämföra Sverigeatt med de studerade länderna.

En version på engelska denna beräknasav rapport utges av
kommittén och ICMPD under 1994. Uppgifter Sverige kommerom
där införda påatt sätt rörandevara andra länder.samma som
Förhoppningen denär engelskspråkigaatt skallrapporten vara av
värde i den internationella migrationspolitiska debatten.

Stockholm
i december 1993

Rolf Wirtén
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l Traditionella regleringssystem under
ökat invandringstryck

direktivenI till lnvzindrar- och flyktingkommittén konstateras att
sammantaget Västeuropaär för starktutsatt växande invandrings-ett

fråntryck den närmaste omgivningen tryck deett europeiskasom-
inte kommerstaterna kunna hanteraatt för sig. Detta citatvar

sammanfattar den miljö inom vilken de enskilda europeiska länderna
tvingas årtiondennu anpassa utvecklad invandrings-en genom och

asylpolitik till hastigt föränderlig omvärld. l dettaen inledande avsnitt
skall inte de faktorer orsakar detta växande invandringstrycksom
närmare beskrivas. De val kändaär och i korthetär omnämnda i
utredningsdirektiven. Det ingår heller inte i uppdraget till ICMPD att
närmare redovisa orsakerna till Västeuropa och helaatt den industri-
aliserade världen har vänta kraftigtatt ökat invandringstryckett
under kommande år. Det räcker i dettaatt sammanhang hänvisa till

den internationellaatt expertisen är de samlade effekternaattense om
utvecklingen rad områden denav globala befolkningsökningen,en

och rikedomsklyftan, det förändraderesurs- världspolitiska läget, den
fortsatta Östeuropautvecklingen i och det ökade antalet konflikter och
flyktingar många håll i världen kommer leda tillatt väsentligen
ökning antalet människor för kortareav eller längre tid villsom söka
invandra till de västeuropeiska länderna.

Mätbar ökning invandringenav

Denna ökning invandringstrycket redanärav statistiskt mätbar.nu
Samtliga västeuropeiska länder redovisar årtiondensedan uppgifter

den årliga registrerade in- ochom utvandringen till olika interna-
tionella organisationer. Denna statistik, fördeladär på utlänning-som

och medborgare i landet, omfattar allaar kommer tillpersoner som
eller lämnar landet för period minst år. En förutsättningen ettav ca
för registrering dockiir i de flesta länder inresan skett iatt reguljära

13
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tillstånd för vistelse föreligger, i denoch vederbörligaformer att
sådana tillståndmån krävs.

år sådanaanalyseras sedan 1973sammanställs ochOECDInom
utvandringenregistrerade in- och utländskauppgifter denöver av

länder igäller antal Västeuropa. Dennavadmedborgare stortett
analys SOPEMI-systemet. De statistiskaför det s.k.sker inom ramen

frånhjälp datagjorts inom ICMPD med dettabearbetningar avsom
årliga bruttoinvandringensamlade till dedenvisar attsystem

1975-1984 förblev relativtperiodeneuropeiska länderna under en
nivå, invandringsrestriktioner infördesföljd destabil somavsom en

samtligai mitten l970-talet, länderhela Västeuropa näröver av
nedgång.ekonomiskoljekrisen orsakad Denregistrerade en av

summering deårliga invandringen i Västeuropasamlade är en av en-
bmttoinvandring vistelseberättigaderegistreradeskilda ländernas av
ingår såledesstatistikutlänningar. dennaI även personer som om-

inom EG och Norden. Den totalafria rörlighetenfattas denav
har enligt denna statistik,västeuropeiska ländernatill deinvandringen

området, 0,6i pendlat mellanpå konjunkturutvecklingenberoende
1980-år från 1970-talet till mittenmitten1,0 miljoneroch avavper

för ungefär hälften.Tyskland harinvandringen tilltalet, svaratvarav
inflyttningen minus den totalatotalaNettoinvandringen dvs. den

självfallet varitvistelseberättigade utlänningar harutflyttningen av
lägre.

år emellertid den registreradeinträffatVad under är attsenaresom
visat tendens stegvisbruttoinvandringen till harVästeuropa atten

konjunkturnedgången, samtidigt utvandringenöka, äventrots som
invandringen ökar främst dentill den totalaminskar. Orsaken äratt

registrering-den eftersläpandefamiljesammanföringenfortsatta samt
årinvandrat flera tidigare,i själva verket t.ex.av personer somen

föras in befolk-vilka kunnat iasylsökande och illegala migranter,
påår då olika grunder slutligen3-6 deningsstatistiken förrän efter ca

erhållit vistelserätt.
i mittenliten,invandringen asylsökandeNär t.ex.som avvarav
uppgick tilldå asylsökande i Västeuropal970-talet, det totala antalet

år, statistiska effekterna dennade20 000 avpersoner per varca
ingår denminimala. emellertideftersläpning Idag merparten av

till de västeuropeiskaårliga utlänningarfaktiska invandringen av
invandringsstatistiken, eftersomofficiellai den redovisadeländerna

14
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den totala invandringenmerparten av äger vid sidan derum av
regelsystem på vilka årsstatistiken i alla länder är grundad. Detta
innebär det föratt denmäta faktiska årligaatt invandringen till
Västeuropa nödvändigtär söka uppskattaatt samtliga invandrings-
kategorier, dvs. även de ingår i den redovisade officiellasom
invandringsstatistiken, så helhetsbildatt hur invandringen ien storav
verkligheten kanär erhållas. Den nämnda eftersläpningenovan
kommer några år i ökad utsträckningatt förringaom värdet denav
årliga statistiken denöver reguljära invandringen, eftersom allten

delstörre dem kommer hänförasav till dennasom att kategori i
själva verket har invandrat för år3-6 sedan.ca

Först nyligen har internationella organisationer har till uppgiftsom
harmonisera befolkningsstatistikatt såsom Eurostat, ECE och

OECD påbörjat arbete i syfteett revidera de gällandeatt kriterierna
för statistik internationellöver migration, så korrektatt bilden mer

de faktiska migrationsströmmarnaav kan erhållas. Det kommer
emellertid dröja åtskilliga åratt innan dessa åtgärder resulterat i nya
internationellt harmoniserade mätmetoder och i adekvat års-en mer
statistik migrationsströmmarnaöver i Europa.

Utöver den bl.a. OECD redovisade årligaav invandringen av
vistelseberättigade utlänningar sker för närvarande invandring till
Västeuropa följande kategorier. En betydandeav kategori är som

nämnts de asylsökande,ovan i praktiskt samtligasom taget väst-
europeiska länder registreras invandrare förrän tillståndsom
slutligt beviljats efter Ävenflera års prövotid. asyl- ellerom
uppehållstillstånd på humanitära grunder beviljats efter prövning i
alla instanser kvarstannar ändå i genomsnitt 85 allaprocent av
asylsökande i Västeuropa har fått avslag i sista instans.som Som ovan
nämnts inträder dessa i befolkningsstatistiken först denär olikaav
skäl, ofta efter mycket lång tid, ändå får uppehållstillstånd eller
tvingas kontakta myndigheterna. Utöver kategorin formella
asylsökande över vilken statistik förs inom bl.a. UNHCR, 16-
landskonsultationernas sekretariat, SOPEMI och ICMPD har en ny
kategori tillståndssökande tillkommit under det året, nämligensenaste
krigsflyktingar från det tidigare Jugoslavien främst medborgare i
Bosnien-Hercegovina i regel registreras asylsökandesom som men

får tillfälligt påstanna olikasom grunder. heller denna kategori
ingår i årligaden invandringsstatistiken. En ytterligare kategori som

15
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invandringsstatistikenåterfinns den reguljära äri personer som
garanteradförfattningenibakgrund harsin etniskagrund enav

såsom exempelvisvästeuropeiska ländertill vissainvandringsrätt
vissatill Tyskland ochinvandrarSovjetunioneni f.d.tyskar som

flertalet fallkolonier. Iengelskafrån franska ochf.d.invandrare
till vilket delandi detmedborgarenämligenregistreras de som

bosättningsband med landetsaknari realiteten heltdeflyttar, atttrots
med inflyttadelikställasväsentliga avseenden kanifråga allaoch i

den illegala ochdefinitionsmässigtåterfinnsSlutligenutlänningar.
uppskattningarendastvilkeninvandringen,oregistreradehelt över

kan göras.
årligaden totalauppskattningredovisastabellen nedanI aven

nämnda kategorier.omfattar allainvandringen till Västeuropa nusom

tillinvandringen VästeuropaårligatotalafaktiskadenUppskattningTabell av
tusental.1985-1992periodenEG och EFTA

19921990 1991198919881986 19871985

240020980 l l080760 910 1720650Registrerad
invandring

680426 545307172 221195165Asylsökande

37042Krigsflyktingar ----- -från f.d. Jugo-
slavien

239 25241739221753 10150medInvandrare
hemonsrätt

3802802 0150 l9065 7550Illegal
invandring
uppskattning

125 922033 2 2929 2438 l108 1033 1915 1Totalt

invandringen tillårligafaktiskahar denframgår tabellenSom av
sannolikt minst1985 tillfrån miljoner0,9ökatVästeuropa caca

Även till viss statistisk över-hänsynår 1992.miljoner2,9 tasom
trendmässiga ökningendenkategoriernanågra ärlappning mellan av

självfallet uppskatt-oklara punkten äranmärkningsvärd. Den mest
utlänningarregistrerade inresorickeillegalaantaletningen avav

tabellengrund för de iTillvistelse.för varaktigi ochäger rumsom
inomberäkningar gjordaemellertidliggersiffrornaredovisade

illegalakonstateradeantaletstatistikpå grundval överICMPD av
16
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gränsöverträdanden i antalett europeiskastort länder över antalet
legaliseringar illegala migranter i antalav ett västeuropeiska länder

beräkningarsamt över antalet illegalt invandrade anställda
utlänningar i olika länder sammanställts ILO.som av

Av tabellen framgår således dels denovan totala invandringenatt
till EGEFTA-området sedan mitten 1980-talet visar klartav en
uppåtgående trend, dels den del invandringenatt oplanerad,ärav som

myndigheternassett synpunkt, kraftigtur ökar. Den irreguljära in-
vandringen dvs. inresandespontant i besittningär påsom av en
förhand tilldelad vistelserätt förefaller således ha ökat från drygt 20
till 50nära den årligatotalaprocent invandringenav till Västeuropa
enbart under perioden 1985-1992.

Vad gäller asylsökande har, framgår tabell konstantsom av en
trendmässig ökning registrerats sedan år 1983. Till följd radav en
åtgärder vidtogs årunder 1986 flerasom mottagningsländer i syfteav

bättre kontrolleraatt inflödet och förkorta handläggningstiderna
registrerades årunder 1987 viss Stabilisering asylinvandringenen av
inom EG-området. En motsvarande Stabilisering kommer att
registreras inom både EG- och EFTA-områdena årunder 1993, som

följd ytterligare åtgärderen av genomförts i rad länder.som Deten
emellertidär sannolikt det totala antaletatt asylsökande i det samlade

EGEFTA-området kommer stiga igen underatt kommande år, med
hänsyn till redan etablerade invandringsmönster och till den ökade
kännedomen möjligheterna kringgåom nyligenatt införda
kontrollåtgärder. Det bör därutöver erinras den delenatt störreom

de skyddsbehövande från f.d.av Jugoslavien i de flesta länder numera
får invandra tillfälligt vid sidan asylsystemet. I vissa länderav
registreras de dock asylsökande. Allt talar försom invandringenatt

asylsökande såväl skyddsbehövandeav skyddsbehövande frånsom
olika delar f.d. Jugoslavien kommer fortgåav underatt de kommande
åren.

Mot denna bakgrund finns det anledning fortsättningsvisävenatt på
det internationella planet diskutera sambandet mellan den ökande
asylinvandringen och de offentliga kostnaderstora densom ger
upphov till och övrig invandring, liksom mellan asylinvandringen,
den globala flyktingpolitiken och behovet förebyggande åtgärder iav
ursprungsregionerna.
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OECD-områdetantal asylsökandeuppskattat inomTabell Ojficiellt och
tusental.1983-1993

1989 1991 1992 19931987 1988 199019861983 1984 1985

482160 224 332 442 554160 12313348 71EG-länder

83 94 103 126 8549 5932 3517 27EFTA-länder

185102 123 113 117 14542 6131 2825Nordamerika
Australien

539 662 825 752233 321 430237129 19390Totalt

otidsenligaregleringssystemExisterande

frågan kanhur VästeuropaaktualiseraruppgifternaredovisadeDe nu
invandringstryck. Invandrings- ochåren ökatstarktövermöta ett

för heltnämligen utformadvästeuropeiska länderiasylpolitiken är
Frånförhållanden. haandraunder heltförutsättningar ochandra att

förstvärlden, kom Europaiutvandringsregionenfrämstavarit den
Världsdelar registreraförhållande andratilli1960-taletunder att

förnuvarandeutvandring. Detinvandring systemetänstörre
påvästeuropeiska länderflestai deinvandringskontroll bygger
föroch grunderna1920-talet,sedanutvecklatslagstiftning harsom

utformades i huvud-ländernavästeuropeiskaiasyllagstiftningen de
års Geneve-konvention.1951tillskapandetmeddrag i samband av

områden i dedessa väst-förändringsverksamhetenintensivaDen
år, kortfattat kommerländerna undereuropeiska attsenare som

mellan sedandiskrepansdennaföljande, avspeglarredovisas i det
tid synnerligensedan kortochregleringssystemexisterandelänge en

migrationsströmmar.ochskaparföränderlig omvärld storanyasom
enskilda ländernaför destår klartutsträckning detI allt attstörre

målenförhållande till föriinvandringenmöjligheterna regleraatt
avhängigamottagningskapacitettill dess ärutveckling ochvarje lands

iinternationella samarbetetmån detsamarbete. deninternationellt l
grundläggandedepå motverkautsträckning inriktasstörre att

västeuropeisktoch tillutvandring,omfattandeorsakerna till ettatt
metoderna förochinvandringspolitikenmålen förharmoniseraplan

gällerOmväntinvandringstrycket dämpas.tillämpning, kan attdess
internationella planetdetansträngningarnamindre omfattande är
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motverka grundorsakernaatt till massiv utvandring och till har-att
monisera invandrings- och asylpolitiken, desto kommerstörre
invandringstrycket bli.att

Den översikt lämnas i det följande kommer uteslutandesom att
redovisa aktuell invandrings- och asylpolitik i berörda länder och
åtgärder genomförs eller planeras de enskilda ländernasom ochav av
internationella organisationer i syfte förebygga massivaatt migra-
tionsrörelser, eftersom detta ligger utanför uppdraget. I det av-
slutande avsnitt 6 kommer emellertid det sambandetnära mellan
åtgärder utanför invandrings- och asylpolitikens område fråganmed

möjligheterna reglera invandringen tillattom enskilda europeiska
länder i enlighet med uppställda mål ånyo understrykas.att

Intensivt förändringsarbete har inletts

Av det kartläggningsarbete har gjorts inom för dennasom ramen
studie framgår också klart pågående förändringsarbeteatt i alltnu
högre grad inriktas på bättre sammanlänka åtgärderatt för
regleringen invandringen nationell nivå flyktförebyggandemedav
och preventiva åtgärder internationell nivå. Samtidigt pågår
överväganden i vissa länder anpassning nationellaom en systemav
och lagstiftning till realistiska invandringsnivåer, eftersom alla tecken
tyder invandringen oundvikligenatt kommer öka och nöd-att att
vändigheten inordna dessa flödenatt i ordnade former däri-mer

blir framträdande.genom mer
Sammanfattningsvis kan utvecklingen i Västeuropa i syfte att

reglera invandringen hasägas genomgått fem faser under de senaste
årtiondena, varvid olika politiska aspekter har tillmätts olika vikt.
Reformer och ändringar i lagstiftningen har skett med stor
parallellitet i allanästan de undersökta europeiska länderna, och har i

följt dessa utvecklingsfaserstort tabell 3. Förändringarna i samtliga
berörda länder sker mycket snabbt. I samband mednu
sammanställningen denna studie har översikt gjortsav reform-en av
intervallerna i varje enskilt land. Medan under 1950- och l960-talen
lagstiftningen inom aktuella områden reviderades ungefär elleren
högst två gånger årtionde, kännetecknas situationenper under de tre

åren flera revisionersenaste år i varje land. Dennaav intensivaper
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påmåste internationellbättre länkasförändringsprocess sammannu
långsiktigt inriktad.nivå blioch mer

invandringspølitiken Västeuropa.utvecklingen iTabell femfaserna iDe av

4 Fas 53 FasFas 2 FasFas l

1989-19931973-1982 1983-19881965-19721948-1964Period

lrreguljär Skärptkon-Invandrings-EkonomiskFri rörlighetKarakte-
ir-invandring trollrestriktionerexpansion.inomristika t.ex. av

reguljär in-efter oljekris- ökarGästarbetar-Norden, trots
restriktioner vandring;recessioninvandringBeneluxoch

från Syd-EG gemensamma
yttergränser;europa

migra-nya
tionssystem

2300000100000700000 1100000500000 1Genom-
snittsnivå

år-den
invand-liga

ringen
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2 Nordiska grannländer

Utvecklingen invandrings- och asylpolitiken i Danmarkav och Norge
företer många likheter med den i Sverige, invandringenäven iom
absoluta tal har varit betydligt i Sverigestörre iän grannländerna.
Från under 1950-talet haatt koncentrerats genomförandet denav
fria nordiska arbetsmarknaden och det passkontroll-gemensamma
området, kom tyngdpunkten i politiken i samtliga länder undertre
1960-talet ligga på regleringenatt den utomnordiska arbets-av
kraftsinvandringen, för under 1970-taletatt präglas införandetav av
invandringsrestriktioner och under 1980-talet den ökade asyl-av
invandringen. I Finland, däremot, stod utvandringspolitiken och

finländarna i Sverigeomsorgen i fokusom fram till början 1980-av
talet. Med den relativt kraftigt ökadesett asylinvandringen och övrig
irreguljär invandring kan Finland jämställas med de övriganu
nordiska grannländerna vad gäller invandringsproblem. Samtliga
nordiska grannländer har under år reviderat sin invandrings-senare
och asyllagstiftning. I det följande redovisas kortfattat utvecklingen i
de länderna förtre sig.var

Norge

Den första utlänningslagsstiftningen infördes i Norge år 1927, sam-
tidigt med motsvarandeatt lagstiftning tillskapades i rad andraen
europeiska länder. Lagstiftningen reviderades år 1956, bl.a. i syfte att
klarare reglera tilldelningen arbetstillstånd förav utomnordisk
arbetskraft. Vid den tidpunkten fanns 25 000 utländska medborgare i
Norge, från nordiskamerparten länder.varav

Fram till början 1970-talet erhöll i praktikenav varje utomnordisk
medborgare hade arbetserbjudandeett tidsbegränsatsom ett arbets-

Ökningentillstånd i Norge. den invandringenav spontana arbets-av
sökande från bl.a. Pakistan, Indien och Turkiet ledde till skärpningen

politiken år 1971, varvidav mottagningsmöjligheterna i Norge gavs
ökad tyngdpunkt kriterium för tillstånd tillsom arbetskrafts-
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nedgången årekonomiska 1974samband med deninvandring. I
ettårigt vad gäller tilldelningtotalstoppföreslog regeringen ett av

invandrare. invand-arbetstillstånd utomnordiska Dettatill nykomna
februari konsolide-kraft i 1975,arbetskraft trädde iförringsstopp

år i dag. Undantag i1981, och gällerlagändringarrades med vissa än
utomnordiskför vissinvandringsstoppettillämpningen görsav

fåttutlänningaroljeindustrinpersonal anställd iexpertis, samt som
ochuppehållstillstånd grund. Ii Norgeellerflyktingstatus annan

årligastabiliserades deninvandringsstoppetinförandetmed utom-av
nivån 000,12 000-14till tillinvandringen Norgenordiska varav

arbetsmarknaden.fått tillträde tillregelmässigt harhälftenungefär
iutländska medborgareantalet1950-talet harbörjanSedan av

uppgår total-till 143 000 3,4fyrdubblats. DetNorge procent avnu
aktiv politik förutomnordbor. En000113befolkningen, ärvarav

sedanförs i Norgeden i Sverige,integrering, liknandeinvandrarnas
1970-talet.mitten av

Sverige och Danmark,liksom i1980-talet har,Sedan mitten av
asylsökande ökat.antalet

1983-1993år iasylsökandetill NorgeantalOgicielltTabell registrerat av-
rundadetal.

199311991 19921989 1990198819871985 19861983 1984

0004 600 5 200 12400 4 000600 6 600 4700 8300 900 2200
uppskattat asylsökandeantal

Ökningen har lett till1980-taleti mittenasylsökandeantalet avav
lokaltförförändringsverksamhet. Ettomfattande mot-systemen
i börjanredaninfördesoch flyktingarasylsökandetagande avav

flykting-utlännings-,föradministrationensamlade1980-talet. Den
Utlendings-år varvid1988,invandrarfrågor omorganiseradesoch ett

arbeids-Kommunal-underinrättadesdirektoratet UD1 og
för utlänningslag-Justitsdepartementetmeddepartementet, sommen

förUtlendingsdirektoratet hardepartement.stiftningen ansvarigt
närvarande 275 anställda.

förriktlinjer invandrings-fortsattaregeringsproposition medEn
kraftutlänningslag trädde ivåren 1988 ochpolitiken lades fram nyen

ytterligare skärp-innebar vissår. Propositionen ensommaren samma
asylför-och snabbareförbättratinvandringskontrollen,ning ettav
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farande målett 3-4 månaders handläggning i första instansom
angavs, stringent tillämpning första asyllandsprincipenen mera av
och vissa förändringar i visumpolitiken. Samtidigt ökades den årliga
kvoten för den organiserade överföringen flyktingar till Norgeav
från 700 årplatser 1986 till 2 000 platser år 1992 och vikten av
ökade insatser från Norges sida i det förebyggande internationella
samarbetet underströks.

En utlänningsförordning utfärdades år 1990.ny Förordningen
trädde i kraft i januari 1993. Genom förordningen har bl.a. lättnader
i EG-medborgares inresa införts i konsekvens med EES-avtalet samt
skärpningar genomförts vad gäller prövningen asylsökande, bl.a. iav
syfte underlätta identifieringenatt fingeravtryck m.m..

årUnder 1993 har i två utarbetade statligarapporter, arbets-av
förordats utveckling den norska flyktingpolitiken.grupper, Ien av

den läggs fram förslag tillrapporten samlad flyktingpolitik,ena en
innefattande bl.a. preventiva åtgärder i ursprungsländerna. I den
andra föreslås Norge införrapporten möjlighetenatt att temporärge
asyl i sin lagstiftning. Båda förär närvarande föremålrapporterna
för beredning.

Danmark

Invandringen till Danmark under 1950-talet måttlig ochvar om-
fattade till delenstörre nordbor. Liksom i Sverige ökade under 1960-
talet arbetskraftsinvandringen, främst från Turkiet, Jugoslavien och
Pakistan. slutetI 1970-talet bodde 15 000 turkiska, 0007 jugo-av
slaviska och 6 000 pakistanska medborgare i landet. likhetI med
övriga länder i Västeuropa införde Danmark i mitten 1970-taletav
ökade invandringsrestriktioner för utländsk arbetskraft, främst

lagstiftning år 1973. Genom familjesammanföringgenom en ny samt
asylinvandring under 1980-talet har det totala antalet utländska
medborgare i Danmark frånökat 100 år000 1980 till 180 år000
1993 ca 3,5 totalbefolkningen. Därtillprocent kommer 25 000av ca
f.d. utländska medborgare erhållit danskt medborgarskap.som

invandringDen ägde årdet 1973 infördatrots försom rum stoppet
arbetskraftsinvandring ledde år 1983 till införandet ut-av en ny
länningslag. Lagen innebär bl.a. ökad rättsäkerhet för utlänningar

bott länge i Danmark. Ett Direktorat för utlänningsfrågorsom in-
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besvärsinstans för asyl-justitiedepartementetunderrättades samt en
års infördes1983 lagFlygtningenaevnet. Genomärenden ett nytt

vid sidan konventions-facto-flyktingarflyktingbegrepp de av
års lag ökade asyl-införandet 1983Efterflyktingbegreppet. av

Danmark.invandringen till

1983-1993asylsökandetill Danmark 1antalTabell Oficiellt registrerat avrun-
dadetal.

199311989 1990 1991 19921987 19881984 1985 19861983

000300 6G 13 900 20700 4 600 5 49 300 2 800 4300 8 700800 4
luppskattat antalasylsökande

Ökningen årenlagändringar 1985 ochtillåren 1984-1985 ledde
påskyndaochasylinvandringenkontrollensyfte skärpa1986 i överatt

första asyl-återsändning till säkraMöjligheten tillhandläggningen.
bötfällning flygbolagförliksom reglerinfördes,länder även av som

Samtidigt infjrdesvisumlösaochfraktar dokument- ettpassagerare.
facto-konventions- och desidanvidskyddsbegreppytterligare om

möjlighetjustitieministern fickvarigenombegreppet, att ge uppe-
humanitär karaktärdåhållstillstånd väsentliga hänsyni fall av

1991 ilagändring gjordesytterligarehärför. Enavgörande talar
Dublin-konveniionen.Danmarks ratificeringmöjliggörasyfte att av

tillämpningoch dessutlänningspolitikenför heladen redogörelseI
förordadeshösten 1991lämnade till Folketingetjustitieministernsom

det ökade invand-bakgrundutlänningspolitik,samlad mot aven ny
genomgång aktuellabredgjordesredogörelsenringstrycket. I aven

Redcgörelsenreformer.nödvändighetenutvecklingstendenser och av
utlänningslagen, bl.a. begräns-ändringar ivåren 1992 till vissaledde

tillmöjligneterökadefamiljesammanföringsreglernaningar i samt
frihetsinskräikningarasylsökandesamarbetsvilligaickekontroll av

intervju, möjligheterinfinner sig tillvederbörande tanär att
fingeravtryck etc..

ochvåren 1993 fördes utlännings-regeringsskiftetsamband medI
inrikesministeriet.från till Iflyktingfrågorna justitie-över en

inrikesminis:ernframlagd aviserar1993 rapport nyasommaren
europeisk flyktingkonmission,inrättandeinsatser: förslag enom av

närområdena bland i f.d.bistånd itill flyktingarökat anmt
tillfälligt förbestämmelserna skyddJugoslavien, utveckling omav
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från Bosnien-Hercegovina, snabbarepersoner handläggning asyl-av
ärenden ökad repatrieringshjälp.samt Flera dessa insatser harav
genomförts.

Finland

Bland de övriga nordiska grannländerna urskiljer sig Finland genom
först under åratt ha blivit invandringsland.senare ett Under perioden

1945-1991 flyttade 500över 000 finländare till Sverige med kulmen
årenunder 1969-1970, vilka ungefär hälften har återväntav till

Finland. I början 1980-talet blev återflyttningenav finländskaav
medborgare utflyttningenstörre än samtidigt invandringensom av
utländska medborgare började öka. invandringen från utomnordiska
länder till Finland uppgick till 13 000 år 1990. Därtill kommer
invandringen till Finland hittills 8 000 f.d. finländskaav medborgare
från f.d. Sovjetunionen av dessa talar endast 40 finska.procent

Antalet utländska medborgare i Finland uppgick till 26 år300 1990
och hade ökat till 35 år000 1992. Av dessa fjärdedel frånvar en
övriga nordiska länder. Omkring 4 200 kom från Asien, 2 400 från
Afrika och från500 Latinamerika.

Redan innan asylinvandringen till Finland inleddes i slutet 1980-av
talet hade regeringen beslutat lägga tonvikt vidatt kvotintagning
framför spontaninvandring. Omkring 200 latinamerikanska flyktingar

1973-1977,mottogs och 300 flyktingar från Indokina 1979-1985. I
mitten 1980-talet infördes årlig flyktingkvot.av Denna ökades frånen
130 år 1986 till 500 år 1990.

Denna planerade flyktingöverföring i ordnade former har emeller-
tid kommit få minskad betydelseatt till följd kraftig ökningav en av
den asylinvandringenspontana under de åren.senaste

Tabell Officiellt registrerat antal asylsökandetill Finland 1984-1993i avrundadetal.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199311992
15 15 22 46 67 173 2500 2100 3600 2600

uppskattat antal asylsökande
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Ökningen års utlännings-1984lett tillasylinvandringen har attav
årutlänningsförordningeniändringarmedkompletteratslag har

årsFlyktingkriteriernai 1951år 1991.utlänningslageni1988 och
facto-status har in-Särskild dei lagen.införtsGeneve-konvention har

lagstiftningen.finskaförts i den

Sverige

MångautvandrarlandSverigebörjan1930-taletstill ettFram avvar
liksom underemellertid1930-taletunderinvandradedem varsom

från Invand-USA.återinvandradeårtionden svenskartidigare som
samband medförst iomfattningficksvenskarandraringen än storav

flyktingar i200 000fannsVid krigsslutet nästanvärldskriget.andra
vidare.elleråtervände hemmånga demSverige, resteavmen

arbetskraftsinvandringen,dominerade1960-talenoch1950-Under
ingångna avtaletår 1954detunderlättades en gemensamomavsom

1950-taletför helaInvandringsöverskottetarbetsmarknad.nordisk
för-1960-taletunderdet än000 medanpå 100drygtstannade ner

år 1970framefterkrigstidenUnder000.till 235 t.o.m.dubblades
nordiska länder.från övrigainvandringentvå tredjedelarkom avca

bruttoinvand-år med1970kulmineradeArbetskraftsinvandringen en
från nordiskadeInvandringenpå 00073ring över personer.

året 1969000 varderaöverskred 40då ochsinländerna hade topp
1970.och

märkas iinslagfleraår kunde1970-taletsUnder nyasenare
invand-nordiskagången denförstaFörinvandringsmönstret. var

ocksåsigvisadefrån länder. Detandrainvandringenringen lägre än
tillstånd tillupphörtimyndigheterna attsettäven stort nyageatt om

utomnordiskapåverkades denarbetskraftsinvandrareutomnordiska
påskeinvandringenkomställetmarginellt. I attendastinflyttningen

släktanknytningåberopadeflertillståndsgrunder med alltandra som
därinvandringhärrörde sigasylskäl. Deteller om en

svenskapåverkas detkundeinteprövningmyndigheternas av
för arbetskrafts-typisktpå detarbetsmarknadsläget sätt varsom

varithadeinvandrare,utomeuropeiskaAndeleninvandringen. som
första gången1985 förblev störrebörjan,1970-taletssedanstigande

invandrare.europeiskaandelenän
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År 1992 fanns det i Sverige 835 000 föddaca personer, som var
utomlands, vilket 9,6motsvarar den totala folkmängden.procent av
Av dem är 431 000 naturaliserade svenskar, deca övriga utländska
medborgare.

Invandringen anhöriga utgör del denav stor utomnordiskaen av
invandringen till Sverige. Under 1984-1992 utfärdades 237 800
uppehållstillstånd. Cirka 93 dem beviljadesprocent flykting-av av
och anhörigskäl. Anhöriga utgjorde 48 procent.

Tabell Ojiciellt registrerat antal asylsökandetill Sverigeår 1983-1993i avrun-dadetal.

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199311990 1991 1992
3 000 12 000 14 500 14 600 18 100 19 600 30 350 29 350 27 350 84 000 38 000
uppskattat antal asylsökande

Under andra halvåret 1989 anlände ungefär lika många asylsökande
under hela 1988. Pga. de påfrestningarsom mottagningssystemetsom

då för bestämdeutsattes sig den dåvarande regeringen den
13 december 1989 för inskränka asylrättenatt till förutomatt
flyktingar endast de krigsvägrare och de factoflyktingaravse som
hade särskilt starka skyddsbehov. liknandeEn åtgärd hade skett en
gång tidigare, år 1976, avsåg då baramen en grupp -assyriersyrianer från Turkiet. Beslutet 1989 rörde inte någon viss

gällde asylsökandeutan frångrupp alla länder. l december 1991
upphävde den nytillträdda regeringen beslutet från 1989.

För påskynda handläggningenatt det ökande antalet asylärendenav
under slutet 1980-talet och början 1990-taletav och samtidigtav
minska väntetiderna har Sverige olikaanvänt vägar:

En utlänningslag infördes år 1989ny med förändringar främst i-
olika procedurfrågor.

Genom olika beslut 1989 och 1990 fick desommaren väntat- som
länge detta gällde inte minst barnfamiljer i utsträckningstor- -
tillstånd i Sverigeatt stanna de ansågs ha asylskäl.utan att

Genom organisatoriska förändringar. Bland decen-- annat
traliserades under 1989 invandrarverkets handläggning asyl-av
ärenden mottagandet asylsökande.samt Till och med 1991av detvar
regeringen överprövade del invandrarverketssom stor beslut.en av
På grund det antalet överklagandenstora inrättadesav därefter



SOU 1993:113

överklagandenUtlänningsnämnden med uppgift enligtprövaatt
utlänningslagen och medborgarskapslagen.

något årenskilt sedan världskriget har antaletInte andra personer
såsig till Sverige varit 1992. Av de 84 000sökt stort casomsom

fråndå 83 f.d.asylsökande kom emellertid hela procentvarsom
från Irak,asylsökande andra länder Iran ochJugoslavien. Antalet som

Somalia minskade däremot.
frånasylsökande Makedonien1992 domineradeUnder sommaren

omfattande direkt-Kosovoprovinsen. bl.a.och den serbiska Förutom
därifrånfick inströmningenavvisningar till Makedonien, attsom

för direktviseringsinstrumentethar Sverigeupphöra, använt att
visumtvång 1992 införts förpåverka Efter i oktoberinflödet. att

upphörde ifrån och MakedonienSerbien-Montenegromedborgare
ocksådärefterfrån Sverige harinströmningen dessa länder.stort sett

från Bosnien-Hercegovina.infört visumplikt för medborgare
några enskilda ärenden röranderegeringenSamtidigt avgjorde

tillståndfickfrån deBosnien-Hercegovina, varigenom attpersoner
medföra 40 000har bedömtsi Sverige. Detta attstanna ca personer

uppehålls-Sverige beviljasredan vistas i kommer permanentattsom
tillstånd.

tillfälligtförslag1993 har regeringen lagtUnder hösten ett om
inbördeskrig. Ensådana sitt landskydd för lämnatbl.a. pga.som

påverkar inte situationendockutlänningslageneventuell ändring av
från Bosnien-Hercegovina.kommitför de som nu



Övriga3 europeiska länder

De övriga europeiska länder omfattassex studien uppvisarsom av
skillnader vadstora gäller geografisk belägenhet såsom närhet till

olika emigrationsområden, gränsförhållanden etc., befolknings-
struktur, koloniala traditioner, erfarenheter från andra världskriget

ekonomisk utveckling,samt och samtliga dessa och andra faktorer har
bidragit till utformningen varje lands invandrings och asylpolitik.av
Fyra länderna är medlemmar EGav och två EFTA. I detav av
följande sammanfattas grunddragen vad gäller invandringen och
invandringspolitiken i dessa länder.sex

Schweiz

Schweiz har ungefär folkmängd Sverige, harsamma sedansom men
länge haft betydligt invandring.större landeten I fanns redan före
första världskriget antal utländskaett stort arbetare 16 procent av
totalbefolkningen i Schweiz bestod utlänningar året föreav
krigsutbrottet. Under 1950-talet inleddes för hantverks- ochen
turistindustrins utveckling nödvändig rekrytering arbetskraft iav
Sydeuropa, bl.a. vidgning det förgenom Schweizen av
karakteristiska säsongsarbetarprogrammet. Detta möjliggör
anställning antal utländskaett stort arbetareav under successiva
tidsperioder för närvarande nio månader.om Familjen förutsätts
kvarstanna i hemlandet. Arbetaren kan efter antalett
niomånadersperioder med hemresor dessemellan omvandla sin
säsongsarbetarstatus till reguljär arbetstillståndsstatus, vilket
möjliggör till familjesammanföring.rätt

Den säsongsarbetarinvandringen kraftigtgenom ökade följdinvand-
ringen ledde under slutet 1960-talet till vissa främlingsfientligaav
stämningar i detta redan grundlagsmässigt fyrspråkiga land, och den
första folkomröstningen följd ytterligare antalav ett övreom en
gräns för mångahur utlänningar skulle få bo i landet ägdesom rum
redan år 1970. Debatten under 1970-talet ledde till politisk konsensus
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nivån vad gäller antalet i Schweiz boende utlänningar bordeattom
förstabiliseras till ungefär miljon totalt närvarande 6,9aven

invånare boddemiljoner i landet. september 1993 dock 1 241 000I
i Schweiz internationella tjänstemän, säsongsarbetare ochutlänningar

innebär Schweiz medasylsökande medräknade, vilket 18att
utlänningar i befolkningen Luxemburg dennäst ärprocent

utlänningstätaste iutlänningstätaste i och deEuropastaten en av
år 860 000 yrkesverksammavärlden. början 1991 fannsI änav mer

arbetsmarknaden, vilket 25utlänningar den schweiziska motsvarar
83arbetskraften. dessa kom emellertidhela Av procentprocent av

från utländska medborgarna bor iEG- och EFTA-länder. Utöver de
erhållit schweizisktlandet minst 400 000 f.d. utlänningar som

medborgarskap.
från73 EG- ochutlänningarna i Schweiz härstammarAv procent

utlännings-och Italien. DeEFTA-länder mest Portugal största
från f.d. Jugoslavien 232 000 ochdärutöver caärgrupperna

årliga nettoinvandringen utlänningarTurkiet 000.ca 75 Den av
nivåförhållanden mycket hög ochligger efter europeiska upp-en

familjesammanföring,år följd fortsattgick 1990 till 60 000, till av
slutgiltiga beslut i asyl-omvandling säsongsarbetarstatus samtav

år 1990 nykomnasiffra skall läggas underärenden. Till denna
påfaktisk bruttoinvandringasylsökande 36 000. Med över caen

förhållande till sinår Schweiz i130000 utlänningar liggerper
invandringsnivå.befolkning det gälleri i Europaäven täten när

pågående i landetTill den sedan länge debatten gränsernaom var
går självfallet ökandemottagningskapaciteten har denför den totala

asylsökande kraftigt fram tillasylinvandringen bidragit. Antalet steg
år då genomfördes, visar1991, rad reformer i asylsystemet menen

återigen tendens till ökning.nu en

1986-1993Tabell Officiell antal gryrsökandetill Schweiz iregistrerat avrun-
dadetal.

199311988 1991 19921986 1987 1989 1990

16700 41600 18100 250008500 10900 24500 36000
uppskattat antalasylsökande

återspeglar den viktiga rollAlla de siffror redovisats somsom nu
schweizisk inrikes- ochinvandringen och dess effekter har för
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utrikespolitik. I allt högre grad diskuteras i Schweiz frågan denom
pågående tillväxten befolkningen invandring i förhållandeav genom
till landets lilla och den ekologiska belastningyta skapassom genom
ytterligare befolkningsökning. Ett arbete inleddes denna bak-mot
grund i slutet 1980-talet i syfte utforma långsiktig schweiziskattav en
migrationspolitik. Detta ledde till regeringsrapport år 1991en som

parlamentet. De riktlinjerna innebärantogs asylpolitikenav attnya
skall samordnas med invandringspolitiken i dess helhet och med

Ökadflyktingpolitiken utanför Schweiz. tonvikt skulle också läggas
vid bättre kontroll den illegala invandringen åtgärderochav mot
missbruk asylsystemet. hittillsvarandeDe insatserna i syfteav att
bibehålla rimlig balans mellan storleken den inhemska och denen av
invandrade befolkningen skulle fortsätta, invandring utländskmen av
arbetskraft i framtidenäven nödvändig för upprätthålla landetsvar att
ekonomiska standard. Anpassningen till EG EES-avtalet innebar att
Schweiz skulle prioritet EGEFTA-arbetskraft fritt skullege som
kunna anställning i landet ochta säsongsarbetarsystemet skulleatt
avvecklas. förhållandetDet Schweiz efter års1992 folkomröstningatt
står utanför EES-avtalet har inte lett till någon ändring dessaav nya
migrationspolitiska grundsatser. I parlamentet samtidigtett annat av

långsiktsprogram Berichtantaget über die Legislaturplanung 1991-
l995 explicit mål för biståndssamarbetetettangavs det isom att
högre grad skulle syfta till söka förhindra okontrolleradeatt
migrationsströmmai till Schweiz från utvecklingsländer.

Ett framträdande drag i den migrationspolitiska utvecklingen i
Schweiz under år har således varit ansträngningarna få tillsenare att
stånd långsiktigt inriktat planeringssystem.ett Dessa ansträngningar
underlättas det sedan länge existerandeatt för arbets-av systemet
tillståndsgivning bygger planeringsramar på för-görssom upp
hand. Regeringen beslutar således årligen det maximala antalom
utlänningar kan tilldelas ettåriga arbetstillstånd, ellersom säsongs-
arbetstillstånd nio månader, eller korttidstillstånd månader.sex
Endast den första kategorin har rätt med sig makemaka ochatt ta
barn under 18 år. årligaDenna tillståndsgivning handhas denav
federala utlänningsmyndigheten i samråd med den för arbetsmark-
nadsfrågor ansvariga federala myndigheten.

Den tredje i sammanhanget ansvariga myndigheten den årär 1986
upprättade federala flyktingbyrån BFF. Dess personal har ökat från
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år årursprungligen 150 1985 till 450 1993. 26 kantonernaDe är
enligt fördelningsordning för mottagandetansvariga asyl-en av
sökande, statsbidrag. omfattande reformeringEn hela detmot av

förschweiziska asylutredning och mottagande har ägtsystemet rum,
med handläggningstiderkorta och minskat missbruk resultat. Ensom

åtgärdviktig regeringens beslut första europeiska årlandatt somvar
1990 säkert lagstiftningen.införa begreppet ursprungsland i Genom

i oktober 1993 skall betraktasregeringsbeslut ll ländernumera som
säkra ursprungsländer asylsynpunkt: Albanien, Bulgarien, Gambia,ur

Rumänien, SlovakiskaGhana, Indien, Polen, Senegal, Republiken,
och Asylprövningen sker iTjeckiska Republiken Ungern. dessa fall

varpå återsändningkort tid, omedelbar sker iunder mycket nästan
frånsamtliga fall, vilket resulterat i minskad inströmning dessa

länder.
år tillsatts för ytterligareUnder 1993 har göraexpertgrupp atten

asyllagstiftningen. framför allt i syfte bättreöversyn atten av
omfattas facto-status. Vidare harklargöra vilka skall de ettsom av

långsiktigregeringskansliet siktearbete inletts inom med samladen
hithörande ramlagstiftning,invandringspolitik med som en upp-

årutredning häromföljning parlamentsbeslut med kravettav
1992.

Österrike

Österrike ungefär folkmängdLiksom Schweiz har samma som
från bådeskilt sig Schweizfram till nyligen ochSverige, harmen

invandrings-allmänna inriktningenSverige vad gäller den av
två årenunder innebär emellertidpolitiken. Utvecklingen de senaste

Österrike både faktiskt och lagstiftningsmässigt hänseende hariatt
tillövergått från transitland och gästarbetarlandha varit ett attatt ett

blivit invandringsland.ha ett
årtiondenaPå ekonomiska i landet underlägetgrund detav

tidigare inleddavärldskriget fortsatte den redanandraefternärmast
Ännu 000idag arbetar 100österrikare.utvandringen öster-caav
Utvandringen kvalificerad personalSchweiz Tyskland.rikare i och av

Österrike 1960-talet, och tillarbetskraftsbrist i underledde till gäst-
från och Turkiet. förarbetarinvandring främst Jugoslavien Ett system

trepartssamråd mellanupprättades igästarbetarekvotintag staten,av
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arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Omfånget dessaav
kvoter s.k. kontingenter byggde analys arbetskraftsbehovenen av
i vissa regioner och branscher, varpå berörda arbetsgivare erhöll
tillstånd årligen anställa visstatt antal nyinvandradeett utländska
arbetare. Kontingentsystemet lagfästes i 1975 års lagsenare om
anställning utländsk arbetskraft. Fortfarandeav under 1980-talet
utfärdades årligen totalt 50 000-60 OOOsådana tillstånd till arbets-
givarna rekrytera utländska arbetare.att

ÖsteuropaLiberaliseringen i i slutet 1980-talet ledde tillav en
kraftig ökning Österrikeantalet inresor tillspontanaav och till en
kraftig minskning de klassiska mottagningsländernasav USA,
Kanada och Australien benägenhet överföra dessa människor,att som

definitionsmässigt längre betraktaatt politiska flyk-var som
tingar. Denna situation framtvingade radikal omläggning denen av
österrikiska migrationspolitiken, och intensivt reformarbeteett
inleddes år 1991.

Under perioden 1945-1990 anlände miljonerän utlänning-tremer
Österriketill för kortare eller längre bosättning,ar 650 000varav

överförts i organiserade former till andra länder, främst de ovan
nämnda. För närvarande finns närmare 700 000 utländska med-
borgare i landet motsvarande 9 totalbefolkningen,procentca av

520 000 registreradeär för varaktigvarav vistelse, 70 000 mestca
medborgare i Bosnien-Hercegovina för tillfällig vistelseaccepterats
sedan kriget bröt i f.d. Jugoslavien ochut 100 000 utlänningarärca
mest Österrike.östeuropéer illegalt vistas i Merpartensom deav
registrerade utlänningarna frånär f.d. Jugoslavien och från Turkiet.
Till de 700 000 utlänningarna kommer 350 000 invandrareca som
erhållit österrikiskt medborgarskap ca 10 000 år naturaliseras.per

Antalet asylsökande har sedan mitten 1980-talet visat tendensav en
öka. Ungefär 70att de sökande Öst-har kommitprocent frånav

Till följd den genomgripandeeuropa. förändringenav asyl-av
under årsystemet har antalet asylsökande börjatsenare minska.nu

Alla de nämnda omständigheterna nödvändighetennu samt att
revidera den österrikiska lagstiftningen med hänsyn till EES-förhand-
lingarna, framtvingade totalöversyn den österrikiska invand-en av
ringspolitiken, aviserad i regeringsprogram årett 1991. I program-

anmäldes fyra lagar:met avseende decentraliseradnya mottagningen
asylsökande Bundesbetreuungsgesetz,av i kraft i augusti 1991, en
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asylkriterier Asylgesetz, i kraft i juni 1992, 1968ersättersom anger
års lag, regler för inresa Fremdengesetz, i kraft i januarien om

uppehållstillståndårs1993, 1954 lag den lagenersätter samt nya om
årskraft ijuli 1975 lag. Hela lagverket, hari 1993, ersätter som

åtföljts administration för dess tillämpning, kännetecknasstatligav ny
omfång förhållandeplanera invandringens i tillavsikt bättreattav en

Samtidigt regeringenmottagningsresurser. har tagitlandets reella
nivåeuropeisk för initiera motsvarande interna-initiativ att en

europeisk migrations-planeringsprocess; förslag tilltionell ett en
syftar till i internationell samverkan fast-konvention, bl.a. attsom

planeringsnivåer, i februari 1993 lagts fram i detta syfteställa har
i vilken 36 deltog.vid ministerkonferens i Budapest stateren

Österrike andelenantal asylsökandetillTabell Oficielltüregistrerczt samt
avrundadetal.1987-1993iasylsökandefrån Östeuropai procent

199311988 1989 1990 1991 19921987

21900 22800 27300 16200 600011400 15800Totalt

Östeuropa 67% 62% 67%80% 88% 72%varav -
uppskattat antalasylsökande

sammanfattningsvis följande. KlarainnebärlagsystemetDet nya
går mellan utlänningarfastställtsregler har gränsen somom var

ÅtgärderÖsterrike övriga utlänningar.turister i ochlegalt vistas som
människosmuggling har skärpts.illegal invandring och Första-mot

österrikiskagångs-turistvisum kan endast förlängas degenom
fraktar dokumentlösa harambassadema. Sanktioner bolagmot som

uppehållslageninförts. viktig förändring denprincipiellEn är att nya
månaderskall vistas ivarje utlänning än treatt meranger som

Österrike få uppehållstillstånd inom för kvotskall kunna ramen en
förstagångstillstånd årligen samrådfastställs i mellanför staten,som

organisationerna, handelskamrarna ocharbetsgivare, de fackliga
gräns-Uppehållstillstånd asylsökande, flyktingar,kommunerna. till

kommande EES-avtalet liggerarbetare och de omfattas detsom av
påutanför juli l993-juni 1994 har totalkvot 000kvoten. För 27en

platser fastställts, 000 gästarbetare, 000 familje-15 5varav avser
sammanföring studerande. Gästarbetamaoch 5 000 utländska har rätt

tillståndtill anställning inom hela den sektor deras gäller för. Detsom
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Österrikeförhållandet i sedan länge befintligaatt utlänningar med
oklar tillståndsstatus från utlandet måste ansöka plats inomnu om
kvoten har orsakat debatt, liksom andra tillämpningsfrågor.även

Asylsökande ligger redan nämnts naturliga skäl utanförsom av
planeringssystemet, det mottagningssystemet för dem byggermen nya
på ettåriga planeringskvoter. Syftet med få ståndtillärsystemet att en
decentralisering omhändertagandet till småhotell och privata hem.av

9De länderna har tilldelats proportionella mottagningskvoter harsom
fastställts förhållandei till deras totala folkmängd och till andelen
redan befintliga utlänningar i varje land. Systemet planerat förär
20 000-30 000 sökande, har den inströmningentrots storamen av
krigsfördrivna från Bosnien-Hercegovina väl klarat påfrestningarna

fördelningenoch har skett i enlighet med den uppgjorda fördelnings-
planen. För närvarande finns 3 500 vanliga asylsökande och 45 000ca

från Bosnien-Hercegovina ipersoner systemet.
Den asyllagen syftar till påskynda handläggningenatt och klar-nya

grunderna förgöra tillstånd. Endast Geneve-konventionens kriterier
är asylgrundande, tillstånd kan återsändningäven intemen ges om
bedöms möjlig på grund vägande skäl. Asyltungt skallav
beviljas utlänningar redan har skydd i land, fåtteller harom ett annat
sin ansökan avslagen i land tillämpar Geneve-konventionen.annat som
En asylansökan kan avslås den asylsökande samarbetavägrar vadom
gäller fastställande hanshennes identitet. Samtidigt har flykting-av ett
ombudssystem tillskapats. UNHCR underrättas alla asylansök-om
ningar och har delrätt samtliga handlingar.att ta Integrationenav av
flyktingar i samhället skall underlättas särskild fond. Engenom en ny
central asylmyndighet har inrättats Bundesasylamt, med lokal-7
kontor. En särskild besvärsinstans för asylärenden har också till-
skapats.

Invandrarfrågorna spelar roll i den österrikiskastor inrikes-en
politiken, bl.a. sedan krav på folkomröstning Volksbegehren om
invandringens årroll 1992 framfördes de politiska partiernaettav av
på ytterkanten. Det för tidigtär ännu avläsa de samlade effekternaatt

det paketet, såväl nettoinvandringenav 37 årnya 000 1992men
invandringen asylsökande har,som angivits väsentligtav som ovan,

minskat sedan den lagstiftningen införts.nya
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Tyskland

och österrikiskaschweiziskatyska med denförenat denharDet som
arbetstillstånds-varit användningeninvandringspolitiken har av

primär-för regleraväsentligt instrumentgivningen attett,som
arbetskraftutländskför invandringdetinvandringen. Trots stopp av

invandringendelhösten 1973 harinfördeTyskland storen avsom
den delenarbetskraftsinvandring. För störrehaft formendärefter av

asylsökandeemellertid anhöriga,1973efterinvandringen svararav
Östeuropa. Totaltfrån länder iolikatysktoch ursprungpersoner av

kategorier tillfyraårliga invandringen dessa närauppgår den avnu
jämförelseTyskland detvilket innebärmiljon är utanattpersoner,en

Invandringenabsoluta tal.i iinvandringslandet Europa, mättstörsta
åter-årsinvånare tyskaefter 1990miljonermed 80Tysklandtill

249 miljonerUSA medden tilllikaförening nästanär stor somnu
Tyskland fortfarandeimyndigheternavärjer siginvånare. detTrots

skiljer siginvandringsland. Härilandetbetecknaför ettatt som
Österrike europeiska länder.andraoch radfrån Schweiz,Tyskland en

fram-detverklighetpolitik ochmellan ärdiskrepans mestDenna
politiken.tyskai denträdande draget

imedborgareutländskaregistrerade6,5 miljonerIdag bor nära
frånmiljonfrån Turkiet, 1,0miljoner1,9Tyskland, är cavarav

från Grekland.miljonerfrån och 0,3Italien0,6 miljonerJugoslavien,
Över Tyskland ibott iharutländska medborgarnade60 procent av

relativtnaturalisationsreglernaår. de tyska ärEftersomtioänmer
900 000.endast tilluppgår naturaliseradeantaletrestriktiva ca

andra världs-efterinvandringsvågen redankomförstaDen strax
tysktde flestamänniskor,8,3 miljonertotaltkriget ursprung,av

åren och 1950. När1945enbart mellanVästtysklandtillflyttade
västtyska ekono-expanderandeår den1961 komBerlinmuren restes
bilaterala arbets-seriepå arbetskraft, ochbristmin lidaatt enav
länder.sydeuropeiska Densamtligamedkraftsavtal slöts mestnästan

då antaletåren 1968-1972,ägderekryteringenomfattande rum
tillvilket leddemiljoner,från till 2,61,0utländska arbetare ensteg

från tillarbetskraften 5totalaandel denutlänningarnasökning avav
År infördes,invandringsrestriktionerkraftiga1973,12 närprocent.

Invandrings-i landet.utländska medborgaremiljonerredan 4,0fanns
år vissaunder fleraföregåtts debattemellertidhade omstoppet av en

gästarbetarinvandringen. Detomfattandedeneffekternegativa av
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hade konstaterats denna invandring iatt praktiken var permanentav
karaktär, investeringar på utbildningspolitikensatt social-stora och
område krävdes för hand de efterföljandeatt ta familjemed-om
lemmarna och gästarbetarinvandringenatt hade fördröjt den nöd-
vändiga strukturrationaliseringen och därmed långsiktigt försvagat
Tysklands ekonomiska konkurrenskraft. Dessutom började utlän-
ningsñentliga stämningar sig gällande.göraatt

Åtstramningen år 1973, bl.a. innefattade kraftig höjningsom en av
arbetsgivarnas avgift för få anställa nyinvandradatt utländsk arbets-
kraft, avsåg följdinvandringen:även anhöriganära till dem hadesom
arbetstillstånd sedan tid tilläts i fortsättningenäven komma,en demen
fick inte arbeta förrän efter två år. Vidare beslöts ingenatt ny-
invandring fick ske till städer med 12än utlänningarprocentmer
bland befolkningen. Arbetslösa utlänningar erbjöds omfattande
repatrieringshjälp etc.

Samtliga åtgärderdessa hade emellertid liten effekt vad gäller såväl
följdinvandringen av släktingar nyinvandringen. Restriktion-som

ledde till särskilt turkar medatt oklarerna vistelsestatus redansom
befann sig i Tyskland började använda sig asylsystemet förav att
erhålla fortsatt vistelserätt. Antalet asylsökande ökade därför kraftigt
åren 1980-1981, och följd därav infördes visumtvångsom en och
andra kontrollåtgärder för turkiska medborgare. Dessa åtgärder ledde
till nedgång i det totala antalet asylsökande,en från år 1983men
började antalet återasylsökande åröka årtill och nåddeatt år 1992
rekordnivån 438 200.

Tabell 10. Oficiellt registrerat antal asylsökandetill Tysklandår 1984-1993 i av-rundadetal.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199311992
35300 73900 99700 54400 103100 121000 193000 256000 438200 330000

uppskattat antal asylsökande

ÖsterrikeLiksom för ledde Tysklands geografiska läge till en
kraftig ökning totalinvandringen Östeuropanär utresekontrollen iav
liberaliserades. I slutet 1980-talet kom 40 de asyl-av procent av

Östeuropa.sökande till Tyskland från Ubersiedler,Vad gäller
östtyskar lyckades komma tillöver Västtysklandsom för bosättning
låg antalet Ärnormalt årlig nivå 20 000-30 000. 1988 komen av
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Österrikeår framoch 1989, via och ochemellertid 40 000 Ungern
Aussied-fall hela 340 000. Inflyttningentill i november, avmurens

Östeuropa med författningsmässigtyskt iler personer ursprungav
från år000till Tyskland ökade 78 1987, till 203invandrarätt att

år, år rekordtal 4001989 ochnästföljande 377 000000 näraett av
år tilltog den illegala invandringen1990. Därtill även000 av

frånAfrika och via grannländernai länder i Asien ochmedborgare
Tjeckoslovakien.och f.d.Polen

invandringen ledde till införandetkraftiga ökningDenna av enav
Vad gäller Aussiedleråtgärder inströmningen.i syfte dämparad att

förlagstiftning kraft i januari 1993 takiträdde sätter ettsomny
bosättningstillståndårligen och övriga225 000inresorna: endast ges

närvarande i denna kö.ärenden förfår 750 000köa väntarca
i den speciella socialhjälpinskränkningargjordesDessutom som

särskilda tyskundervisningenfår denoch i omfattningenAussiedler av
ocksååtgärder i ursprungsländerna,vidtasOmfattandeför dem.

villkoren för tyskasyfte förbättra deRyssland ifrämst i att
i statsmedel i dettabetalades180 miljoner DEMminoriteterna ca

årför 1993.år miljoner1992 och 250syfte är avsatta
arbetskrafts-förrestriktionernade allmännaSamtidigt som

regeringen det nöd-kvarstår tyskahar deninvandring ansett vara
arbetsmöjligheter i Tyskland förtillfälligaerbjudavändigt kunnaatt

bistå hemländer i den ekonomiska utveck-syftei derasösteuropéer att
alternativ till illegal invandring.också ordnadeoch skapalingen att

årgästarbetare ca 4 000 platserösteuropeiskaDessa avserprogram
anställda000 platser,säsongsarbetare 2101992, ca personer av

000 platser och gränsarbetare123utländska underleverantörer ca
emellertid utvecklats myckethar000 platser. Dessa12ca program

till Tyskland. Restriktioner hardragningskraftendynamiskt och ökat
därför införts.nu

invandringspolitiskafrågan i den tyskaövergripandeheltDen
årsasylfrågan.år 1949emellertid varit Iunder hardebatten senare

till asyl.politiskt förföljda skall hai 16stadgas rättgrundlag art. att
judiciellt till sin karaktär, medasylförfarandet,tyskaHela det ärsom

besvärsärendena och medför handläggningenansvarigadomstolar av
lagtolkningsorgan,författningsdomstolen högstafederaladen som

asylsökande i16. antaletpå tolkning Närdomstolarnasvilar art.av
börjanår, fallet fram till000genomsnitt uppgick till 5 varper som

________å§_
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1970-talet, detta hanterligt. Menav det årligasystemvar när antalet
började överskrida 100 000 i mitten 1980-talet inleddes debattav en
mellan de politiska partierna ändring 16. Dennaom art.en av
diskussion slutfördes först i och med kompromissbeslutet i maj 1993

Bundestag parlamentet formuleringen iav 16att skulle kvarståart.
oförändrad, denna formulering jämteatt undantag ochmen inskränk-
ningar skulle infogas i artikel 16a.en ny

Således stadgas i den 16a den inte harart.nu tillatt rätt asylnya
inreser till Tyskland via EG-land ellersom ett land där till-ett annat

lämpningen års1951 flyktingkonvention och 1950 årsav europeiska
konvention mänskliga rättigheter säkerställd.är denom I asylför-nya
farandelag trädde i kraft den juli1 1993 sådanasom säkraattanges
tredje-länder är samtliga EG- och EFTA-stater grannländernasamt
Polen och Tjeckiska republiken. Dessutom har i lagstiftningen införts
begreppet säkra ursprungsländer. Asylansökningar medborgare iav
dessa länder skall priori betraktas uppenbart ogrundade såvitta som
inte mycket speciella skäl föreligger. Bulgarien, Gambia, Ghana,
Polen, Rumänien, Senegal, Slovakiska Republiken, Tjeckiska Repub-
liken och Ungern har i den lagstiftningen säkranya angetts vara
ursprungsländer.

Även rad andra förändringar har beslutats i syfteen hejdaatt
inströmningen asylsökande och effektivisera handläggningen.av Den
centrala flyktingmyndigheten med högkvarter i Nürnberg Zimdorf,

förstaär instans och år 1985som hade 350 anställda, harsom nu
kraftiga personalförstärkningargenom 5 500 anställda inkl. personal

de regionalkontoren. Andra instansprövningennya har förenklats.
Handläggningen i första instans har i högre grad decentraliserats till
Bundesländerna, mottagningssystemet har datoriserats och koncentre-

till 46 fingeravtryckrats dokumentlösacentra, tas sedan januariav
1993, dokumentlösa anländer till flygplats får lämna flyg-som
platsen de första veckorna Avtal återtagandetre etc. har vidareom
träffats med Polen och förhandlingar härom pågår med Tjeckiska
republiken. Effekten samtliga dessa och andra parallella åtgärderav
har blivit antalet asylsökande halveratsatt månaderna efter det denatt

lagstiftningen börjat tillämpasnya 1993. Det totala antaletsommaren
kommer dock uppgå till betydligtatt 300 000 för årän 1993.mer
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Nederländerna

element ocholikabestår flera mycketinvandringspolitikLandets av
från tidigare be-skillnad deTillkarakterisera.kortfattatsvårär att

i hög gradkoloniala förflutnaNederländernasländerna harhandlade
bor iutlandsföddamiljonerde 1,2inflyttningen. Avpräglat som

holländska koloniernafrån f.d.de40landet härstammar nära procent
holländska territo-från de nuvarandeochSurinamIndonesien och

i väsentligtidigareSamtidigt landetharhavet.Karibiskarierna i
Marocko ochfrån ochTurkietarbetare ett stortomfattning rekryterat

kommit.EG-länder harfrån övrigautländskaantal experter
kolonierfrån holländskaf.d. ärinvandrareDen största gruppen av

år då1975mellankom000.270 Merpartensurinameserna, nära
surinameserdå för1980ochsjälvständigt rätten attSurinam blev

Många demupphörde.Nederländernatillfritt invandra av som
påintegrerasproblemkolonierna harfrån f.d.de attkommit stora

uppgår tillsurinamesernablandarbetslöshetenarbetsmarknaden; nu
20 procent.ca

turkar ochlandetimedborgareutländska692 000Totalt bor
5hälften, vilket nästanför procentmarockaner motsvarar avsvarar

Bruttoinvandringenmiljoner.15 ut-totalbefolkningen nära av
turkiska med-svaradeår till 81 000. Därav1990uppgicklänningar

6 000. Neder-förSurinamioch medborgare000för 8borgare
inomedelbart räknarfå länder i Europadeländerna är ett somav

Årlegaladerasinvandringsstatistiken,i status.asylsökande oavsett
från demedborgarenederländska0004invandrade1990 nära

Antillerna.Karibiska havetiterritoriernaholländska
väsentligaår 1965,utlänningslagstiftningenDen antogs mensenaste

närvarande. Treförbereds förasylreglernagällervadändringar
invand-tillämpningenmedverkat itraditionelltministeriet har av

och asyl-utlännings-föransvarigtjustitieministerietringsreglerna:
förmedansvarigtnyligentillutrikesministerietlagstiftningen

kulturministerietochhälso-socialaflyktingskapsbedömningar samt
in-Utrikesministerietsasylsökande.mottagandeföransvarigt av

variti Frankrike harliksomasylärenden somenskildaflytande över
år 1992.reformadministrativminskatemellertidharstort engenom

genomförandetimedverkarkulturministeriet ävenochhälso-Social-,
minoritetspolitiken,holländskaaktivainfördaår 1983den somav
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syftar till förstärka invandrarnas och deatt etniska minoriteternas
kulturella rättigheter och till motverka diskriminering.att

I Nederländerna har det för biståndspolitikenäven ansvariga
ministeriet traditionellt spelat roll vid utformningenstor migra-en av
tionspolitiken. Ett utvecklingsprojekt,större initierat bistånds-av
ministeriet, genomfördes i slutet 1970-talet och början 1980-av av
talet i syfte skapa arbetsmöjligheter för hemvändandeatt invandrare
från antal medelhavsländer. Under årett har, i samarbete medsenare

återvandringenIOM, stimulerats särskildanytt genom program.
Bland finns återvandringsprogramsärskiltannat. ett för invandrare
från Turkiet och Marocko blivit pensionärer.som

Till följd landets geografiska belägenhet, i kombinationav med
dess höga levnadsstandard, har den illegala invandringen ökat kraftigt
under de årtiondena. Vid två tillfällen harsenaste illegala migranter
fått legal år l975 åroch 1981. Understatus; den andra hälften av
1980-talet kom den irreguljära invandringen i allt högre grad ske iatt
form asylinvandring. Hälften de asylsökande invandrarav land-av

viavägen grannländerna, främst Tyskland. Asylfrågan spelar sedan
flera år roll i den holländska politiskastor debatten.en

Antalet asylsökande visade uppåtgående tendens åren 1984-en
1987, varvid skärpning asylreglerna infördes, varpåen antaletav
ansökningar sjönk. Därefter skedde på ökning, följdnytt en av nya
åtgärder år 1991. För tredje gången kraftigäger ökningnu en rum,

olika åtgärder,trots och antalet kan år 1993 komma uppgånya tillatt
rekordsiffran 40 000.

Tabell 11. Ojficiellt registren antal asylsökandetill Nederländernaår 1984-1993 iavrundadetal.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199311991 1992
2600 5700 5900 13500 7500 14000 21200 2160017500 38000

uppskattat antal asylsökande

Inför ikraftträdandet Dublin- och Schengenkonventionema harav
hela Årdet holländska asylsystemet nyligen förändrats. 1992 genom-
fördes administrativ reform i syfte asylmottagandet.en att anpassa
Alla asylsökande fördelas till åtta regionala asylcentra ochnumera
endast vid dessa kan ansökan inlämnas. Därigenom har
handläggningstiden i första instans förkortats till månad. Vidareen
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har uppsamlingscenter inom internationelladet transit-upprättatsett
området vid Amsterdams flygplats Schipol, för dem fåttavsett som

föravslag redan i kortproceduren uppenbart grundlösa ansökningar.
september 1993 fattade parlamentet beslut revisionI 1965om en av

års tillutlänningslag, leder ytterligare skärpningar i asylför-som
fårfarandet. Myndigheterna snabbare beslut vadrätt ännuatt tanu

gäller uppenbart ogrundade ansökningar. Alla asylsökande som anger
falsk nationalitet, förevisar förfalskade identifikationsdokument eller

inrest via säkra tredje länder kommer priori betraktashar atta som
ogrundade. Nederländerna inför därigenom bestämmelseruppenbart

länder dem införts isäkra tredje Tyskland.motsvararom som som
Hittills i Nederländerna, liksom i bl.a. Tyskland, funnitshar tre

förstaasylinstanser. Besvär beslut instans har kunnat inlämnasöver av
justitieministern, har haft hänföratill ärendet tillattsom en

rådgivande nämnd i vilken bl.a. UNHCR har varit företrädd. Om
andra instans har varit negativt, har denbeslutet sökandeäven av

administrativvända sig till särskild högsta domstol Raadkunnat en
bestämmelserna innebär emellertidStaat. De attnyavan

det tvåbesvärsmöjligheterna inskränks enbart finnsattgenom
särskild myndighet IND för invandringinstanser. En och

asylfrågorförnaturalisation skall i första instanssom även ansvara
årfrån särskild besvärsmyndighet förinrättas 1994, liksom en

asylfrågor.

Frankrike

europeiska invandringsländerna intarBland de Frankrike sär-en
fram 1980-talet traditionelltställning den till mittengenom av

grundhållninggrundinställningen till invandring. harpositiva Denna
i franska revolutionen. Redan sedan 1920-talet har landetsina rötter

lång-väsentligt invandringsöverskott i sin ekonomiskaräknat med ett
Banden f.d. och nuvarande franskasiktsplanering. med de kolonierna

också bidragit till positiva grundinställning. Under avkolo-har denna
två frånflyttade miljoner människor de f.d.niseringen kolo-änmer

Frankrike. l960-talen slöts arbetskrafts-nierna till Under 1950- och
Algeriet Tunisien.avtal med Portugal, Spanien, Italien, Marocko, och

positiva grundinställningen till invandring, i kombination medDen
påde naturaliseringsreglerna den europeiskagenerösamest
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kontinenten, har lett till antalet invandrare utlandsföddaatt och i
Frankrike födda utlänningar uppgår till 8 miljoner,nära mot-
svarande 14 totalbefolkningen 56 miljoner.procent Eftersomav en
tredjedel hela befolkningen i Frankrike själva har invandrat ellerav

barnär eller barnbarn till invandrare, Frankrike, jämteär Tyskland,
det invandringslandetstörsta i Europa. Frankrike har således en

andel utlandsföddastörre Tyskland,än Tyskland har undermen
år både i relativa och absoluta tal invandringsenare större änen

Frankrike.
Denna positiva grundhållning till invandring har någotsedan

årtionde förbytts till reserverad attityd. Detta hängeren mer samman
med flera faktorer. Omprövningen års1945 lagstiftning,av som an-

positivt färgade regler för invandringen och säkradegav utlänning-
rättsställning, inleddes till följd oljekrisen 1974amas och denav

följande lågkonjunkturen. årDetta beslöt sålunda regeringen att
avbryta rekryteringen utländska invandrare, endast tillåtaav att
invandring familjeanhöriganära med tillträdesstopptemporärtav ett
under år främjaett repatriering.samt att Denna hastiga förändring

politiken fick omedelbar effekt den illegalaav invandringensom att
Ökade, framförallt från Nordafrika.

Ett reformpaket lanserades år 1981,nytt i syfte å sidanatt ena
förstärka de i Frankrike sedan länge boende invandrarnas rätts-
ställning, åoch den andra slå hårdaretill den illegala invand-mot
ringen. Det beräknades det fanns 400 000att närmare illegala in-
vandrare på arbetsmarknaden och för legaliseraett derasattprogram

genomfördesstatus 1981. Omkring 150 000 tillståndslösasommaren
anmälde sig till myndigheterna och dem fick 131 000 tillstånd.av
Därefter infördes lagstiftning sanktioner arbetsgivaremotom som
anställer illegalt invandrade andra kontrollåtgärder.samt

Den illegala invandringen fortsatte dock, samtidigt asyl-som
invandringen började öka. Från ha legat nivån 15 000 iatt början

1980-talet antalet asylsökande till rekordtaletav steg 60 år000 1989.
Som följd den illegala inströmningen och ökningenen antaletav av

asylsökande kom invandrarfrågorna från mitten 1980-taletatt intaav
framträdande plats i den franska inrikespolitiken.en internationellI

jämförelse har dock årligaden officiella bruttoinvandringen till
Frankrike under de årentio inte varit särskiltsenaste omfattande. Den
har uppgått till mellan 80 000-150 000 år asylsökande med-per
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överlastningen asylsystemet, i Frankrikegällerräknade. Vad somav
årtionden handhasutrikesministeriet och sedanundersorterar av en

årgenomfördes 1991 reform-OFPRA,särskild asylmyndighet ett
finansiella, materiella personellaOmfattande ochpaket. resurser

för asylsökandeasylmyndighetens förfogande,ställdes till rätten att
fingeravtrycks-visumkrav utökades,listan medarbeta upphörde,
förstärktesskärptes, gränskontrollen ochasylsökandekontrollen av

höjdes.arbetsgivarsanktionema

år 1984-1993antal asylsökandetill Frankrike iTabell 12. Oficiellt registrerat av-
rundadetal.

199311991 19921989 19901987 19881984 1985 1986

2400056000 46500 2750024800 31600 600002340015900 25800
uppskattat asylsökandeantal

inrikesministernvåren lanseraderegeringsskiftet 1993efterStrax
parlamentet.därefter Dettanollinvandringspaket, antogsett avsom

med anled-emellertid under tid oklar,rättsligapakets status envar
författningsöver-rådetkonstitutionella det högstaning detattav

lagändringarnabeslutadeförklarade del devakande organet aven
asylstadgandet irådde oklarhetBl.a.författningsvidriga. omvara

års revolutionsdeklaration1789byggerårs grundlag,1948 som
grund sittförföljdmänniskavarjeoch stadgar äratt avsomsom

asyl i Republiken,förmån tillför friheten hartill rätthandlande
asyllandsprincipen. Omförstatillämpningtillåter strikt aven

ratiñceratillåta Frankrike kunnadetta skulleskullegrundlagen
i 1993, liksom tidigareFrågan uppkom därför höstenSchengen-avtalet.

för möjliggöraskulle ändras ellergrundlageni Tyskland, attom
franska parlamentet iGenom detSchengen-avtalet.ratiñkation avav

har kompromissändringar i grundlagengodkändanovember 1993 en
iövergripande asylbestämmelsenuppnåtts så densätt att

skyldig-kvarstår möjlighetsamtidigt mengrundlagen ensom en
ienlighet med bestämmelsernaFrankrike iinförts förhet har att

återsända asylsökande, redanDublinavtalen kunnaochSchengen- som
land.land, till dettaansökt i annat

också familjesammanförings-skärpningar iinnebärpaketetDet nya
frånfå föra in släktingar förlängsförpolitiken. Väntetiden näraatt

i för anhöriga skärps och möjlighettvå år. Försörjningspliktentill. ettl



Övriga europeiska länder

till familjesammanföring upphör efter viss tidpunkt. Vidareen
kommer uppehållstillstånd efter år10permanent längre utdelasatt
automatiskt. En rad andra relativt långt gående skärpningar har också
beslutats.

Storbritannien

Inriktningen Storbritanniens invandringspolitik kanav lätt
beskrivas eftersom politiken där, till skillnad från de flesta andra av
de undersökta länderna, inte har haft eller har aktiv karaktär.en
Grundhållningen har varit pragmatisk och gränskontrollen har i hög
grad underlättats landet Friär rörlighetatt ö. med Irlandgenom en
har existerat under mycket lång tid. Fram till 1971 års lag Immigra-
tion Act kunde alla brittiska undersåtar i hela samväldet fritt inresa
till Storbritannien. Men denna lag likställdes medborgare igenom
samväldet i princip med utlänningar med hänseende till utlännings-
kontrollen och regeringen fick möjlighet avvisa även medborgareatt i
samväldet.

De nuvarande medborgarskapsbestämmelsema innebär barnatt ett
fött efter 1982, far eller samväldesmedborgareär född ivars mor
Storbritannien, automatiskt får brittiskt medborgarskap och därmed

till frirätt inresa det redan bor i Storbritannien. Brittiskaom med-
borgare bosatta utomlands medborgare i desamt nuvarande brittiska
kolonierna British Dependent Territories emellertidär underkastade
invandringskontroll. Ur formell synpunkt följer således i Stor-
britannien medborgarskapsbestämmelserna konsekvenssom en av
invandringslagstiftningen och inte itvärtom andra länder.som

Av befolkningen i Storbritannien 57 miljoner 3,5är miljoner
utlandsfödda motsvarande 6,2 befolkningen. EG-med-procent av
borgare varav tredjedel irländare för tredjedelen ochsvarar en
IndienPakistan för ytterligare tredjedel. Som följd regle-en en av
ringen under 1970-talet har den registrerade invandringen sjunkit
med 30 och ligger årsnivåprocent brutto 50 000.nu en av ca
Storbritannien har således i förhållande till sin befolkningsstorleken
liten invandring. Hälften nyinvandringen kommer frånav
samväldesländer. StorbritannienI familjesammanföring försvarar

hälftenän invandringen denmer största andelen blandav de
europeiska länderna.
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årlmmigration 1988version huvudlagen ActEn avny av
frågan lett tillillegal invandring. Lagen har skärp-behandlar enom

område.åtgärderna dettaning av
förhållandeFrån på ihaft asylinvandring till landetshaatt enen

årenlåg nivå asylinvandringen 1989-1990000, ökadestorlek ca 5
följd åtgärdernådde år rekordtalet 700. Som de1991 57och en av

årminskning 1993.beräknas viss fortsatthar insatts ensom

Storbritannienår 993antal asylsökandetill 1986-Tabell Officiellt registrerat iI
avrundade tal.

199311991 19921988 1989 19901986 1987

30000 57700 24600 230005100 100004800 5200
uppskattat asylsökandeantal

Ökningen förhållandet 70åren det1990-1991under samt att procent
eller med förfalskade doku-dokumentlösaasylsökande anländerdeav

hela asylsystemet. Hand-omfattandeföranletthar översynment aven
personalförstärkningar,påskyndats avsevärdaläggningen har genom

påår till skärpningarinförd 1993, har lettlagstiftning,och enen ny
dokumentlösaområden: för fraktbolagböternarad transporterarsom

möjlighet införa transit-000 kr passagerare,har höjts ca 25 attper
grundlösaprocedur för uppenbartsnabbhar införts,visum en

ökade möjligheter till för-inkl.börjat tillämpasansökningar har
uteblivandealla asylsökande,fingeravtryck skallvarstagande, tas av

besvärsordningen har ändratsavslag,från asylintervjuer kan leda till
stringentmåste 2-10 dagar ochinges inombl.a. besvär en mera

förasyllandsprincipen har beslutats. Detförstatillämpning är ännuav
pålagstiftningen dendeneffekternatidigt uttala sigatt av nyaom

inströmningen.fortsatta
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4 Klassiska invandringsländer

De länderna USA, Kanada ochtre Australien har medtagits i studien
för illustrera skillnaden mellanatt invandringspolitik syftaren som
till fast bosättning och politik leder till fast bosättningen som utan att
detta syftet.är I samtliga länder apostroferas invandringenstre roll
för nationens framväxt och välmåga i respektive grundlag, och länd-

invandringssystem i förstaär hand inriktadeernas permanent
bosättning. Däremot har inget de undersökta europeiska ländernaav

lagstiftning innebär förstagångstillstånden omedelbartatt ettsom ger
till obegränsadrätt bosättning.

Samtliga länder använder sig omfattandetre planeringssystemav
för fastställa nivån ochatt sammansättningen nästkommande årsav
invandring. Australien, år 1990 121 000 invandraretog föremotsom

bosättning, planeringsmålpermanent för 1992 årsangav som
invandring 55 borde familjesammanföring,att procent 38avse

arbetskraft i vissa angivnaprocent branscher och humanitärtresten
Ävenbetingad invandring. Kanada 213 000 invandrare år 1990

laborerar sådanamed riktgivande nivåer. USA däremot takettanger
för totalinvandringen, med uppdelning i huvudsak kategoriertre
familjebetingad. sysselsättningsbetingad och i övrigt betingad invand-

Överhuvudtagetring. spelar familjesammanföring övergripandeen
positivt präglad roll i invandringsplaneringen i alla länder. Itre

Kanada såledest.ex. inget tak för familjesammanföringsdelenanges
den planerade årliga totalinvandringen. USA:sav politik härvidlag

skiljer sig något från tvåde övriga länderna, eftersom amerikanskt
medborgarskap förutsättningär för skall kunna föraatten överman
familjemedlemmar inte hör till kärnfamiljen.som

Samtidigt förefaller samtliga länder månatre tillattvara attom se
invandringen förblir produktiva kraft i samhällsekonominsamma

tidigare, och de har därför börjatsom ökad prioritet åtge
arbetskraftsdelen i förhållande till totalramen. Australien och Kanada
tillämpar sedan länge sofistikerade poängskalor för yrkesexpertis som
behövs i respektive land, sådanavilka samhällsekonomiskagenom
prioriteringar kan få genomslagskraft. I Kanada tillmäts dessutom
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regionalpolitiska poängsättningenhänsyn roll i dvs. störrestoren
fåchans invandra bo i de glest befolkadeatt accepterar attom man

årsprovinserna i norr. Vad gäller USA bör 1990nämnas att
arbetskraftsdelenlagstiftning innebar fördubbling inom total-en av

tredubbling för särskilt behövligoch delramen expertis.ramen en av
samtliga länder utökat möjligheternaParallellt därmed har förtre

korttidstillstånd särskilt behövlig arbetskraft,tilldelning lik-av
säsongsarbetartillståndoch före-nande de gästarbetar- ännusom

vissa europeiska länder. Liksom i dessa till-kommer i Europa ger
stånd automatisk till vistelse eller bosättning.ingen längrerätt

ökar den illegala invandringen i alla aktuellaLiksom i Europa tre
där finns 90 000länder. Myndigheterna i Australien räknar med att

dem beräknas ha anlänt medillegala migranter. Ca 80 procent av
sedan kvarstannat s.k. De kommerturistvisum och overstayers.

från från sydostasiatiska länder.främst Storbritannien USAsamt
frånillegala främst Mexiko,2-5 miljoner arbetare,räknar med

årvarifrån beräknas invandra illegalt. Kanada300 000 perpersoner
år särskild lagstiftning för bättre kunna gripa ininförde 1988 att mot

bötesfällning fraktbolag, ökadeinvandring ökadillegal av
årlagstiftningMotsvarande i USAvisiteringsmöjligheter etc.. antogs

lång arbetsgivarsanktionerslutligen efter debatt1986, varigenom
gränskontrollen fick Den Clinton-infördes och mer resurser. nya

omfattande paket förhar lagt framadministrationen attett nytt
illegal invandring bl.a. efter upptäcktenförstärka kampen mot av

båt från Kina, inne-överföring Folkrepublikenorganiserad per
gränskontrollen och den centralafattande ytterligare tillresurser

syfteinvandringsmyndigheten INS, datorisering i bättre upptäckaatt
höjning bötesstraffen för människo-och förfalskningar,smugglare av

möjligheterna för illegala invandrareavstängningsmuggling och av
få arbetslöshetsunderstöd.socialhjälp ochatt

irreguljär invandring kraftigt ökar i NordamerikaformEn somav
Såväl Kanada har traditionasylinvandringen. USAär av gene-som

ambassadernabehandlingen ansökningarregler förrösa genomav
år harfrån flyktingkriterierna. Undermotsvarar senarepersoner som

asylsökande med inga eller mycketemellertid antalet spontana svaga
relativttvå Australiens del detkraftigt i dessa länder. Förskäl ökat är

år årföljd Tianmen-händelsemaasylsökande 1991antaletstora aven
då studenter redan befannKina, kinesiska1990 i Folkrepubliken som
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sig i Australien sökte asyl genom beslut hösten 1993 har samtliga fått
uppehållstillstånd humanitära skäl. Utvecklingen detav totalaav
antalet asylsökande i de ländernatre har undersammantagna senare
år varit stigande:

Tabell 14. Officiellt registreratantal asylsökandetill USA,KanadaochAustralienår1989-1993 i avrundade tal.

1989 1990 199311991 1992
USA 100000 73 600 70 000 103500 13000
Kanada 22 000 36 000 30 500 37 700 21 000
Australien 500 3 600 16000 4 000 2 500
Totalt 122 500 113 200 116 500 145 200 153 500
uppskattat antal asylsökande

Denna ökning har lett till de transatlantiska ländernaatt har anslutit
sig till olika europeiska mellanstatliga fora för samarbete i asylfrågor,
bl.a. för motverkande missbruk och för tillämpningav stramareen av
första asyllandspolitiken. Samtliga länder i synnerhettre Kanada har
således visat intresse för ansluta sig till den för ickeatt EG-stater
utarbetade parallella Dublin-konventionen.

Andelen asylsökande får flyktingstatus enligt Geneve-konven-som
tionen låg iär USA och Australien 4,8 år 1991 och år4,5procent
1992, betydligt högre i Kanada 70 år 1990, årmen 64procent
1991, år57 1992 åroch 51 1993. Kanada har europeiska länderav
kritiserats för sin höga erkännandeprocent för i Europagrupper som
i princip inte längre tillerkänns flyktingstatus. Medan 100t.ex.

alla rumänska asylansökningarprocent år 1992 underkändesav i
Norge och 92 dem i Storbritannien,procent godkände samtidigtav
Kanada hälftennästan de rumänska ansökningarna. Detta harav att

medgöra utformningen det kanadensiska asylsystemet, iav som
praktiken underordnatär invandrarrekryteringen och tillåtersom
hänsynstaganden inte i andra ingår iväststater asylprövningen.som
Asylsystemet i Kanada dessutomär det enda alla täckssystem,av som

denna studie, i vilket referat förhållandena i denav asylsökandesom
hemland inte underkastas kritisk undersökning, eftersomen
ambassadrapportering inte får användas vid granskningen riktig-av
heten i asylframställan.en

49





5 Jämförande översikt

Invandringens roll

Som tidigare angivits syftet med dennaär studie redovisa huratt
invandringsregleringen och asylpolitiken utformad i vissaär länder,
vilka effekter åtgärder dessa områden har vad gäller kontrollen av
invandringen dess resultat med hänsyn till vilkasamt slutligen fårsom

i landet.stanna
Ett lands invandringspolitik kan inte betraktas isolerat från landets

politik i övriga avseenden, dess historia. traditioner, befolknings-
sammansättning, ekonomiska och geografiska belägenhet Sometc.
framgår de korta länderöversikter har redovisats i det före-av som
gående har invandringspolitiken i de tolv studerade länderna i hög

påverkatsgrad sådana faktorer. En grundläggande skillnad före-av
ligger således mellan de länder grundats invandringsom genom
USA, Kanada och Australien och de för vilka invandringen endast

Ävenelementär bland flera i utvecklingenett nationen. blandav
dessa länder finns flera skillnader. Vissa länder har sittsenare genom
koloniala förflutna långunder tid kunnat infoga befolkningsutbytet
mellan moderlandet och de övriga territorierna relativtettsom
naturligt inslag i landets samhällsliv t.ex. Frankrike, Storbritannien

Återigenoch Nederländerna. finns bland dessa länder flerasenare
skillnader. Ett dem Frankrike har fram till årtiondenav senare
främjat invandringen befolkningspolitiskt instrument,ettsom para-
llellt åtgärdermed andra för säkerställa befolkningstillväxten.att
Nederländerna, å den andra sidan, har sitt koloniala förflutnatrots
tidigt sökt kontrollera invandringen med hänsyn till befolknings-
tätheten i landet. I de övriga studerade europeiska länderna har
emellertid främst ekonomiska fåtthänsyn invandringspolitikenstyra

Ävenfram till mitten 1970-talet. här uppvisar länderna, fram-av som
går översiktema, sinsemellan skillnader.av stora

Även således grundhållningen till invandringen starkt skiljer sigom
mellan den amerikanska och den europeiska kontinenten, så befinner
sig båda kontinenterna i historiskt situation: bådanumera sett ären ny
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samtidigt för växande invandringstryck. Medan den tidigareutsatta
till invandring positiva grundhållningen i långsamtNordamerika nu

såattityd, tvingas de europeiskaersätts ländernaavmättav en mer
inse försöken kortsiktigt bromsa strukturellt betingade migra-att att

måste långsiktigtionsströmmar inordnas i nationell och inter-en mer
nationell handlingsram. Ur statistisk synpunkt spelar invandringennu

roll i rad europeiska länder i de klassiska invand-samma en som
ringsländerna. Eftersom de har tillskapats invandringsenare genom
har de fortfarande andel utlandsfödda bland sin befolkningstörreen

de studerade europeiska länderna. befolk-än Menmerparten av
ningssammansättningen i Västeuropa börjar och likna idenmer mer
de klassiska invandringsländerna dvs. andelen utlandsföddi tenderar

överstiga 10-15 befolkningen. Vad gäller densnart att procent av
faktiska årliga bruttoinvandringens omfattning i förhållande till
befolkningens storlek överträffar några europeiska ländernumera

ÖsterrikeSchweiz, och Tyskland de klassiska invandringsländerna,
årligaoch den invandringen till de västeuropeiska staterna samman-

sådubbelt tillden de översjöiskaär invand-tagna stor trenu som
ringsländerna.

Invandringens ökade betydelse i Västeuropa redan demografiskt
framgår tabell 15. Tabellen redovisar uppskattningar; andelen in-av
vandrare i totalbefolkningen förhar de europeiska länderna i princip

utgångspunkt frånberäknats med antalet utländska medborgare plus
antalet naturaliserade invandrare medan för de klassiska invand-
ringsländerna redovisas utlandsfödda. lnvandringssiffrorna för de
västeuropeiska länderna har i förekommande fall uppjustsrats med
de asylsökande, vilket tidigare nämnts intenormalt ;nräknas isom
invandringsstatistiken. För del harTysklands Aussiedler med-även

Österrikeframgårtagits. Som tabellen har Schweiz, och Tysklandav
både andel invandrare USA ochstörre relativtän störresett
invandring samtliga klassiska invandringsländer.än Men även
Frankrike och Nederländerna har lika eller andelstörrestoren

nivåninvandrare USA, och invandringen till Frankrikeän och
Nederländerna invandringen till USA. Med nuvarandemotsvarar
utvecklingstendenser kan räkna med iVästeuropa allt högreattman
grad kommer uppfattas invandringsregion medatt settsom en om-

förhållandetvärldens Det femtedel befolkningenögon. att snart en av
där född utomlands kommer i sig verka dragningskraft,är att som en
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de europeiska ländernasoavsett inställning till frågan denegen om
lämpliga nivån invandringen och hur invandringen bör regleras.

Tabell 15. invandrarna förhållandei till befolkningen1990 dei tolv ländernaresp.invandringentill dessaländerdettaår. Tabelleninnehålleruppskattadesijfrør.

Land Befolkning Andel invand- Invandringen invandringen i
miljoner % 1990 förhållanderare

tusental till befolk-
ningen %

Danmark 5,1 4,0 12 0,2
Norge 4,2 4,8 25 0,6
Finland 5 1,0 7 0,1

Schweiz 6,7 24,4 138 2,0
Österrike 7,7 12,3 123 1,6
Tyskland 79,5 9,3 784 1,0
Nederländerna 14,9 8,0 65 0,4
Frankrike 56,4 14,1 205 0,4
Storbritannien 57,4 6,2 82 0,1

USA 250,5 9,0 1 100 0,4
Kanada 26,5 17,0 213 0,8
Australien 17,1 22,5 121 0,7

[Sverige l8,7 9,2 40 0,5

Invandringens sammansättning

Den fråga naturligen uppkommer i detta sammanhang frånsom är
vilka utgångspunkter de västeuropeiska länderna har fört och kommer

föra sin respektiveatt politik i syfte reglera invandringen. Efter-att
invandringen västeuropeisktsom perspektiv övergåttsett ett harur

från under 1950- och l960-talenatt väsentligen ha varit efterfråge-
styrd dvs. styrd behovet arbetskraft till sedan 1970-taletsav attav
mitt främst ha blivit tillgångsstyrd dvs. styrd trycket gränser-av

fråganna, blir regleringens effektivitet och vilka börom om som
tillåtas komma viktig någonsinän tidigare. Genom denu mera att
transatlantiska länderna från början har sig invandringenanvänt av

instrument för byggaett nationen, har påsom deatt tidigtupp ett
stadium påoch förhand kunnat fastställa kriterier för önskvärden
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nationensi enlighet medinvandringennivå sammansättningoch av
kännetecknar dessa länderisoleringgeografiskaintressen. Den som

har underlättat dennafå landgränserochomgivna ansats.vattenav
å den andra sidan,europeiska länderna hargeografiskt mindreDe sett

Norden,för fri cirkulationinrättandetsidanvid zoneravav
passiva i sinkortsiktiga ochvaritEESBenelux, EG och mernu

mittengästarbetarepokens slut ieftersärskiltinvandringsplanering,
1970-talet.av

tillsammansättning med hänsynfaktiskaårliga invandringensDen
påbristpolitik ellerrespektive landskategorier avspeglarolika

nivåfå lämplig ochstyrningsviljagällerpolitik vad att en
för studie hardennainvandringen. Inomsammansättning ramenav

årligafaktiskaanalys denpreliminärgenomförtdärför ICMPD aven
undersöktakategorier i de tolvolikafördelninginvandringens

genomförts. Bearbetningartidigaresådan analys harländerna. En
syftestatistik iolikartad nationellsåledes synnerligengjorts atthar av

sådanvanskligheteralla demöjliga, medjämförelsergöra ensom
tvåde slagillustreraAnalyseninnebär.bearbetning att av-avavser

försammansättning och formernainvandringensvad gällervägningar
land:i varjeeller borderegelmässigtreglering göras,dess görs,som

tillåtas följdinvandringenutsträckning skallvilkeni i vara en av
förhållande tillihumanitära hänsyn,familjesammanföring och

intressenbefolkningspolitiskalångsiktiga ekonomiska ochnationens
tillåtas i forminvandringen skeskallvilken utsträckningOch ii i av

förhållande tilllandet ieller inne iansökningar vid gränsenspontana
i ordnadeinvandringen skalllegitima intresse ägaattstatens rum

Bearbetningen,på förhand fastställda reglerformer enligt som
tillbyggassammanfattas tabell 16, har inte kunnati attut avse en

årkring 1991.fotograferar lägetlängre period utan
invandring skeri tabellen denarbetsinvandringMed somavses

årarbetstillstånd med-för minstgrundvalantingen ett somav
för dearbetstagare inomföre eller invandringdelas inresan ramenav

FamiljesammanföringNorden.fria inom EG ocharbetsmarknaderna
iuppehållstillstånd på släktskap medmeddelade grundval enavavser

konstitutionell rättlandet bosatt Med somavses grupperperson.
får tillinvandraAussiedler i Tyskland och vissa grupper som

koloniala förpliktelser förFrankrike och Nederländerna samtpga.
från Sovjetunionen. OrganiseradFinlands del ingermanländare f.d.
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flyktingöverföring sådan flyktinginvandring skeravser som genom
direkt uttagning i läger i flyktingproducerandeetc. områden. I

asylsökande har också inräknats de frångruppen det tidigarepersoner
Jugoslavien anlänt och vistelserättspontantsom temporärgetts utan

de fonnellt ansöktatt asyl.om

Tabell 16. Sammansättningen denfaktiska invandringenår 1991%. Bearbetningavolika statistikkällør.av

Land Arbets- Familje- Konstitu- Organi- Spontana Totalt
invand- tionell serad asyl-samman-
ring föring rätt flykting sökande

over-
föring

Danmark 12 32 3 52 100-
Norge 28 33 10 29 100-
Finland 19 21 35 6 19 100

Schweiz 27 31 l 42 100-Österrike 43 12 0,5 45 100-
Tyskland 20 14 20 2 44 100
Nederländerna 33 17 8 2 40 00l
Frankrike 47 19 15 5 14 100
Storbritannien 28 40 4 5 23 100

USA 29 49 11 10 100-
Kanada 29 42 13 16 100-
Australien 37 50 11 3 100-

LSErige 6 50 4 40 100-

Som framgår tabellen, vilken inkluderar beräk-av som anges
ningar den illegala invandring överhuvudtagetav registreras,som

asylsökande och erbjudssvarar nu skyddtemporärtpersoner som
utanför asylsystemet för i genomsnitt 40 totalinvandringenprocent av
till de västeuropeiska länderna, i Frankrike och Storbritannienutom
där denna andel betydligtär lägre. I vissa länder, Danmark,t.ex.
ligger nivån på 50över i Sverige låg dennaprocent typ av
invandring på nivån 75 år 1992. Möjligheten tillprocent asylin-
vandring har under 1950-talet införts i de västeuropeiska länderna

flyktingpolitiskt instrumentett i enlighet åtagandensom med i 1951
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års årflyktingkonvention. andel de asylsökande i VästeuropaDen av
tillerkänts flyktingstatus i enlighet med konventionen1991 som

iuppgick emellertid till i genomsnitt 6 Därtillprocent. gavs
humanitär Som tidigaregenomsnitt 20 procent status.annanca

85 totalt 75 dekvarstannaromnämnts procent procentca av ca av
får på asylansökan i det land därasylsökande slutligen avslag desom

europeisktinnebär asylinstrumentet, samlatansökt. Detta att sett ettur
övergått till i huvudsak tillämpasperspektiv, i princip passivt har att

samtidigthögst otympligt invandringsinstrument ett nyttett somsom
i praktiken harasylsystem skapats 75temporärt att procentgenom av
frånde skyddsbehövande f.d. Jugoslavien anlänt till Västeuropasom
utanför de med presumtiva avslaghar erbjudits skydd överlastade

asylprocedurerna.
flyktingpolitiken i form kvotöverföring avspeglas iaktivaDen av

i sammansättningen invandringen tillmycket liten utsträckning deav
sådanEndast i kvotöverföring föreuropeiska länderna. Norge svarar
framgårtiondel totalinvandringen, medan tabellen densom aven av

ligger på genomsnittsnivåför övriga studerade länder endast 2-en av
transatlantiska länderna däremot,3 de kvotöver-Iprocent. svarar

föring humanitära skäl för 12 totalinvandringen.procentca avav
Asylinvandringen betydligt lägre i de transatlantiskaemellertidär
länderna.

Familjesammanföring för allt ökande del total-svarar en av
invandringen till de enskilda länderna. Den i genomsnitt försvarar nu

fjärdedel totalinvandringen till de västeuropeiska länderna utomen av
Storbritannien, familjesammanföringen i likhetdär med de trans-

uppgår till ungefär hälften totalinvandringen.atlantiska länderna av
ungefär omfatt-Arbetskraftsinvandringen har i genomsnitt samma

västeuropeiska transatlantiska länderna,ning i de de dvs.som ca en
europeiska finnstredjedel invandringen. Bland de ländernaav

målinriktadskillnader: kombinationen mellanemellertid stora enav
flyktingpolitik oljeindustrins arbetskraftsbehov följerasyl- ochoch en

hög arbetskraftsandel i 28 medan andelenNorge procent, är
förvånansvärt låg i Tyskland 20 till följd denprocent, spontanaav

Östeuropa.fråninströmningen asylsökande etniska tyskar Iochav
emellertid, arbetskraftsinvand-absoluta tal redanär nämnts,som

Österrikesringen omfattande i Tyskland. höga arbetskrafts-mycket
siffra år redovisade omläggningen1991 har med den redangöraatt
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invandringspolitiken, innebar många relativtav nyinvandradeattsom
med oklar tillståndsstatus arbetstillstånd primärtillståndgavs som
inom för rensning inför årFörramen 1993 beräk-nytten system.

Österrikearbetskraftsandelen i invandringen tillnas uppgå till mer
normala 25 procent.

Användning planeringsramarav

Med hänsyn till den reglerade totalinvandringenatt till varje enskilt
land ligger på relativt förutsebar årlig nivå, och till invand-en att
ringstrycket förutses öka under kommande år och därmed den ir-
reguljära invandringen, har i vissa europeiska länder diskuterats om
tiden inte förär uppställande långsiktiga årliga planerings-mogen av

för invandringen, liknande de sedan årtiondenramar system som
tillämpas i de transatlantiska länderna. sådanEn nationell planerings-

har det framhållits, skulle kunna leda tillprocess, att samman-
sättningen årligaden invandringen bättre skulle olika påav motsvara
förhand härvidlag uppställda mål. Sådana förslag kvoteringom av
totalinvandringen och dess olika beståndsdelar har förts fram it.ex.
den tyska debatten. tvåEndast europeiska länder har emellertid infört
sådana årliga planeringsramar. Den systematiska denmest äransatsen

Österrikenyligen beslutats i och beskrivitssom En statligsom ovan.
arbetsgrupp i Schweiz årlade 1989 fram förslag till totalplaneringett

invandringsnivån och sammansättningenav liknande den ordningav
Österrike,börjat tillämpas i det harsom endast delvisnu men genom-

förts; framför allt vad gäller arbetskraftsinvandringen finns sedanett
länge fungerande planeringssystem i Schweiz. Den i Tyskland nyligen
införda kvoteringen och köordningen för årligadet tillträdet av
Aussiedler är exempel liknande planeringsanordning.ett I deen
flesta övriga studerade länder förekommer visserligen traditionellt
samråd mellan arbetsmarknadsparterna nivån och sammansätt-om
ningen arbetskraftsinvandringen, mekanismer årligaför total-av men
avvägningar liknande dem i de översjöiska länderna saknas. Som
tidigare harnämnts Kanada, efter analys allat.ex. relevanta faktor-av

angivit den årligamaximala invandringen till 250er, 000 under fem-
årsperioden 1992-1995, och Australien till 80 000 för 1992-1993.
USA har totalkvot på 840 000 för år 1993.en
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Invandringspolitiken: tillgängliga regleringsinstrument

frågeställningNästa naturligen infinner sig vilka instrumentärsom
måntillämpas i syfte i möjligasteeller kan tillämpas regleraattsom

mål.invandringen i enlighet med uppställda Den i Europa för detta
ändamål använda uppsättningen instrument infördes under 1920-talet

beståroch har utvecklats väsentligt därefter. i huvudsakDen av
följande uppehållstillståndinstrument: inresevisering, före eller efter

arbetstillstånd ingår uppehållstillståndetinresa och det iom samt
avvisning eftervid i samband med inresa och utvisninggränsen en

årtiondenalängre tids olaglig vistelse. Under de har andrasenaste
regleringssystem såsom bötfällning fraktartillkommit, bolagav som
tillståndslösa utlänningar och arbetsgivare anställer utlänning-av som

illegalt.ar
det följande kortfattat visumpolitiken i de undersöktaI redovisas

regleringsinstrument. Somländerna användningen vissa andrasamt av
tablånframgår förfogarden sammanfattande nedan nästanav nu

samtliga länder likartade instrument för reglera och kontroll-över att
några årinvandringen. i detta avseendeFör sedan mönstretera var

uppnådda harmonisering-alls icke enhetligt. illustrera denFör att nu
tvåvisumpolitiken för aktuella ursprungsländerhar närvarandeen av

tablån:i Centraleuropa, med olika utvandring, tagits med ityper av
det landet Rumänien övervägande ekonomiskt betingadärena
utvandring och det andra Bosnien-Hercegovina övervägandeär
flyktingutvandring. i tabell bestämmelsenParentes 17 attanger
nyligen införts i kraft.ännu trättmen

Tillämpning visumpliktenav

Frågan förhållandeviseringsfrihet skall gälla i till landett v;sstom
innefattar självfallet inte invandringspolitiska bedömningarenbart

utrikes- och handelspolitiska. I det visumsamarbete harävenutan som
inletts mellan EG-staterna under den andra hälften 1980-talet, ochav

delområdedet enda invandringspolitiska fulltär ärutsom som
underkastat Maastrichtavtalet, har emellertid invandringspolitiska
hänsyn tagit andra bedömningsgrunder och listaövernu en gemensam
har vilka medborgare skallupprättats över under-stater vars vara
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kastade visumplikt i samband med inresa till varje EG-land. Den
visumpolitiken grundstenär i det pågåendegemensamma ännu ochen

Tabell 17. Regleringsinstrument.

Land Viserings- påKrav påKrav Bötfällning Sanktioner
krav för transit- uppehålls- frakt- arbets-motavmedborgare visum tillstånd bolag givare
i Rumänien före inresa
och
Bosnien-
Hercegovina

Danmark x
Norge
Finland x

Schweiz förberedslagx x xÖsterrike endast x x xRumänien
Tyskland x x x x
Nederländerna x x x x
Frankrike x x x x x
Storbritannien xx x x X

USA x x x x
Kanada x x x
Australien x x x

ålerige x

mödosamma arbetet med upprättaatt inomyttergränsergemensamma
EG. Den listan omfattar för närvarande 73 samtligagemensamma av
183 icke EG-länder på jorden. En hög grad samordning mellanav
EG-listan och de enskilda EFTA-ländernas visumpolitik har redan

Ävenuppnåtts. vad gäller visumpolitiken i förhållande till nya
statsbildningar har hög grad harmonisering uppnåtts, inte endasten av
mellan EG-länderna mellan dem och EFTA-länderna.utan Således
har visumpolitikenäven i förhållande till denu skapatsstater som ur
f.d. Jugoslavien i huvudsak harmoniserats på så samtligasätt 19att
EG- och EFTA-stater har visumfrihet i förhållande till Slovenien
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utom Grekland och ll dessa har visumfrihetstater gentemotav
Kroatien, visumtvång i förhållande till samtliga övrigamen repu-

Österrikebliker har dock visumfrihet i förhållandet till Bosnien-
Hercegovina och Italien medan vidmakthållerSpanien visumfrihet i
förhållande till alla republiker i det tidigare Jugoslavien.

Den visumpolitiska utvecklingen i Västeuropa EES tenderar iatt
ökad grad konvergera med principerna för de översjöiska invand-
ringsstaternas visumpolitik: dessa har alla generell visumplikt för alla
inresande, vissamed undantag årunder införts försom senare
medborgare i bl.a. vissa EES-länder. I de transatlantiska länderna

visumpolitikenutgör tradition viktigt regleringsinstrument,ettav
med ansökningsförfarande via särskilda avdelningar på respektive
lands ambassader och konsulat i världen.runtom

Flera EG-staterna har, bl.a. för kontrollera illegal invand-attav
ring och möjliggöra systematisk tillämpning Dublin- ochen av
Schengenavtalen syftande till bl.a. undvika parallella asylansök-att
ningar i flera länder påinfört krav transitvisum för vissa tredje-
landsmedborgare uppräknas i den viseringslistan.som gemensamma
Transitvisum såledeshar bl.a. införts för det svårt avvikagöraatt att
från transitflygplats för söka asyl. Till de EG-länderatt t.ex.en som
tillämpar krav transitvisum hör Tyskland, Nederländerna, och
Frankrike, och Storbritanniens parlament har nyligen beslutat göraatt
det möjligt införa transitvisum. EFTA-ländernaAv använder sigatt

ÖsterrikeSchweiz och transitviseringsinstrumentet, och deav av
transatlantiska länderna Kanada och Australien.

Kringgående uppehållstillståndkrav före inresaav

Vad gäller uppehållstillstånd kräver samtliga studerade ländernumera
generell princip tillståndansökan skall före in-att görassom en om

Enbart mindre del det totala antalet förstagångs-resa. en av
uppehållstillstånd årligen i de västeuropeiska ländernasom ut-ges
färdas emellertid före inresa. Merparten de förstagångstillståndav

i praktiken efterhandsreglering inresa påskettsom ges avser av som
illegalt ellerväg, via asylsystemet som fårt.ex. nämntsannan ovan

de asylsökande i slutänden uppehållstillståndmerparten oavsettav om
de bedöms behöva asyl eller ej. I länder Tyskland framförochsom
allt Schweiz tilldelningenär uppehållstillstånd för längre ellerav
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varaktig vistelse instrument för långsamett reguljär inslussningmen
legala korttidsarbetare i Schweiz säsongsarbetare,av avsnittetse om

Schweiz deras mestadels illegalt efterföljandesamt familjemed-
lemmar på den reguljära arbetsmarknaden och därmed förstaett steg

erbjudande vistelse.mot permanentav

Åtgärder illegal invandringmot

Uppehållstillståndsgivningen i Västeuropa såledesanvänds idag i hög
grad instrument för i efterhandett korrigera situationsom att en som
redan uppkommit irreguljär dvs.väg varaktig vistelse, och inte i
tillräcklig grad kvoterings- eller planeringsinstmmentett försom att
reglera invandringen före inresan. De flesta länder undviker
naturligtvis beskriva verkligheten dettaatt eftersomsätt, sådanen
beskrivning till illegal invandring,uppmuntrar i slutskedetsom
således lönar sig. Det totala antalet illegalt arbetande utlänningar i
EG- och EFTA-området har årILO 1990 beräknats uppgå till 2,6av
miljoner och det totala antalet illegalt boende utlänningar i Väst-

uppgår sannolikt till mellan 3 och 5 miljoner.europa Endast länder
med heltäckande för befolkningsregistreringsystem som de nordiska
länderna och Schweiz har relativt litet antal illegalaett utlänningar.
Vissa länder har i tidigare skeden inom återkommandeförramen
engångslegaliseringar sökt få ökad kontroll den illegalaöver
invandringen. Sådana engångslegaliseringar har bl.a. under 1980-talet
genomförts i Italien och Spanien i Nederländernaäven ochmen
Frankrike legaliseringsprogram genomfördes samtidigt i dessa

två länder år 1981. Det holländskasenare omfattade allaprogrammet
illegalt arbetat i landet mellan januarisom 1978 och oktober 1979;

det franska ledde som nämnts ovan till 131000att ettca av
beräknat antal 400 000 illegala fick tillstånd. Sådana harav program
också genomförts under 1980-talet i USA. råderDet emellertid nu
allmän enighet den samlade effekten sådanaatt lega-om av
liseringskampanjer tveksam eftersomär de oftast leder till ny om-
fattande illegal invandring.

Frågan då vilka åtgärderär kan vidtas för överhuvudtagetsom att
undvika invandring sker vid sidanatt uppgjorda inomsystem,av

sådanaför kontrollåtgärder kan tillämpasramen demokratiskasom av
Ettstater. avgörande problem härvidlagär allt delatt störreen av
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identitetshandlingar ellerpå saknarirreguljärdem kommer vägsom
synnerhet de asylsökande.gäller iförfalskade handlingar. Dettahar

eller medhelt dokumentasylsökande anländerAndelen utansom
lågvästeuropeiska förinresan tilldokument vidförfalskade stater

i genomsnittpå 50-60några år genomsnittsedan i ärprocent men nu
alla asylsökande90Nederländerna hör70 I procentprocent. av

Tysklandår kategori.flygplats 1992 till denna IAmsterdamSchipol
år 1992, i Norgehela landet 60-70ligger andelen över procent

år 66Storbritannien 1993år och i47 procent.procent,samma
lagstiftningfler länder skärpt tidigarebakgrund har alltdennaMot

bötfällning fraktbolagnyligen infört bestämmelsereller somom av
förfalskade doku-eller meddokumentlösatransporterar passagerare

kontrollinstru-tillämpar dettaundersökta länderSamtligament. nu
iförbereder lagändringaremellertidSchweiz, ämnet.ment, utom som

avseendebestämmelsernaockså infört eller skärptSamtliga länder har
i internationelltmänniskosmuggling och haringripande mot samar-

Berlin- ochresultat de s.k.både EG ochinombete ett avsom
förhindraförförstärkt polissamarbetetBudapest-processerna att

människosmuggling.gränsöverträdanden ochillegala
på asylsökande.få fingeravtryckländerTidigare det togsomvar

asylpolitiken harredovisningenframgår kommandeSom den nuavav
daktyloskopiobligatoriskländer införtstuderadesamtliganästan

asylsökande.fingeravtryck allaav
utländska arbets-befintliga illegalt arbetandei landetVad gäller

börjanländer redan iflesta västeuropeiskainfördes i detagare av
bötfällningnämligenkontrollinstrument,1970-talet särskiltett av

vederbörligaarbetskraftanställer utländskarbetsgivare utansom
Storbritannientillstånd. enbarteuropeiska länderna detdeAv är som

lång debattår efterUSA har 1986saknar detta kontrollinstrument.
också Australien därinfört Kanada tillämpar detdet, och ut-men

kontroll.motsvarandefackliga organisationernai praktiken deövar
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l
Sverige

SverigeI är transportören under vissa förutsättningar- -
skyldig kostnader förersätta frånatt Sverige för denresa som
avvisas. Detta gäller för framäven och tillbaka för denresor
bevakningspersonal, kan behöva följa med.som

Med anledning det tilltagande problemet med människo-av
smuggling till Sverige där utlänningar ofta under farliga-
förhållanden förts in i landet har lagstiftningen skärpts fr.0.m.-
den januaril 1994. Bland utvidgas möjlighetenannat att
förverka transportmedlet.

Regler för familjesammanföring
.

Till de kategorier enligt internationell lagstiftning harsom en
fastslagen invandrarätt hör anhöriga.nära Någraatt allmänt
omfattande internationellt bindande regler är attom vem som
betrakta anhörig finnsnära emellertid ej. De tolv EG-staternasom
har inlett samarbete för harmoniseraett sin lagstiftningatt och praxis
i detta avseende. Vid det i Danmark imötet juni 1993senaste mellan
de för invandring ansvariga EG-ministrarna resolution iantogs en
ämnet, endast icke EES-medborgare, och däriblandsom demavser

tilldelats flyktingstatus enligt Geneve-konventionensom för dessa
gäller särskilda familjesammanföringsregler. Vidare omfattas inte
utländska studerande och utländska korttidsarbetare resolutionen.av
Grundregeln i resolutionen makemakaär och deras barn skallatt
omfattas till förening.rätten Karenstider kan dock införasav och
sammanföring följer skenäktenskap godkänns ej, liksomsom av
heller polygami endast första makan och henne födda barn skallav
omfattas föreningsrätten i polygama äktenskap. För barnav gäller
enligt EG-resolutionen de skall under 16-18 åratt den exaktavara
åldersgränsen skall fastställas under de fortsatta EG-förhandlingama,
och de skall gifta eller ha skapat oberoende liv ellerettvara en

familj. Vad gäller övriga familjemedlemmaregen skall det frittvara
för de enskilda EG-staterna utforma eller mindreatt generösamer
bestämmelser.
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genomgångDen har gjorts inom ICMPD reglerna försom av
familjesammanföring i de studerade europeiska länderna visar deatt
skärpningar århar införts under i flera tenderarstater attsom senare

de allmänna riktlinjer återfinns i EG-resolutionen.motsvara som
Stora invandringsländer Storbritannien, Tyskland och Frankrikesom

således århar under reviderat familjesammanförings-sinsenare
påtagligapolitik. Särskilt ändringarna i Frankrike,är som

traditionellt har haft den familjesamman-generösamest
föringspolitiken årsi där 1993Europa, paket innebärmen en
väsentlig i dettakursomläggning avseende. Samtliga skärpningar av
reglerna för familjesammanföring har genomförts i desom
europeiska länderna avspeglar naturligtvis den råderosäkerhet som
beträffande långsiktigade effekterna alltför familje-generösav en
sammanföringspolitik i form följdinvandring. förhållande tillI deav
transatlantiska ländernas klara prioritet familjesammanföring medav

mycket bred definition begreppet familj grundläggandeetten av som
framstårelement i invandringspolitiken emellertid den europeiska

någotpolitiken härvidlag kortsiktig, eftersom det förefallersom som
familjesammanföring i Europa i allt ökad utsträckningom numera

sker förtäckt asylinvandring eller illegalt.som
Familjesammanföringsreglerna i de studerade europeiska länderna
svåröverskådliga årenoch har blivitär allt detaljeradgenom av mer

karaktär, särskilt vad gäller för i nyligenrätten vuxna personer upp-
förhållandenkomna låterförenas. Allmänt sig dock detatt sett

europeiska regelsystemet sammanfattas enligt följande. Många länder
har infört allmän karenstid mellan årl-8 innan förrättennumera en
familjesammanföring överhuvudtaget inträder. Nederländerna har
emellertid i lagstiftning infört omvänd karenstid, dvs. rättenny en
till familjesammanföring endast utnyttjas årkan inom efter dettre att
tillstånd för varaktig vistelse givits för huvudmannen. Alla länder har
krav på huvudmannen skall försörja de efterföljandeatt
familjemedlemmarna boendeförhållandenoch rimliga föreligger.att
Några årländer har 1993 infört detaljerade föreskrifter härvidlag; i

lagstiftningenden franska krävs huvudmannen minst hart.ex. attnya
lön motsvarande fastställd minimilön och den österrikiska lagennya
har lett till vissa omdiskuterade lokala tillämpningsföreskrifter som
föreskriver 10 m2 boendeyta villkor för bl.a.per person som
familjesammanföring.



Jämförande översikt

Reglerna för giltigtavgöra eller långvarigtatt äktenskap före-om
ligger ocksåhar blivit alltmer detaljerade. I polygama äktenskap till-
låts endast makarna inresa Storbritannien harnumera tidigareen av
infört denna regel och Frankrike ändrade lagen i denna riktning

1993. Vad gäller definitionen vadsommaren skall medav som avses
minderårigt barn finns skillnader: från år16stora i Tyskland till 21
år i Frankrike Ävenför ogifta döttrar, i övrigt år.18 definitionerna

vad barn blir alltmer snårigaär barn i tidigareom äktenskap,
utomäktenskapliga barn, barn i polygama äktenskap, adoptivbarn

Ävenetc.. i rad andra avseenden sker i ökad grad detaljreglering,en
vad gällert.ex. överförarätten äldre föräldrar.att Tendensen är att

åldersgränsen uppåthöjs i Danmark har nyligent.ex. höjtsgränsen
från 60 till 65 år samtidigt kraven vistelsetid för huvud-som

och försörjningsplikt höjs, innan till överföringmannen rätt före-
ligger.

svårtDet är kort överblick aktuellaatt familjesammanför-ge en av
ingsregler. Tabell 18 syftar endast till illustrera vissa huvuddrag,att

redovisning detaljerutan och talrikt förekommande undantags-av
bestämmelser. Med karenstid i första hand väntetid innanavses
makemaka kan invandra, i några länder omfattas barnävenmen av
väntetiden. Tablån har begränsats till de studerade europeiska
länderna Finland saknas.

Permanent uppehållstillstånd
Även vad gäller längden de uppehålls- och arbetstillståndav som
tilldelas vistelseberättigade utlänningar är i de europeiskasystemen
länderna detaljreglerade svåröverskådliga.och Allmänt kan sägas att
tillstånden under den första tiden i korta intervaller 6-12ges
månader, för sedan i ökad grad i längre intervalleratt år.1-2ges
Permanent uppehållstillstånd i regel efter varaktig vistelse påges en

Österrikemellan 2-10 år: i enligt den lagen efter år2 tidigarenya
år,7 i Nederländerna efter år,5 i Schweiz efter år5-10 beroende
vilken förstagångstillstånd tilldelastyp ioch Tyskland ochav som

Frankrike efter år.10 Kvalifikationstiderna för uppehålls-permanent
tillstånd har sammanfattats i tabell 19. I regel tidskraven förär
tilldelning uppehållstillstånd inte synkroniseradepermanent medav
kvalifikationstiden för medborgarskap, eftersom medborgarskap i
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oftast i de flesta europeiskatransatlantiska ländernatill i demotsats
längre varaktig vistelse.inte naturlig konsekvensländer avses som en

huvudregler.FamiljesunzmarzföringsreglerTabell 18.

ÖvrigaKrav betr.Def.Land Allmän av
minderårig äktenskap släktingarkarenstid

år makemaka 65 om18Danmark 5 över
årminst 18 huvudmannen

vistatsminst 7
år

årår 55-6018 makemaka3 överNorge
minst 18

efter individuellår år makemaka18Schweiz 2-5
årminst 21 prövning

Österrike individuellår makemaka efter2 19
årminst 18 prövning

års individuellår 8 vistelse efter16Tyskland 5
prövningi nya

förhållanden
efter individuellår makemakaöverföring skall 16Nederländerna

år prövningår minst 183skeinom
år endast maka föräldrar och18Frankrike 2 enson

år farföräldrardotter 21
år50över

år maka änkor 6518 endastStorbritannien överl en
minst 16
gammal

iår makemaka föräldrar,Sverige 20- allmänhetnormalt minst över
årår 6018

medborgarskapIntegration och

åtgärder förmåntillframgår inledande avsnittet skulleSom detav
omfattas denna studie.integration i samhälletför invandrarnas av

flykting-direktiven till Invandrar- ochSom emellertid understryks i
utfallet invandrings-kommittén finns samband mellandet näraett av

åtgärder landå effekten depolitiken den sidan och ettav somena
åderas barn till den andra.vidtar för hjälpa invandrarna och rättaatt

frånväsentligt varandraundersökta länderna skiljer sig detDe när
tillämpar längepolitiken i avseende. Kanada sedangäller detta senare
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invandrade minoritetsgrupper politikmot med omfattandegenerösen
statsstöd, i viss mån införtsäven Australien och blandsom senare av
de undersökta europeiska länderna särskilt Nederländerna. I USA och
Storbritannien ligger tonvikten på åtgärder för säkerställaattsnarare
färgade likställdhet med majoritetsbefolkningen. I Frankrikegruppers

integrationspolitik,drivs tradition aktiv liksom sedan 1970-taletav en
i ÖsterrikeDanmark, Norge och Nederländerna.även Tyskland,1
och Finland situationenäven är motsägelsefull. Omfattandemer

Tabell 19. Kvalifikationxårfir uppehållstillstånd,medborgarskappermanent samtantal ochandel få nzedborgarskap.som

Land Kvalifikati- Kvalifika- Antal naturali- % naturalise-
onsår tionsårför för årserade 1991 rade 1991per-

medborgar-manent i.f.t. antaletuppe-
hållstillstånd skap bosatta utl.
huvudregel medb.

Danmark 3 7 5 100 3,1.Norge 3 7 5 100 3.5
Finland 2 7 100 3,3

Schweiz 5-10 12 8 800 0,8
Österrike 2 10 l l 400 2,8
Tyskland 5-10 10 141600 2,7
Nederländerna 5 29 100 4,2
Frankrike 10 72 200 2,0
Storbritannien 5-10 58 640 3,1

USA 0 5 308000 1,3
Kanada 0 3 109800 2,6
Australien 0 2 118510 4,5

|Sverige normalt0 2-5 27 700 3,3

åtgärder genomförs i dessa länder regional och lokal nivå för att
främja invandrarnas integration och goda etniska förbindelser, men
dessa insatser inte lika omfattande åtgärdermotsvaras centralav
nivå.

De villkor ställs för invandrare skall kunna bli med-attsom upp
borgare i landet avspeglar de olika ländernas ambitioner vad gäller
integrationspolitiken. likhetl med familjesammanföringsreglerna är
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medborgarskapslagstiftningen i samtliga svåröver-undersökta länder
skådlig med hänsyn till olika kategorier. tabellI 19 sammanfattas dels

erhållandekvalifikationstiderna för uppehållstillstånd,permanentav
dels kvalifikationstiderna för medborgarskap uppgiftersamt om

fåttantalandel medborgarskap i de undersökta länderna.som
Österrikeframgår tablånSom har Schweiz, och Tysklandav en

långrelativt kvalifikationstid för medborgarskap, medan Frankrike,
Nederländerna Storbritannienoch har kortare kvalifikationstider än

Även långde nordiska grannländerna. i länder med kvalifikationstid
och relativt medborgarskapsvillkor, Tyskland, harstränga t.ex.som

årligaemellertid det antalet naturalisationer ökat kraftigt under
år, naturaliseras förhållandeoch antalet i till det totalasenare som

antalet medborgareutländska i USA och i Kanada iär större ännu
de nio undersökta europeiska länderna.sex av

Asylpolitiken: allmänna tendenser

Som angivits tidigare asylsystemen i samtliga undersökta länderär
föremål för intensiv förändringsverksamhet. En rad utredningar om
asylsystem mångaoch asylregler har i de undersöktapresenterats av
länderna bl.a. flera jämförande studier asyllagstiftning och härom
skall endast kort överblick Allmänt tenderar asylsystemensetten ges.
i bli likaEuropa varandra, resultat internationellaatt ettmer som av
harmoniseringssträvanden. Vad gäller EG har dessa strävanden hittills

inriktats utarbetandet ratificeringenoch Dublin-mest av
konventionen föroch Schengen-medlemmarna asylreglerna iav
Schengen-avtalen, och först under det brittiska EG-ordförandeskapet

årunder hälften inleddesandra 1992 harmoniseringen detav av
innehålletmateriella i EG-ländernas asyllagstiftning. Denna process

har dock just inletts och den kommer sannolikt sträcka sig överatt
flera år. harmoniseringDen regler och redan uppnåttssystemav som
på såledeseuropeiskt plan främst resultat informellaär ett av

pågåttmellan berörda regeringar, sedan 1980-taletsprocesser som
mitt. Som resultat dessa kontakter har relativt högett av numera en

uppnåttsgrad harmonisering redan vissavad gäller grundläggandeav
element i de nationella asylsystemen.

fastslåI kan samtliga undersökta europeiskastort sett attman
länder har snabbförfztrandeinfört för fram uppenbartett att sortera
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grundlösa och uppenbart välgrundade ansökningar, de samtliga alltatt
stringent tillämpar första asyllandsprincipen, de förenklat ochmer att

geografiskt decentraliserat förfarandet i första instans, de ävenatt
förenklat förfarandet i andra instans, de länder tidigareatt som
tillämpat omfattande besvärssystem med flera instanserett tenderar

skapa endast besvärsnivåatt ansträngningarna avlägsnasamt atten att
fått avslag från landet efter prövning i sista instans harpersoner som

ökat. allaI länder har under år betydande personella,senare
finansiella och administrativa tilldelats asylsystemen i syfteresurser

effektivisera handläggningen. I tabellatt 20 har vissa huvuddrag
sammanfattats vad gäller den inledande fasen asylförfarandet. l deav
följande avsnitten gås områdende i asylförfarandet ingår tablånsom
kortfattat igenom. Parenteserna i tablån bestämmelserattanger
nyligen införts i kraft.ännu trättsom

Tabell 20. Den inledandefasen asylförfarandet.i

Land Möjlighet Kortproceduratt Tillämpning Säkra
finger- förta uppenbart förstaav ursprungs-avtryck grundlösa asyllands- länder

ansökningar principen

Danmark x x x
Norge x x
Finland x x x

Schweiz x x x x
Österrike x x x x
Tyskland x x x
Nederländerna xx x x
Frankrike xx x
Storbritannien x x x

LSverige lnedanse x x

Ansökningsförfarande och identitetskontroll

Vad gäller de flesta länderna kan i princip asylansökan inlämnasen
såväl utanför pålandet ambassad etc. vid och inne igränsensom

Österrikelandet efter inresa. Vissa länder t.ex. Schweiz, och Neder-
länderna har emellertid under år skärpt bestämmelserna såsenare att
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myndigheter ansökan skall inlämnas fördet exakt vid vilkaanges en
kunnaöverhuvudtaget behandlas.att

några få fingeravtrycki länderTidigare användes endast ettsom
med den kraftigaasylsökande. ök-led i identitetskontrollen Menav

tillämpningeninförningen antalet dokumentlösa asylsökande ochav
länder i sinSchengenavtalen har alla undersöktaDublin- och nuav

Tysklandfingeravtryck iasyllagstiftning infört möjlighet att ta
Storbritannieni kraft i januari ochträdde dessa bestämmelser 1993

fingeravtryckinfört möjlighetenhar land att tasenaste genomsom
års1993 lag.

Österrike år 1993också Norge ochhar nyligen t.ex.Flera länder
möjligt utbyta fingeravtryckdetinfört bestämmelser gör att avsom

identifikationsuppgifter med andra länder.asylsökande andrasamt
datoriserade förtill denödvändigt med hänsynDetta är system

under uppbyggnadkontroll asylsökandes identitet ärsom euro-av
asyllandskonventionerna.nivå förstapeisk inför tillämpningen av
detta slag: det harredan datautbyteFlera länder har t.ex.avnu

ochalla asylsökande i Schweizkonstaterats 15nära procentatt av
Österrike båda ochår ansökningar i ländernaunder 1991 inlämnat att

dubblaårs ansökningar i Tyskland dvs.3 000 1993minst ärav
samtidigt i europeisktbehandlasansökan annatpersonav samma

land.
Även åtgärder i asylförfarandet i syfte säker-andra tillämpas att

identitet. Flera länder t.ex. Norge,sökandeställa den rättatt uppger
det möjligtSchweiz har bestämmelserDanmark och gör attsom

förföreteende identitetshandlingarsuccessivt skärpa kraven attav
Österrikes asyllagasylprövningen skall kunna inledas. I nya ges

frånsamarbetsvilliga asylsökandeickemöjlighet avstängaatt
sådant. förförfarandet Reglersocialhjälp och avbrytaäven attatt som

från den asylsökandes sida finnsfrämja samarbetsvilligheten numera
lagstiftning, liksom föreskrifterländersi rad andra ävenäven omen

vill samarbeta vad gälleri förvar sökandetagande av som
identifieringen.
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Sverige
Svensk lagstiftning tillåter inte fingeravtryck generelltatt tas av
varje asylsökande. fårDetta i vissa situationer ske endast om- -
sökanden inte kan styrka sin identitet eller det finnsom
förutsättningar för förvarstagande.

Kortprocedur för uppenbart grundlösa ansökningar

Sådana procedurer Äventillämpas de flesta länder. dennumera av
tyska lagstiftningen kortprocedurergör möjliga. Nederländernanya

och Storbritannien, lagstiftning tidigare förutsåg användningenvars
förkortade procedurer för uppenbartav att grundlösasortera ut

ansökningar, införde bestämmelser härom så år 1993. Isent som
föreskrivsregel förfarandet skall 5-7 dagar,att i flera länderta men

sker pådet 2-3 dagar.

Sverige
Invandrarverket kan bestämma verkets avvisningsbeslut fåratt
verkställas omedelbart.

För detta krävs det uppenbartär det inte finnsatt grundatt
för asyl och uppehållstillstånd inte heller skallatt beviljas av
andra skäl, på humanitära grunder.Lex.

Sådana fårbeslut normalt inte meddelas månaderän tresenare
från sökandens ankomst till Sverige.

Tillämpning första asyllandsprincipenav

Denna princip innebär asylsökande kan sändas tilbakaatt till deten
land hanhon först anlände till, detta land harsom möjlighetom att
erbjuda säkerhet. Samtliga undersökta europeiska länder tillämpar
sedan mitten 1980-talet denna princip, grundenutgör förav som
Dublin- och Schengen-avtalen. någraFör år sedan hade, deav
undersökta länderna, Österrikeendast Danmark, Norge, och Kanada
föreskrifter tillämpning första asyllandsprincipen i sin lag-om av
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stiftning. Samtliga europeiskaundersökta länder tillämpade emellertid
dåredan denna princip Frankrike dock fullt ut. Genom de

revisioner asyllagstiftningen iskett Tyskland, Nederländerna,av som
årStorbritannien Frankrikeoch 1993 har emellertid första asyllands-

principen fastslagits i dessa länders lagstiftning. FrankrikeI har,även
framgår översikten denna ändring nyligen godkäntssom av ovan, av

rådet ifrågasattparlamentet, efter det det konstitutionellaatt
ändringens förenlighet med grundlagen.

Endast de undersökta länderna, Tyskland, i sin lagstift-ett av anger
ning exakt vilka länder bör betraktas säkra första asylländer.som som
Som tidigare redovisats EG- ochhar samtliga EFTA-stater samt
grannländerna Polen och Tjeckiska Republiken angivits säkrasom
första asylländer i den tyska lagstiftningen. Vissa andra europe-nya
iska länder laborerar med generellt beskrivna kriterier beträffande

Österrikesådana första i sinasylländer. lagstiftningt.ex. attanger nya
sådana årsmed länder länder tillämpar 1991bör Geneve-somavses

konvention. I andra europeiska länder i förarbetena tillt.ex.anges
respektive lagstiftning vilka internationella konventioner etc. som
länderna förbör tillämpa kunna säkra första asylländer.att anses som

Sverige
årSverige flera förstahar sedan bestämmelse asyllands-en om

principen.

Säkra ursprungsländer

Till vägledning för bedömningen ansökan skall betraktasav om en
antingenuppenbart ogrundad i kortproceduren eller i förstasom

tvåinstans mottagningsländer sin lagstiftninghar i infört begreppet
årsäkert ursprungsland. Schweiz gjorde det 1990 åroch Tyskland

Österrike1993. asyllag 1992har i sin bestämmelsenya en som
sökande redanasyl skall den har skydd iatt annatanger omges

land. De länder för i schweiziskanärvarande de och tyskaupptassom
listorna Albanien Schweiz, Bulgarien, Gambia,endast Ghana,är:
Indien Schweiz,endast Polen, Rumänien, Senegal, Slovakiska
Republiken, Tjeckiska Republiken fortlöpandeoch Ungern. En över-
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listan, med inriktning på utvidgning antalet länder, sker isyn av av
Schweiz, där regeringen beslut frågan.i I Tysklandtar detär
formellt också regeringensett kan fatta beslut,som ensam men
länderlistan i Tyskland ingick del års1993 asylupp-som storaen av
görelse och samråd mellannära samtliga partier inför utökningen av
listan i praktikenär förutsättning.en

Övriga europeiska länder inte klart vilka länder böranger som
betraktas säkra ursprungsländer. I Nederländerna diskuterassom
dock för närvarande införande den tyska modellen. l nyligenav en
genomförd enkät har emellertid de europeiska länderna redovisat
vilka allmänna kriterier de tillämpar; dessa tillämpliga påärsom ett

antal de aktuella ursprungsländerna. Någrastort mottagningsländerav
i Europa värjer sig användningen begreppet säkert landmot av
eftersom de befarar detta skulle kunna grund för antagandetatt attge
alla andra länder därigenom skulle kunna betraktas osäkra.som

Existerande asylkriterier

Som framgår det inledande avsnittet syftar denna studie inte tillav att
i detalj redovisa rättsläget i de olika länderna vad gäller utlännings-
och asyllagstiftning, till översiktligt utvecklings-utan att ange
tendenserna. Till fåde aktuella områden i denna studieett av som
utförligt har analyserats i jämförande perspektiv i rad olikaett en
utredningar fråganhör grunderna för asyl i olika länder. Härom
skall därför endast summarisk översikt presenteras.en

Alla de undersökta länderna har infört flyktingkriterierna i 1951
års Geneve-konvention i sin lagstiftning, antingen refereraattgenom
till konventionen eller ordagrannt införa konventionensattgenom
formuleringar i lagen explicit hänvisa till konventionen. Fåutan att av
länderna tillerkänner emellertid enligt lagstiftningen ansökande,en

kriterierna, absolut till överlåterasylmot rättsom svarar utanen
prövningsmyndigheterna besluta asyl skall eller Utöveratt om ges
konventionsflyktingbegreppet införde därutöver under 1970-talet
flera europeiska länder i sin lagstiftning de facto-flyktingbegreppet. I
samband med de ökade problemen med asylsökande med ellersvaga
inga skäl återgick emellertid några länder, infört facto-desom
begreppet, till tidigare ordning t.ex. Nederländerna år 1988. För
närvarande har endast fyra samtliga tolv undersökta länder deav
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Schweiz ochlagstiftning Danmark, Finland,i sinfacto-begreppet
Övriga emellertid skyddsbehövande inteländer ärKanada. somger

uppehållstillstånd på andra grunder. Vissa harkonventionsflyktingar
sådanalagstiftningen för fallgrund isärskild humanitärinfört en

har i lagstiftningen införtAndraNederländerna.ocht.ex. Norge
Tyskland,fall t.ex.för liknande temporärtmöjligheter att stanna

Österrike.Storbritannien och
tablånöversiktligt i nedan.sammanfattasrättslägetaktuellaDet

betydereller liknandeför humanitäri kolumnenParentes status att
lagstiftningenhumanitär inågon särskilddet inte finns attstatus men

iTyskland Duldung,finns iandra motsvarande instrument t.ex.
remain etc.Storbritannien exceptional leave to

aktuellarättsläget.Tabell 21. Det

Humani-Konven- De
ellertärtions- facto-

liknandestatus status
status

Danmark
Norge
Finland
Schweiz
Österrike x

xTyskland
Nederländerna

xFrankrike
xStorbritannien

USA
Kanada
Australien

Il Sverige xx x

från Bosnien-HercegovinaKrigsdrabbade

i000 medborgarehittills 300västeuropeiska länderFlykten till caav
första flykting-Bosnien-Hercegovina, denkrigsdrabbadedet stora

år tillUngernkrisen 1956, har lettvågen sedaninom Europa att nyen
börjathittillsvarande, harvid sidan deflyktingstatus,typ avav
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utvecklas i flera europeiska länder, nämligen skyddtemporärt
temporary protected TPS. Sådana särordningar förstatus, att ge
skydd krigsdrabbade från det tidigare Jugoslavien finns inu
samtliga EG-länder utom Grekland och i flera EFTA-länder.

Tabell 22. Antal anläntfrån f.d. Jugoslaviensedan1991ochsom status.

Antal frånanlänt f.d. Därav Särskilt temporärtsom
Jugoslavien 1991sedan medborgare i skydd

Bosnien------------------------------------- --Asylsökare Ovriga Hercegovina
Danmark 15000 00l 12000 Särskild lag nov.

1992.Fömyelsebara
sexmånaderstillstånd

Norge 6 000 10O 4 00 Temporär enl.status
gällande
bestämmelserfor
hum. status

Finland 2 400 300 1500 Särskild lag dec.
1992

Schweiz 28 000 0051 18000 Temporärt UT
Österrike 13000 77 000 49 000 Temporärt UT till juni

1994
Tyskland 190000 180O0 12300 Delstatemafår utfärda

UTtemporärt
Nederländerna 2 00 9 0O 0005 Temporär status

införd 1992,aug.
förnyad till april 1994

Frankrike 4 00 16000 0005 Prefektemafår
utfärdaförnyelsebara
sexmånadersvisa

Storbritannien 0O7 13000 8 000 Endastför
kxigsfångar

Totalt 265 000 348 000 224 000

Sverige lll 000 850 000143
luppskattatantal

Totalt har 750 000 medborgare i de olika republikerna i f.d.ca
Jugoslavien anlänt till EG- och EPTA-länder sedan krigets utbrott

1991. Endast hälften dem återfinns isommaren de ordinarie asyl-av
Övriga harsystemen. vistelserätt enligttemporär olikagetts proviso-

riska anordningar. Av de 750 000 har 613 000 kommit till deca
europeiska länder ingår i denna studie resten finns främst isom
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Sverige. miljon människorDet bör totalt har lämnatnoteras att nu en
Bosnien-Hercegovina tillefter krigets utbrott, 275 000 anläntvarav
EGEFTA-området. 90 tillAv dessa har emellertid anläntprocent

Österrikeendast fem länder. 123 000, 49 000, SverigeTyskland
43 000, Schweiz 18 000 12 000.och Danmark

Det allmänt skyddsbehövande från f.d. Jugoslaviendeatt mestanses
för närvarande de anlänt från Bosnien-Hercegovina. För demär som

undersöktahar alla de europeiska länderna Storbritannienutom
utfärdat särskilda bestämmelser skydd Storbritannientemporärtom
har infört sådana bestämmelser enbart för krigsfângar.

Handläggningstider

Genom resursförstärkningar, datorisering ändringar i lagstift-samt
ning och administrativa rutiner har de flesta länder fått ned hand-nu
läggningstidema i första instans från i genomsnitt 10 månader år.
1989 till för närvarande i genomsnitt 7-8 månader: månad1 i Neder-

Österrike,länderna och 4 i Frankrike, Danmark och iNorge, 6
Schweiz och 12 månader i Storbritannien och frånTyskland 24
månader år 1989.

I genomsnitt överklagas 75-80 alla första instansbeslut iprocent av
de undersökta europeiska ländema. Tidigare i de aktuellavar
länderna genomsnittstiden för prövningen i andra instans år,ett men
ligger på 12 månader i Storbritannien, 11 i Tyskland, 8 i Neder-nu

Österrikeländerna, 6 i Danmark, Schweiz och och endast 2 i Norge.

Rätt arbetaatt

Eftersom de totala dockväntetidema fortfarande långa i fleraär
länder uppkommer med jämna mellanrum i alla länder debatt om
lämpligheten humanitära,ur socialpolitiska, samhällsekonomiska och
invandringspolitiska aspekter låta de asylsökande arbeta.attav
Många länder återinförthar arbeta väntetidema harrätten näratt
tenderat bli långa. I följande länder får för närvarande asyl-att
sökande arbeta under vissa villkor: Tyskland efter månadertre om
ingen tysk eller EG-medborgare finns tillgänglig för jobbet, Schweiz
efter 6 månader bara ingen lokal arbetskraft finns till-men om
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gänglig, Finland och Norge efter månader4 i princip isamt
Nederländerna, i begränsad umfattning.men

Möjligheten för asylsökande arbeta nyligen bort iatt Frank-togs
rike, och arbeta finnsrätt heller iatt Danmark eller i de flesta
sydeuropeiska invandringsländerna.

TFFF Fi
Sverige$

J SverigeI har asylsökande rätt arbeta det kanatten antas attom
beslut i asylärendet kommer dröja fyra månader.änatt mer

Utfall asylprövningenav

Medan således bl.a. krigsfördrivna från Bosnien-Hercegovina inte in-
slussats i asylsystemet i Europa ändå omfattas temporäramen av
skyddsanordningar, kan konstateras alla de asyl-att merparten av
sökande inomprövas för det traditionella asylsystemet isom ramen
slutänden inte befinns skyddsbehövande. I de undersöktavara europe-
iska länderna tillerkänns endast liten del samtliga asylsökandeen av

enligt Geneve-konventionen.status årFör l992 redovisades följande
andel fått flyktingstatus enligt konventionen i någrasom de länderav

omfattas denna studie: Finland 0,6som Norge 1,6,av procent,
Australien 2,5, Storbritannien Tyskland 4,3, Schweiz 4,5, Neder-

Österrikeländerna 9,5 och 12,5 Endast Frankrike 29,0 ochprocent.
Kanada 57,0 registrerade höga andelar. Orsaken till den höga
andelen i Kanada har redan angivits. Vad gäller Frankrike hänger den
höga andelen med statistiken byggeratt samtligasamman
ansökningar kvarstår sedan första gallring skett mellansom en
uppenbart ogrundade och övriga ansökningar.

Allmänt har andelen asylsökandesett tillerkänts konventions-som
sjunkit under år.status Den har dock ökat något i de ländersenare

årsedan 1991 tagit många f.d. jugoslaversom iemot asylsystemet.
Även vad gäller de facto-status redovisas generellt nedåtgåendesett en
trend för vissa f.d. jugoslaviskautom sri lankeser,samt t.ex.grupper
somalier, iranier irakier.och Slutligt avslag asylansökan, efter
prövning i alla instanser, får den övervägande inom allamerparten
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någrairanier, irakier ocherfara,asylsökandestörre utomgrupper
enstaka andra grupper.

således helt övervägande andelenår den1992 fickUnder t.ex.
i Kanada 79för dennaavslag. Avslagsprocentghaneer gruppvar

Storbritannien 98 Vad gälleri Tyskland 93 och i procent.procent,
i såvälavslagsandelen 100den slutgiltigarumäner procentvar

Storbritannien.92 iTyskland ochDanmark 83 iNorge, procentsom

Återresa avlägsnandeoch

satsade länderframgår länderöversikternadelvisSom somav
på omfattande förNederländernaTyskland ochFrankrike, program

hälften 1970-talet. Syftet medåtervandring under andrafrivillig av
arbetareantalet utländskareduceradessa att som varprogram var

lågkonjunktur ochföljdrisk bli arbetslösaeller löpte att avsom en
engångs-i regelinnefattadestrukturomvandling. Programmen ett

företagförgrundinvesteringbelopp avsett samtt.ex. egetsom
tidigareingick,arbetstillståndet. Nederländernaindragning I somav

ekonomiskprojekt föråterreseprogrammet i störrenämnts, ut-ett
medelhaantalutvandringsregioner iveckling ett stortav

intelångsiktiga effekten alla dessaEftersom den programav
ambitionsnivån.målen Deursprungliga sänktessvarade demot pro-

igenomförs oftafinnsdenna karaktär numera sam-somgram av
såväl till utländska arbetare ochsigmed IOM, och riktararbete

asylförfarandet ochasylsökande underutländska studenter tillsom
iår IOM,1985 harefter avslagsbeslut. Sedan genom program

medverkat tillBelgien m.fl. länder,Tyskland, Nederländerna och
000 migranteråtervandring 80frivillig och reintegrering änav mer

och asylsökande.
förVad gäller asylsökande kvarstannar, nämnts, när-ovansom

fått slutligt avslagsbeslutallavarande i genomsnitt 85 procent av som
återvänder emellertiddeli land där deras ansökan Endet prövats.

eskor-medan andra eskorteras hem. Antaletfrivilligt till hemlandet,
flera de undersöktaökar iterade hemresor asylsökande nu avav
effektivisera asyl-ansträngningar helaländerna, följd attsom en av

således antalet kontrolleradede undersökta länderna harIprocessen.
från årTyskland ökat 300eller eskorterade hemresor vad gäller 3

från år tillår Nederländerna 2 700 19901989 till 10 800 1992, för
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år7 500 1992 och för Schweiz fråndel 900 år 1989 till 2 300 år
1992.

I samtliga undersökta länder kan den fått slutgiltigt avslag påsom
asylansökan och skall sändas hem i förvar.sättas Oftast kansom
förvarstiden omfatta 2-4 dygn grundval administrativt beslut.av
Om förvar skall ske längre tid krävs domstolsbeslut. Då kan ytter-
ligare förvar tillåtas mellan 10 dagar Frankrike och till årettupp ca
så lång förvarstid enligt lagstiftningenär möjlig i Belgien, Danmark,
Tyskland och Kanada.

tablånI nedan har vissa grunddata vad gäller asylprocessen och
dess utfall sammanfattats för de undersökta europeiska länderna.
Handläggningstiderna i första och andra instans månader.antalavser

Tabell 23. Grunddata asylprøcesserzoch dessutfall.om

Land Handläggningstider Rätt för % fick Förvarsom
asyl- konven- möjligt imån
sökande tionsstatusatt samband
arbeta 1992 med hem-

l instans 2 instans sändning
Danmark 4 6 10,0 x
Norge 4 2 1,6x x
Finland 6 4 0,6x x

Schweiz 6 6 4,5x xÖsterrike l 6 12,5 x
Tyskland 12 ll 4,3x x
Nederländerna l 8 x 9,5 x
Frankrike 4 6 29,0 x
Storbritannien 12 l 2 3 x

Sverige 5x x
Siffrorna någotär osäkra.Invandrarverketshandläggningstiderpåverkasbl.a. attavansökningarfrån asylsökandefrån Bosnien-Hercegovinahar börjat först efterprövas
juni 1993.

Kostnader för inrikes förhållandei till utrikes
flyktingpolitik

Några utförliga kostnadsanalyser beträffande olika länders asylpolitik
finns ej. Vissa jämförelser låter sig dock Ett kostnadselementgöras.
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själva handläggningen asylärende,är dvs. kostnader förett ut-av
redare, handläggare i första och andra instans och administrativ
personal. l EG- och BETA-länderna uppgick antalet personer som
sålunda medverkade i handläggningen asylärenden till 800 årav ca

år1985, år2 500 1989, 300 år7 1992 och 8 600 1993. Där-ca ca ca
till kommer personal medverkar i det sociala omhändertagandetsom

asylsökande under väntetiden kostnader för mottagnings-samtav
och fickpengarsocialbidrag till de asylsökande. I genomsnittcentra

uppgår kostnaderna för det sociala mottagandet asylsökande i deav
undersökta europeiska länderna till SEK 100 000-140 år000 per
med variationer mellan olika länder. Slutligen tillkommerstora re-

frånlativt mindre belopp statsbudgeten för rättshjälp, hemsänd-sett
ning m.m.

Vid beräkningar kostnaden för prövningen i första och andraav
instans föroch socialt omhändertagande bör erinras endastattom
kostnader för nykomna ingårasylsökande i underlaget allaävenutan
från årtidigare ackumulerade obehandlade ärenden. Genom de om-
fattande resursförstärkningarna och rationaliseringar har detgenom
totala antalet färdigbehandlade ärenden sjunkit år.under Detsenare

avgjordatotala antalet icke asylärenden i EG- och EFTA-länderna
uppgick årdock i slutet 1992 till 630 000.av ca

De preliminära beräkningar har gjorts inom ICMPD tydersom
asylsystemen i de undersökta årländerna 1993 sammanlagt kom-att

kosta minst USD 11,8 miljarder i offentliga dvs.medel,attmer ca
motsvarande femtedel OECD-ländernas biståndsbudget.samladeen av

ocksåDetta belopp kan jämföras med dessa länders bidrag till
årUNHCR 1992, sammanlagt uppgick till USD 670 miljoner. Desom

undersökta aktiva flyktinghjälp, förmedlad via UNHCR,staternas
således endast 5,7 deras kostnader för asylsys-motsvarar procent av

sålunda till övervägande del påinriktade handlägg-ärtemen, som nu
ning ärenden enligt internationell rättav som avser personer som
kan betraktas flyktingar.som
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6 Sammanfattande värdering

Syftet med denna studie är översiktligt vissa huvuddragatt iange
utvecklingen invandringen och invandringspolitiken i antal medav ett
Sverige jämförbara länder. Med nödvändighet innebär detta förenk-
lingar komplicerade skeenden och regler. mångaFör de redo-av av
visade områdena existerar detaljerade internationella analyser se bi-
fogad litteraturlista. En samlad kortfattad överblick det slagav som

i denna studie finns emellertidpresenteras i den internationella
litteraturen. Denna studie visar följande:

årligaden invandringen till de västeuropeiska länderna visar- nu en
tendens öka effekt regionala ochatt globala föränd-som en av
ringar, och fortsatt tillväxt underär kommande år-väntaatten
tionden en ökning totalinvandringen i Västeuropa från l till 3av
miljoner har skett enbart under de åren;sjusenaste

den del invandringen inte följer regler och avvägningarav som av-
gjorts förhand de enskilda länderna blir allt densom störreav

har frånökat 20 till 50nästan årligadenprocent in-procent av
vandringen under de åren;sjusenaste

familjesammanföring för stabila 25-50 den år-svarar procent av-
liga totalinvandringen till de undersökta länderna, arbetsandelen
minskar och den irreguljära delen dvs. icke skyddsbehövande
asylsökande och illegala migranter växer;

del den irreguljära delen i självastor verket familje-är ochen av-
arbetsinvandring, fortlöper ökade kontrollåtgärder, ochtrotssom

dem anländer irreguljärt stannarfårmerparten av som stanna
likafullt;

invandringen till Västeuropa dubbelt såär invandringenstor som--
till USAKanadaAustralien och flera europeiska länder har rela-
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blandinvandring och fler invandrarebetydligttivt störresett en
invandringsländema;de klassiskabefolkningen än

invandringen blir alltmer lik-för reglerakontrollsystemen att-
och konvergens mellanländerna,i alla de undersöktaartade en

och Nordamerika under framväxt:visumpolitiken i Västeuropa är
visumplikt gälla för med-Nordamerika kommerliksom i att

i Afrika och Asien vill inresaländerborgare i antalett stort som
iEES-området EFTA-ländema har redan högoch EG- ochtill nu

visumbestämmelser;sinagrad harmoniserat

kontrollera invandringenförvad gäller övriga instrumentäven att-
mångagrad harmoniserats:i höghar i Västeuropasystemennu

praktiskttransitvisum och allainförtländer har krav taget
fraktarbötesfällande bolagbestämmelserländer har av somom

företag ille-ochinresehandlingarutlänningar giltigautan av som
arbetare;galt anställer utländska

samtligaharmoniserad ochi hög gradasylpolitiken redanär-
förinfört snabbförfarandeeuropeiska länder harundersökta ett

välgrundadegrundlösa och uppenbartfram uppenbartatt sortera
stringent första asyllands-samtliga tillämpar alltansökningar, mer

geografiskt decentraliseratförenklat ochprincipen, alla harnästan
förfarandet i andraoch förenklatförfarandet i första instans även

besvärsnivå, alla länder har Ökatinfört ochendastinstans, en
från fått avslaglandetansträngningarna avlägsnaatt personer som

prövning i sista instans;efter

kvotöverföring redu-flyktingpolitiken haraktiva genomden-
årliga totalinvandringendeni genomsnitt 3-5till procentcerats av

från ländernade undersöktaoch bidragen till UNHCR motsvarar
iårskostnadema för asylsystemen,nuvarande6 deprocent somav

årligatotalafemtedel västländernassin tur motsvarar avennu
bistånd till utvecklingsländerna.

några konstateranden kandeDetta endast görasär somav
studien givit. förefaller dede resultat Detgrundval som omsomav

inriktasi högre grad börenskilda europeiska ländernas politik ännu
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återställa den balans mellan aktivatt och passiv invandringspolitik
försvann vid 1970-talets mitt, och mellan aktiv ochsom passiv

flyktingpolitik försvann vid 1980-talets mitt. Detta börsom göras
innan situationen blir svårstyrbar.än Samtidigt detär uppenbartmer

mycket energiska preventiva åtgärder måsteatt vidtas i inter-mer
nationellt samarbete för undvika omfattande emigration frånatt öst
till frånoch sydväst till nord. Endast därigenom kan det ökadenu
invandringstrycket dämpas.
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invandringen och invandringspolitiken har länge diskuterats intensivt
Sverige och mångai andra länder. denFör debatten behövs kunska-

Men redan vad händer Sverige kan svårti ochatt vetaper. som vara
svårareännu det fåär andra länder.att grepp om

Någon samlad har hittills funnits.översikt inte Anledningen är helt
enkelt det svårtär sådan översikt.göra Nu har denatt att en av
regeringen tillsatta lnvandrar- och flyktingkommittén låtit ICMPD i
Wien göra studie politikens och praktikteori antali medetten av
Sverige jämförbara länder.

Några axplock studien:ur

den årliga invandringen visar tendens öka ochattennu en
fortsatt tillväxt under årtionden.är vänta kommandeatt

den del invandringen följer reglerinte och awägningarav som av
på förhandgjorts de enskilda länderna blir allt störresom av

den växerirreguljära delen

n dem anländer irreguljärt stannarfårmerparten stannaav som.
likafullt

kontrollsystemen för reglera invandringen blir alltmer likartadeatt
alla dei undersökta länderna

bidragen till UNHCR FN:s Flyktingkommissarie från de under-
sökta länderna 6 de årskostnadernanuvarandemotsvarar procent av
för asylsystemen

POSTADRESS: STOCKHOLM10647
FAX TELEFON69008-205021, 9090

ISBN 91-38-13515-9
ISSN 0375-250X


