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Till statsrådet Leif Blomberg

Efter regeringens bemyndigande förordnades den 25 november 1994 Britt
Olauson ordförande och den 2 januari 1995som Anita Amlén fp, Conny
Andersson s, Rune Backlund c, Maud Bjömemalm s, Bemt-Erik
Ekeroth mp, Gustaf Essen m, Sten De Geer v, Marie Granlundvon s,
Marita Larsson s, ÖzrnenCarina Moberg s och Maria kds ledamötersom
i parlamentarisk kommitté Ku 1994: 10en med uppdrag överatt se
invandrings- och flyktingpolitiken. Kommittén har antagit benämningen
Flyktingpolitiska kommittén.

Regeringen har efter framställning kommittén i beslut den 27 april 1995av
medgivit kommittén förlängd tid i fråga redovisningen det särskildaom av
uppdraget rörande tillämpningen barnkonventionen invandrings- ochav ur
flyktingpolitisk synpunkt. Uppdraget redovisas i detta betänkande.

Kommitténs verksamhet har lagts från förutsättningen uppdraget,upp att
föreskrivs i direktiven, skall slutredovisatsom den 1 juli 1995.vara senast

Med hänsyn till kommitténs förstaatt sammanträde ägde den 20 februarirum
1995 och sekretariatet farms tillgängligt därefter har den tidsrymdstrax som
stått till förfogande för behandlingen så omfattande frågor direktivenav som
innefattar varit utomordentligt kort. Kommittén har denna bakgrundmot
koncentrerat sig på utforma och föreslå principiellaatt lösningar på de
huvudfrågor i direktiven. Kommittén får understrykasam anges betydelsen

den remissbehandling kommittén förutsätterav kommer skesom ochatt av
det fortsatta beredningsarbetet inom regeringskansliet.

Flyktingpolitiska kommittén får härmed överlämna sitt betänkande.
Kommitténs arbete därmedär slutfört.

Reservationer har avgivits ledamöterna Amlén, Ekeroth, Essen,av Devon
Özmen.Geer och Särskilda yttranden har avgivits den sakkunnige Björnav

Weibo och Per Almqvist.experten

Stockholm den 27 juni 1995
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Britt Olauson
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Anita Amlén Sten De Geer

4.z.
Conny Andersson Marie Granlund
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Sammanfattning kommitténsav

överväganden och förslag

för sammanhållenMotiv global flyktingpolitiken

O Allt fler människor i världen kommer flytta inom eller mellan ländernaatt
årtiondena.under de Antalet migranternärmaste 2,5utgör procentnu ca

världsbefolkningen. Flyktingsituationen fortsätter förvärras. Förattav
årungefär tio sedan flyktingarna lO miljoner, de omkring 23ärvar ca nu

miljoner. Dessutom finns 2,5 miljoner palestinska flyktingar samtca
omkring 25 miljoner internflyktingar inom det landet. Antaletegna
miljöflyktingar uppskattas till miljoner.25

O Därtill kommer de människor i fråntredje världen flyttar lands-som
bygden till f.n. årligen.städerna, 70-100 miljoner människor En del av

fråndem söker sig vidare de överlastade storstäderna med 5-20 miljoner
invånare till andra länder.

O Världsbefolkningen årligenökar med ungefär 100 miljoner och 95nu
denna ökning isker tredje världen. tillväxttaktMed nuvarandeprocent av

frånkommer sannolikt Afrikas befolkning öka 600 miljoner till 600latt
årmiljoner 2025. Befolkningen i Sydasien ocksåkommer öka medatt en

miljard. Sedan 1950 har världsbefolkningen fördubblats. Under enbart
årende 60 kommer världsbefolkningen i fall fördubblasnärmaste vart att

jämfört med idag. Europas befolkning blir allt mindre andelen av
världsbefolkningen.

O såInkomstgapet mellan Syd och har blivit år.Nord dubbelt 30 Istort
kombination med det inkomstgapet våldsammaökade kommer den
befolkningsökningen oundvikligen leda till främstökad migration,att

ocksåSyd-Syd, Syd-Nord.men

O På medellångkort och sikt finns andra faktorer bidrar till ökaattsom
övergången frånpågåendebefolkningsomflyttningarna. Dit hör den dikta

mångatill demokrati i utvecklingsländer, upplösningen paktsyste-tur av
med Sovjetunionen och USA dominerande det därmedstater,men som

såsomsammanhängande sönderfallet statsbildningar f.d. Sovjet-av
unionen och f.d. Jugoslavien och uppblossandet etniskagamla kon-av

Vapentillförseln konflikthärdarnaflikter. till allmänt bristande fram-samt
många långsamländer i Afrika och Asien grund alltförtidstro i av en
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problembilden. För Europaförstärkautveckling bidrar tillekonomisk att
Östeuropaförhållande tillVästeuropa iinkomstgapet mellantillkommer

utvecklingen iosäkerhetenBalkanNordafrika, krigetoch samt om
Ryssland Nordafrikaoch

fattigdomsklyftan, kon.befolkningsökningen,mellanOrsakssambanden
till storstädernaflykten från landsbygdenjöförstöringen ochmildikterna,

länderna i världenbefolkningsrörelsema mellan ärioch ökningen stort av
deni världen,Befolkningsökningen tredjeutomordentligt komplicerade.

i Sydmiljöförstöringen iNord,rikedomsklyftan Syd ochmellanökade
orsakerna. Globa-Syd viktigastei deurbaniseringenkraftiga ärdensamt

Förbättradeländer.andrafönstrenekonominliseringen öppnar motav
billigtteknologi i tredje världeninförandetochkommunikationer nyav

benägenhetocksåpåverkar människorsfax etc.telefon, attTV,flyg,
utiandra.

bemästrainternationella försökendeigrundläggande problem attEtt
den kom-hanteraförFNzs organisationsituationdenna attär attnya

ofta liggersociala problemekonomiska ochpolitiska,bination somav
anpassad ochtillräckligtintemigrationflykt och ärbakom sam-annan

uppgiften.förordnad

förförebyggande insatsertyngdpunktmed attsolidaritetGlobal en
måste detmigration präglaochtill flyktlindra orsakerundanröja och

utvecklingssamarbete.verksamhet vad gällerSamfundetsinternationella
emellertidåtgärdernailyktingpolitiska ärDehandelinternationell meretc.

befolkningsomfattandeochflyktingströmmarinriktade att reagera
dem.förebyggaomflyttningar än att

inför ökandeställasoundvikligenländerna kommereuropeiska ettattDe
däribland Sverige, galeuropeiska västländerna,migrationstryck. För de

invandringen,regleraiförsamladehur debedöma attler resursernaatt
skallinvandrare vägasintegreraiii ochasylskâl ochii emotpröva ta

ursprungsländema, förlandet, i att mot-utanför detinsatser egnamot
skydd och stödleder utvandring ochtillde orsakerverka gesom

skillnaden ökarfaktumtill detmåste ställningLänderna attflyktingar. ta
lilla andelrelativthjälpa denföranvänds settattmellan de somresurser

deochindustriländemakommit till somflyktingar resurser genomsom
världensföranvändsbilaterala kanaler merpartenmultilaterala och av

flyktförebyggande insatser.flyktingar och
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Sammanfattning

O Sverige fr.0.m. årär 1995 medlem i EU. Unionen är de viktigasteen av
aktörerna för påverka orsakerna tillatt flykt och massmigration. Sveriges
medlemskap innebär förutom åtaganden ocksånya deltaett nytt attansvar
i påverkaoch den framtida europeiska politiken på migrations- och flyk-
tingområdet inklusive sambanden med EU:s bistånds- och handelspolitik

det utrikes- och säkerhetspolitiskasamt samarbetet. EU:s biståndsbudget
ungefär gångerär såtre den svenskastor och har också sin tyngd-som

påpunkt Afrika. Sedan slutet 1980-talet pågår inom EU arbete påav ett
skapaatt europeiska yttergränser,gemensamma asylpolitiken gemensam
långsiktigtoch även invandringspolitik.en gemensam

O En flykting- och migrationspolitisk omorientering förutsätter hela detatt
traditionella för flyktinghjälp isystemet mottagningslandett Sverigesom

ochöver ökad vikt behöver läggas vidses mottagningsländema i den rika
världen skall kunna överföra del de idag binds ien av resurser som upp
asyl- och flyktingmottagande i de länderna till generella och riktadeegna
insatser i områdende där flyktingproblemen förekommer.

O Den svenska utrikes-, säkerhets-, bistånds- och handelspolitiken har en
migrations- och flyktingpolitisk dimension de olika politikområdenamen

inte tillräckligtär samordnade.

O Den i europeisk jämförelse omfattande invandringen till Sverige asyl-av
sökande måste -liksom den omfattande invandringen anhöriga iav ses-
relation till de kostnaderna. Enbartstora kostnader förstatens prövningen

asylansökningar och mottagningsstöd under årenav 1992-1994 uppgick
till 20 miljarder kr. Som jämförelse kanca nämnas Sveriges hela bi-att
stånd till utvecklingsländerna under tid uppgick till sammanlagtsamma ca
45 miljarder kr och de svenska bidragen till UN HCR till 1,5 miljarderca
kr.

ÖkandeO integrationssvårigheter, långsiktigt sjunkande sysselsättningsgrad
och hög arbetslöshet socialhjälpsberoende blandsamt invandrarna innebär
såväl svårigheter ökade kostnader. Ett omfattande, långvarigtsom och
resurskrävande arbete krävs för 1980-talets och 1990-taletsatt invand-ge

rimliga förutsättningar för framtiden i Sverige.rare

Samarbete i globalt perspektivett

O Ett övergripande mål i global sammanhållen flyktingpolitik bören attvara
i internationell samverkan aktivt medverka till undanröja orsakeratt
bakom flykt påtvingadoch utvandring. Samtidigt måste de tvingatssom

flykt få skydd och stöd. målDessa kan uppnås dels politisktgenom

13
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Biståndet inomkan lämnasbistånd former.i olikadelsagerande, genom
riktadeochutvecklingssamarbetetinternationelladetför genomramen

säkerhetsv,utrikes-,svenskaDenmedellång sikt.och kortinsatser
uttalad migrations ochtydligarehandelspolitiken börbistånds och en

samordning medgradhögreinriktningilyktingpolitisk samt aven
Sverige verkabörPå motsvarande sättmigrationspolitiken.flykting och

uttalatdimensionenmigrationspolitiska ettflykting- ochför den meratt
EUzsisäkerhetspolitikochutrikes- samti EU:sbeaktassätt gemensamma

ntigrationsfrågor i ökadbörochFlykting-biståndspolitik.ochhandels-
också internationellai andradagordningenförasutsträckning upp

fora.ekonomiskaochsäkerhetspolitiska

internationellapådrivande i detSverigeagerande börpolitisktGenom vara
ekonomiska,politiska,sådanalång sikt skapaförsamarbetet att

orsakernaförhållanden globaltmiljömässiga attochbefolknings-sociala,
ochmån undanröjsmöjligastemigration attipåtvingadflykt ochbakom

fortsättaSverige börinnebärDettarespekteras. atträttigheterflyktingars
stärkaförreformprocessenpågående attroll i denaktivspelaatt en

respekt försäkerhet,fred,främjahandlarDetNationerna. attFörenta om
förSverige bör verkautveckling.ekonomisk attochrättighetermänskliga

främja fattigakanglobaltEU ochetablerashandelsvillkorsådana somav
prioritetfortsattSverige börutveckling. ävenekonomiskaländers ge

internationelladenbegränsningochnedrustning vapenförarbetet av
handeln.

såväl bilateraltbistånd Sverige, gemensammabör genomGenom som
arbetetintensifieraorganisationer,multilateralatilloch bidragEUJtnsatser

och massmigraflyktingrörelserförebyggalång siktkort ochmed att
föroch respektdemokratiför främjainsatserinnebär stärktaDetta atttion.
förinternationella instrumentendeVidare börrättigheter.mänskliga

Särskild uppmärksamhetutnyttjas.ochkonflikthantering utvecklasfredlig
preventivaställningminoriteters samtsammanhang ägnasbör i detta

utgå tillstöd börEtt starktåtgärder.fredsbevarandeochdiplomatiska
inter-tidigakatastroferhumanitäraförebyggaför genominsatser att

för riktadefinnasvidareberedskap börHögingripanden.nationella
utvand~betingarekonomisktomfattandevilkafrånområdentillinsatser

förväntas.kanring

biståndet ävenlångsiktigaför detutveckling rymmerhållbarMålet om
migrations ochinnefattabla.börilyktingaspekter. Dettaochntigrationsw

utvecklings-landsbygdsutveckling iförllyktforebyggande insatser, Lex.
länder.
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Sammanfattning

O Då rörelser skyddsbehövande uppstår inomav eller mellan länder bör
Sverige verka för de skyddsbehövande skallatt kunna skydd och stödges

såi eller hemlandetnära möjligt. Insatser, kan ske bilateral:som ellersom
exempelvis UNHCR EUzsoch biståndsorgan,genom bör inriktas på att

förebygga vidare flykt från första asylland. Detett viktigtär skapaatt
sådana förhållanden i första asylländer vad gäller säkerhet, respekt för
mänskliga rättigheter, materiell försörjning hälsovårdoch vidare flyktatt
motverkas. På motsvarande bör,sätt det gällernär internflyktingar, in-

för skydd ochsatsema materiellt bistånd öka för förebygga vidare flyktatt
till första asylland. Sverigeett bör särskilt för bättre samverkanagera en
mellan diplomatiska, humanitära, fredsbevarande och andra militära in-

vid komplexa katastrofer.satser

O Sverige bör bla. ekonomiskasatsa för främjamer mänskligaresurser att
rättigheter, ökat skydd för internflyktingarge stödja första asyl-samt
länder.

Europeiskt samarbete kring flykting- och migrationsfrâgor
O Sverige bör medlem i EU verka för samordnad aktivsom ochen euro

flyktingpeisk och migtationspolitik. Den bör präglas solidaritet ochav
öppenhet innefatta insatser såvälsamt inom Elkområdet.utomsom
Politiken bör eftersträva uppnå de övergripande målenatt undanröjaatt
orsaker till flykt påtvingadoch migration, skydd skyddsatt ge
behövande förstai handi den regionen och skapa förutsättningarattegna
för frivilligt återvändande. Sverige bör asylrättenvärna verka församt att
den fria rörligheten inom EU påoch, sikt, mellan BU och andra regioner
gradvis skall kunna förverkligas,

O Sverige bör aktivt verka för långsiktigade målen föratt EUzs migrations
och flyktingpolitik inte blirendast förverkliga det redanatt beslutade

medsystemet och alltgränsen yttre vadgemensam därmed följer.som
Målen måste också innefatta vision hur unionsområdet gradvisen om
skall kunna utökas till omfatta Östeuropaländernaäven iatt Central och
och kring Medelhavet. Ett vägen är EU isteg ökad bistårgradatt

Östeuropaländerna Centrali och med såvälupprätta föratt system
utvecklandet demokrati och förskydd minoriteter migrations—,av som
tlykting- och jämförbaragränssystem är med dem i Västeuropa.som

O Vid EU:s regeringskonferens år 1996 bör Sverige lägga vikt vidstor att
ändamålsenligtett och resultatinriktatmer samarbetssystem skapas för

migrations- flyktingfrågorna.och Detta förutsättningär för aktiven att en
flyktförebyggande politik skall kunna föras länkar bistånds-som samman
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flykting-medinsatsersäkerhetspolitiskaochhandelspolitiskapolitiska,
rnigrationsåtgärder.och

Europarådet ochsåsomforaeuropeiskai andraSverige bör även agera
mänskligaförOSSEi Europa attsäkerhetochfredförOrganisationen

demokratiskarespekteras,rättigheter, attminoriteterssärskilträttigheter,
utvidgatisituationensäkerhetspolitiska ettdenochformas attsystem

påtvingadochflyktskaparinteutvecklas sättettEuropa som
migration.

börländerandraochmedlemsstaterEU:sagerandeEtt gemensamt av
skallmassflyktssituationbedömningengällervadeftersträvas om enav

upprättandeförupphört,haskallden avochföreligga när ansesanses
rörandeprinciperförochflyktingarnabehandlingenförminimiregler av

kommerdessaförverkaaktivt staterattbörSverige ävenåtervändande.
massflyktssitua-vidbördefördelningssystemfungerandeettöverens om

tioner.

SverigetillInvandringen

Dettarespekteras.skallgjortSverigeåtagandeninternationellaO De som
flykting-enligtSverigeiskyddflyktingarför attbl.a.gäller rätten

grundläggandeochrättighetermänskligaförrespektenkonventionen,
friöverenskommelser rör-Europakonventionen omsamtenligtfriheter

EU.ochNordeninomlighet

tolkningvidareenligtflykting avtill den ärSkydd bör ensomges
UNHCR:smedenlighetinärvarande, re-förflyktingkonventionen än

utsättasriskerartill de attskyddbörDessutomkommendationer. somges
flyrbestraffning, deellerbehandlingförnedrande somelleromänskligför

riskerardeoch ettmiljökatastrofellerkonflikt somväpnadundan enen
könstill-grundtrakasserierallvarligamycket avstraff ellersträngt

facto-deskyddsbegreppennuvarandehomosexualitet. Deellerhörighet
politiskt-humani-begreppetliksomförsvinnerkrigsvägrareochflykting

fåttskullereglergällandemed uppe-dedelskäl. En stor somtära av
fåttockså haskullekrigsvägrareellerfactoflyktingarhållstillstånd desom

förslaget.enligtstanna

för iuppehållstillstånd kunnatidsbegränsade gesbörmassflyktVid
gångenmånadermedförlängas omkunnatvå och sexprincip högst

såväl den ärgällabörDettainletts. somharåtervändandeprogramett
miljökatastrof.konflikt ellerväpnadundanflyrdenflykting ensomsom

underSverigeikunnaskallskyddsbehövande stannadenAvsikten är att
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Sammanfattning

den tid skyddsbehovet kvarstår. Bedömningensom massflykeav om en
situation föreligger och hur länge skyddet skall bör i inter-görasges
nationell smnverkan.

Flyktingar bör liksom i dag efter samråd med UNHCR kunna överföras
till Sverige för bosättning. Ett särskilt anslag finnasbör för flexibel an-
vändning beroende det aktuella behovet sådan överföring jämförtav
med behov insatser utanför Sverige.av

Tillstândsgrunden starka humanitära skäl bör förbehållas personer sem
grund synnerligen allvarlig sjukdom, allvarliga handikappav eller andra
ömmande skäl udda bör tillåtas bosattanatur Sverige.av i Särskildavara
hänsyn bör i ärenden berör bam.tas som

Sveriges långsiktigbehov såväl tillfällig arbetskraftsinvandringav som
tillgodoses huvudsakligen rörligheten inom Norden och EU.genom
Nuvarande lagstiftning möjligheter till flexibel arbetskraftsinvandringger
från andra länder.även Den förutsätts liksom hittills ske i samråd mellan
myndigheterna och arbetsmarknadens parter..

invandringen anhöriga, inte medborgare iärav nerdiskt landsom ellerett
lill-land, begränsas till krets bestående och hustruen ellerav man
sammanboende, ensamstående hemmavarande barn under år.38 samt
andra anhöriganära utanför kärnfamiljen direkt ingått hushållsisom
gemenskapen hemlandet.i Visar-ing för släktbesök bör kunna meddelas
fö: längre tid månaderän eller förtre upprepade tremånadersbesök.

Viseringspolitiken förs i framtiden EU:s medlemsstatergemensamt ochav
kommer utgångslägeti ungefärligenatt överensstämma med den vise-
ringspolitik Sverige för närvarande har. Det övergripande målet skapaatt
så frihet för rörelserstor över gränserna möjligt börsom genomsyra
Sveriges agerande i alla frågorsammanhang där viseringspolitik be-om
handlas.

Regeringen bör praxis förordningarstyra i stället för daggenom isom
beslut i enskilda ärenden.genom

För höja rättssäkerheten och effektivitetenatt öka i asylprocessen bör
Invandrarverket samlat Invandrarverket börett därförges ansvar. överta

för de utredningar genomförsansvaret med asylsökande vidsom gränsen
liksom de genomförs i samband med ansökan innesom i landet. Invand-
rarverket bör också överta för verkställigheterna avlägsnande-ansvaret av
beslut och förvar.

17
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systematisktomhändertasidentitetshandlingar börO Pass och andra mer
fotograinföras obligatoriski Bestämmelser börsker dag.vad omsom

samtliga asylsökande. Den innförfingeravtrycktagandeochfaring av
i dag.betydelseutlänningskontrollen bör tillmätas änstörre

Utredningarmutsträckning.ökadanvändas ihandläggning börO Muntlig
avhandlats skalvadtveksamhetband förinspelasbör att om som

tjänstemaxförhörasvid behovundanröjas. Asylsökande börkunna av en
kön.av samma

med Vlavvisningsambandrättshjälp iökasbörO Möjligheterna att
gränsen.

bördokumentationssystem byggasinformations ochO Ett up;gemensamt
tillgång tilUtlänningsnämnden snabbInvandrarverket ochför att ge

basinformation.

besluti de hakvalitetenkontrolleraforutvecklasO Metoder bör att
ytterligarebifalles. FöransökanInvandrarverket dä: utlänningens att

motiveras.beslutdessabör krav ställaskvaliteten ävenförbättra att

kostnaderföransvariga detidigarebör liksomO Transpottörema sonvara
Någon ändringfrån Sverige.avlägsnasdå utlänninguppstår av regen

påkailad.lama inteär

Aasylsökandeförorganiserar illegala inresorO Straffet för den oc:som
till fyntvå års fängelse i dagfrån maximalthöjasutlänningar börandra

kunna till böterstraffetmindre bör sättasårs Om brottetfängelse. är grovt
eller ha utförtsipå brottet skallmånader. Kraveti högstfängelse attsex

betalning.utförtsdetändras tillvinstsyfte bör motatt

Ãtervandringen från Sverige

främja frivilligland.återvända till sitt Attmänsklig rättighetO Det är atten
ñyktingpolitiken. Dataviktig deldärföråtervandring bör avenvara

från första början.mottagandeti princip präglabörsynsätt

Återvandxingstöd.få bättreåtervända ochbörO villDen uppmuntrassom
olikartade situation.efteranpassadebör gruppemasvaraprogram

på flyktingarnainriktadeåtervandringsprojektförO Särskilda resurser
ursprungsländer bör avsättas.olika
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Sammanfattning

O Det bör i fortsättningen återinvandraäven möjligt till Sverige inomattvara
viss tid och beroende graden anknytning vårttill land.av

O En delegation återvandringsfrågorför bör inrättas företrädaremed för
myndigheter frivilligorganisationer.och Organisationerna bör ut-ges en
ökad för såvälroll insatser inom Sverige.utomsom

Frivilligorganisationemas roll

O Frivilligorganisationemas erfarenhet och viktig tillär att taengagemang
i förverkligandet den flykting och migrationspolitiken.vara av nya

Organisationerna fåbör bådeutökad roll vad gäller insatser utomlandsen
ioch Sverige.

O Samverkansformerna mellan och frivilligorganisationernastaten
flykting och migrationsområdet bör utredas vidare

Barnen, barnkonventionen och utlänningslagen

ÄndringarO bör för bringa utlänningslagstiftningengöras i fullatt överens-
stämmelse med barnkonventionen. Barn i förvar enligt utlän-tassom
ningslagen fåbör rättshjälpsbiträde direkt. ålderMed hänsyn till barnets
och mognad bör klarläggas vad bam berörs beslut har isägaett attsom av
ärendet. Vid beaktandet humanitära uppehållstillståndskäl för börav
särskild hänsyn till barnets hälsa, utveckling och allmänna bästa.tas

O Konventionens definition den årunder 18 barn bör följas.att är ärsom
De inskränkningar f.n. förgäller barn årunder 16 skall kunnaattsom tas
i förvar bör år.gälla alla under 18

O Tidsbegränsat uppehållstillstånd bör regel meddelas det behövsnärsom
för faderskapsutredning skall kunna genomföras.att en

O Den förordnad offentligt biträde förär bam börettsom ensamtsom vara
barnets ställföreträdare i det förordnandetärende avser.

O Invandrarverket bör följa sina rutiner för hörande barn.upp av

O Invandrarverket bör tillsammans med Utrikesdepartementet och Riks-
polisstyrelsen hur handläggningen återöverväga ansökningarav om
förening från ensamstående frånbarn eller ensamståendeföräldrar till
barn i Sverige skall behandlas positivt, humant och snabbtett sätt.

19



SOU 1995: 75

genomförandeSamordning och

kommitténs förslag behandlas helhet. DeO börolika delarnaDe som enav
invandringen börminskning denfrigörs vid spontanaen avresurser som

långåtgärder och sikt, förflyktförebyggande kortanvändas för en
får fler skyddsbehövande i världenbördefördelning ochrättvisare att ge

lång sikt bör tillförasfrigörshjälp. Demöjligheter att somresurser
biståndspolitiken.

särskildabiståndsministrarna anslag förför invandrar ochEtt gemensamt
särskilda finansierasinsatserbörskapas. Därutöverinsatser bör genom

finansierasprojekt förFrån båda börbiståndsanslaget. anslag bördessa
till länder iasylländer, stödinternflyktingar, förstademokratiinsatser,

återvandringsprojekt.närområde ochSveriges

såregeringskanslietåstadkommas deninomsamordning börEn ökad att
och utvecklas.säkerställaskommittén förordade helhetspolltiken kanav

genomgång ståndför tillbörutlänningslagstiftningenEn göras ettattav
till hurutsträckning anslutermöjligaiöverskådligt lagverk störstasom
i högrereglerasutformat. asylprocessenBl.a. böri övrigt ärrättssystemet

säkerställas.insyn förfarandetfallet ivadgrad ärän samtsom nu
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1 Kommitténs uppdrag och arbete

1.1 Uppdraget

Direktiven Dir. 1994: 129 till Flyktingpolitiska framgårkommittén proto-av
kollet vid regeringssammanträde den 24 november 1994. Direktiven återges i
sin helhet i bilaga

Enligt direktiven behövs flykting- och invandringspolitik. Sexen ny
orsaker anges:

Migrationstrycket har förändrats. årligaDen invandringen till de väst-
europeiska länderna har ökat och antalet ansökerpersoner som om uppe-
hållstillstånd i Sverige har tilltagit dramatiskt.

Det förändrade migrationstrycket visar tydligt behovet hurutrönaattav
kan angripa de grundläggande orsakerna till flykting- och migrations-man

rörelser redan i ursprungsländema.

Invandringen till Sverige förhållandeni ökad utsträckning utanförstyrs av
Sverige.

Den förda invandrings- och flyktingpolitiken har kommit innebäraatt
statsñnansiella måsteansträngningar värderas tillsammans med andrasom

våraangelägna krav gemensamma resurser.
Det internationellt vedertagna den eftersträvansvärdasynsättet är att mest
lösningen efter påtvingad återvändande.exil I Sverigeär ärett ansvareten
för utveckla och genomföra återvandringspolitiktydlig splittrat ochatt en

sammanhållen politik behöver skapas.en
Kraven tydlighet i politiken har blivit alltmer uppenbara. Att personer

ändåhaft asylskäl i omfattning fått i Sverige kan hastor stannasom svaga
dragit immigranter till landet. på förståelsenDetta kan sikt föräventyranya
politiken och för dem faktiskt har starka skyddsbehov.som

Flyktingpolitiska kommittén har i direktiven i uppdraggetts att:

hur Sverige i internationellöverväga samverkan aktivt skall kunna med-
verka till undanröja påtvingadeller lindra orsaker bakom flykt ochatt
migration,

åtgärderlämna förslag till hur inom invandrings- och flyktingpolitiken
bättre kan bistånds-samordnas med och utrikespolitiken,
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får uppehållstillstånd iför vilkaregelsystemenöversyngöra somaven
iskall ha till skydddelsförslag rättSverige och lämna vem somom

övriga grunderlång skall dels hurtid skyddunder hurSverige och ges,
uppehållstillstånd skall utformas,här i landetmöjlighet tillellerför rätt

inte har principiellinvandring rättförslag till hurlämna personer som enav
planeringsramar fastställsuppehållstillstånd kan reglerastill somgenom

läget,sarnhällsekonomiskabl.a. detgrundval av
uppehållstillstånd kanföreslå ansökningar görasprövningenhur omav

effektivare,snabbare och

svensk lag be-tillämpninggenomgång myndigheternashurgöra avaven
tillmed anslutningen FN-Sverige gjort i ochåtagandendeaktar som

rättigheter,konventionen bametsom
återvandringspolitik,utveckladutfominingförslag tilllämna enav
utformning invandrings-tillutsträckning förslagenvilkeniöverväga av

organisationvad gäller ochförändringarbör leda tillflyktingpolitikenoch
föreslå sådanavid behovocholika myndigheteransvarsfördelning mellan

förändringar samt
kommitténs arbete.föranledsföreslå författningsförändringarde avsom

juli 1995.avslutat den lenligt direktivenskallUtredningsarbetet vara
förtur ochskulle ske medbarnkonventionenGenomgången anslutning tilli

utgång. framställningmånads Efteroch medredan iredovisas avmars
april medgeregeringen den 271995 beslöt29kommittén den attattmars

slutrapporteringen ellersamband medredovisning isinkommittén senastgör
ljuli 1995.den

direktivenföreskrivs iarbetetuppläggningen att:För av

förslag i statsbudgetenutgångspunkt regeringensisinkommittén skall ta
preciserades dettaår finansplanentill 1998 iperioden framunder senare

följd förbättraddels800 milj. krutgiftsminskning medtill avsom encaen
asyl-organisationsförändringaroch göroch regel-inresekontroll som

avlägsnandebeslut effektivare,verkställighetochprövningsprocessen av
l9909l:l95idiskuteradesvidareutveckling de förslagdels prop.somav

in-påtvingad migrationochflyktorsaker bakomlindring samtavom
invandringförplaneringsramarförande av ,

flyktingkommitténInvandrar- ochtidigareutredningsunderlag dendet som
lämpligt,bedömsi delarfram skall nyttjas detagit1993:01Ku som

kommittén Ku 1994:11Invandrarpolitiskasamråda medkommittén skall
kommittédennaockså invandrarpolitikenförväsentligai de delar ärsom

kommittén,Flyktingpolitiskamedregeringen samtidigttillsattes av
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kommittén skall värdera och de förslag Riksrevisions-överväga som—
verket i samband med förvaltningsrevision RRV-rapportpresenterat en
1994:20 och
kommittén skall underlag till sitt tillförasarbete överväganden ochsom—
förslag Verkställighetsutredningen 1994:07Ku och Asylprocessutred-av
ningen 1994:06.Ku Regeringen beslöt den 18 maj 1995 betänkandetatt
SOU 1995:55 Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden samt
betänkandet SOU 1995:46 Effektivare styrning och rättssäkerhet i asyl-

skulle överlämnas till kommittén för beaktande.processen

Vidare erinras i direktiven regeringens direktiv till samtliga kommittéerom
vad redovisning regionalpolitiska konsekvenser, prövning offent-avser av av

åtagandenliga och jämställdhet mellan könen.

1.2 Kommitténs sammansättning och verksamhet

Kommitténs ordförande, ledamöter, sakkunnige och sekretariatexperter samt
framgår förteckning i bilaga Beredningsarbetet har letts arbetandeav av
ordföranden Britt Olauson, huvudsekreteraren Björn Hammarberg och ex-

Jonas Widgren, biträtt kommittén i arbetet i dess helhet.perten som
PåhlssonSekreteraren Lars har för redigeringansvarat texterav som

gäller invandringsreglering flyktingbestämrnelseroch och sekreteraren Jöran
Bjällerstedt i vissa delar Cecilia Ruthström-Ruin församt experten texter- ~

frågor.rörande internationella
Kommittén har i anslutning till uppdraget rörande barnkonventionen läm-

chefsrådmannenuppdrag till Barbro Thorblad, utfört den grund-nat som
läggande analysen i denna del för kommitténs räkning, överdirektören Per-

Ågren,Erik Nilsson, junkand. Lars lektorn Lena Ek, jur.dr. Peter Nobel och
seniorforsker Jens Vedsted Hansen. Barnombudsmannen har enligt överens-
kommelse inkommit skriftligamed synpunkter. Vidare har underlag över-
lämnats bl.a. Rädda Barnen.av

Experterna Bengt Ranland och Hans Blyme har med hjälp Per-Erikav
Nilsson biträtt kommittén med utarbetande lagförslag.av

Konsulten Börje Sjöquist har för kommitténs räkning i skriftlig rapporten
redovisat återvandringenerfarenheter rörande till Chile.

Kommittén har haft 9 sammanträden. Vid dessa sammanträden har före-
dragningar gjorts den globala utvecklingen professorn i kulturgeografiom av

Öberg,Sture utvecklingen arbetsmarknadssituationen för invandrareom av
i Sverige lektorn Lars Andersson, Högskolan i Växjö,av om sam-
bandet biståndmellan och internationell migration generaldirektören Boav
Göransson, Utredningen 1995:02 civila insatserFö för katastrof-om om
och flyktinghjälp ambassadören Michael Sahlin, Asylprocessutred-av om
ningen expeditionschefen Erik utvecklingenLempert, EU:sav om av
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Åkerman-flyktingpolitik departementssekreterarna Evainvandrings- och av
förslagetHenriksson, Arbetsmarknadsdepartementet, tillBörje och Ola om

rådgiver Ingebrigtsen, Kommunal-flyktingpolitik politisk Rogernorsk avny
två flyktingsituationenvid tillfällen iarbeidsdepartementet samt omog
flyktingkommissaries ioch Sverige FN:s devärlden, Europa representantav

nordiska Hans Thoolen.baltiska och staterna
samrådgång olika tillfällen haftarbetets vidKommittén har under tre

föri helhet med företrädare antalkommitténs uppdrag dessrörande ett stort
frivilligorganisationer trossamfund.invandrarorganisationer och andra samt

överläggningar frågor hållits, däribland arbets-i särskilda har därutöver ett
rörande s.k. gömda barnoch myndigheterorganisationermedmöte samt ett

återvandringsfrågor.frivilligorganisationer rörande Fleramedarbetsmöte av
gång överlämnat skriftligtunder utredningensorganisationerna har dessutom

frågor. Kommittén har särskild inbjudankommittén i olikaunderlag för
fond för mänskligaFrivilligorganisationernasvidvarit närvarande ett av

föreläsningar företrädarejournalistseminarium medrättigheter arrangerat av
Likasåfrågorolika inom kommitténs uppdrag.organisationerför vissa över

tvärpolitiskaföreträdd vid Riksdagensinbjudan varithar kommittén ett av
rörande flyktingbarn.seminariumoch Rädda Barnenbarngrupp arrangerat

Samrådkommittén. harInvandrarpolitiskaSamråd vidare medhar ägt rum
såväl Flyktingkommissariatetsgångockså arbetets skett medunder represen-

högkvarteret i Geneve,rättsavdelningen vidStockholm meditant som
utlänningslagenbestämmelser iförslag tillgäller kommitténssärskilt vad nya

skyddsbehövande.rörande
för flykting-sammanträffat med företrädare FNzsi GeneveKommittén har

Internationella RödaOrganization for Migration,Internationalkommissarie,
och Center förKorsfederationen FN:sInternationella RödaKorskommittén,
sammanträffatKöpenhamn medKommittén har irättigheter.mänskliga

for Udlzendinge, DanskIndenrigsministeriet, Direktoratetförföreträdare
menneskerettigheder. Vidarefor hardanskeFlygtningehjaâlp och Det center

organisation i Flen,regionalaStatens invandrarverkskommittén besökt
Upplands-Väsby.ochMalmö

karaktär1.3 Arbetets

utifrån förutsättningenlagtskommitténs verksamhet harFlyktingpolitiska upp
juli 1995. Med hänsyn tillden 1slutredovisatskalluppdraget senastatt vara

februari 1995 ochägde den 20sammanträdekommitténs förstaatt rum
stått tilldärefter den tidsrymdtillgängligt harfannssekretariatet strax som

innefattar varitfrågor direktivenså omfattandeförförfogande utom-som
sådana bered-således utrednings-,medgetthar inteordentligt kort. Tiden

i det svenska kommitté-sedvanligaredigeringsmetodernings- och ärsom
önskvärda.varitochväsendet annars
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Sålunda har analyser endast i begränsad utsträckning kunnat görasnya av
den förda politikens effekter och erfarenheterna från andra länder. I detav

avseendet har kommittén haft god hjälp den översiktsenare av som
Invandrar- och flyktingkommittén lät utarbeta, Invandring och asyl i teori och
praktik jämförelse mellan tolv länders politik SOU 1993: 13. Kom-en—
mittén har vidare haft god användning den Frivilligorganisa-rapport,av
tionernas roll i flyktingarbetet, Börje Sjöquist utarbetade uppdragsom av

kommitté.samma
Utarbetandet alternativ till de förslag läggs fram och bedöm-av som

ningarna effekterna de förslag lämnas har med nödvändighet ocksåav av som
fått begränsas. fårKommittén därför understryka betydelsen denav
remissbehandling kommittén förutsätter kommer ske och detattsom av
fortsatta beredningsarbetet inom regeringskansliet. De förslag till fortsatt
förändringsarbete kommittén lägger måstefram också delvissom motses
bakgrund den korta utredningstiden. I avsnitt 10.4 lämnar kommitténav
synpunkter fortsattaden beredningen frågor.vissaav
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2 Motiv för politiken ny

Flykting- och migrationspolitiken i behov eftersomär översynav en
migrationen flyktingproblemcn bådeoch i världen har förändrats och

betydligt såökat och bedöms ske under årtiondena.de kommandeäven
utgångspunktEn viktig de svenska skall användasär att resurserna

på så så mångarationellt fårmöjligt skydd,sätt,ett att oavsettmer som
såbefinnerde sig och detta skydd och attvar somvem ger mer resurser

tillgängliga åtgärder.för förebyggandekan göras
utgångspunktEn förmöjligheterna Sverige drivaär att attannan en

flykting-avvikande migrationspolitikoch minskat med-attegen men
svenskalemskapet i EU möjligheter främja migration ochattger nya

mål.flyktingpolitiska

Kommittén redovisar i detta kapitel sina motiv för den flykting- ochnya
föreslåsmigrationspolitik, i betänkandet.som

2.1 globala situationenDen

råderSedan början 1990-talet det allmän enighet bland experter attav om
befolkningsomflyttningarna inom och mellan länderna i världen kommer att

årtiondena.öka under de mångaDetta har orsaker. Den snabbanärmaste
befolkningsökningen i tredje världen inte minst Afrika parallellt med att
Nords våirldsbefolkningenandel lika minskar,snabbt den Ökadenästanav
rikedomsklyftan mellan Syd och Nord, miljöförstöring i Syd vattenbrist eller
vattenöverflöd till följd erosion, höjning industrinedsmuts-vattenytan,av av
ning den kraftiga urbaniseringen ietc. Syd de viktigaste. Globalise-ärsamt
ringen ekonomin fönstren andra länder förbättradeöppnar mot samtav som
kommunikationer och införandet teknologi i tredje världen billigt flyg,av ny

påverkar också.TV, telefon, fax givetvisetc.
Till de faktorer mellanlångkort och sikt bidrar till ökaattsom

befolkningsomflyttningarna övergången frånhör diktatur till demokrati i
många Upplösningenländer. paktsystemen och det därmedav samman-
hängande statsbildningar såsomsönderfallet f.d. Sovjetunionen f.d.ochav

ocksåJugoslavien och uppblossandet gamla etniska konflikter har storav
pågåendebetydelse. Den vapentillförseln till konflikthåirdarna allmäntsamt

mångabristande framtidstro i långsamländer i Afrika och Asien alltförp.g.a
ekonomisk utveckling likaså.bidrar
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sådana på mellanlångfaktorer kort och sikttillkommerFör Europa som
Östeuropa åå Nordafrikasidan och ochinkomstgapet mellan Västeuropa ena

årpågått i fyra osäkerhetenandra sidan, kriget Balkan somden samtnu
Nordafrika.utvecklingen i främst Ryssland ochden politiskaom

samtliga faktorer.svårt siffermässigt belysa nämnda AntaletDet är att nu
externflyktingar under UNHCR:s be-världen definieratmigranter i som

arbctsmjgrantcr derasmiljöflyktingar, utländska ochinternflyktingar,skydd,
omfattar 2,5 världs-illegala arbetsmigranteranhöriga procentsamt ca av

befolkningen.
UNHCR för ungefär tioförvärras. MedanFlyktingsituationen fortsätter att

människor under organisationensår med 10 miljonerräknadesedan att varca
omkring 23 miljoner. Tilluppgår flyktingar i världen tillantaletbeskydd, nu

omkring 25palestinska flyktingar2,5 miljonerskall läggasdetta samtca
miljoner.25Miljöflyktingama uppskattasinternflyktingar.miljoner varanu

traditionellt slag, dvs.internmigranterkategorier kommerdessaTill av
från landsbygden till städerna. Totaltflyttartredje världenmänniskor i som

70-100 miljonerriktning storstädernafrämst idenna rörelseomfattar motnu
världen. delhälften i övriga Enårligen, hälften i Kina ochmänniskor varav

5-20från storstäderna medöverlastadesig sedan vidare desökerdemav
invånare länder.till andramilj.

fattigdomsklyftan, kon-befolkningsökningen,Orsakssambanden mellan
från till storstäderna ochlandsbygdenflyktenmiljöförstöringen,flikterna,

mellan länderna i världen ärbefolkningsrörelsemaökningen i utom-stort av
i kapitel 4.samband belyseskomplicerade. Dessa närmareordentligt

sådan. Världs-befolkningsökningengivetvisfaktoravgörandeEn är som
år och 95människor varje100 miljonermed ungefärökarbefolkningen nu

tillväxttaktMed nuvarandetredje världen.ökning sker idennaprocent av
miljard till 2025 dvs.öka medAfrikas befolkningsannoliktkommer att en

Befolkningen i Sydasienmiljoner.till 600från 600 miljoner lnuvarande
årsedan 1950 harmiljard. Enbartockså öka medkommaberäknas att en

världsbefolkningen fördubblats.
den högre innebärolikamedbefolkningsfond räknar attFN:s prognoser:

årnivå miljarder 2150, den27vidvärldsbefolkningen slutar växa meren
stårVadnivån 11-12 miljarder.blirinnebärrealistiska att somprognosen

åren världsbefolk-kommer60under deemellertid enbart närmasteklart är att
mellan SydInkomstgapetjämfört med idag.fördubblasfalliningen attvart

åren. Kombinationenså 30dedubbeltblivitNord haroch senastestort av
oundvik-befolkningsökning kommervåldsamskillnader ochökade inkomst

också Syd-Nord.Syd-Sydmigration, främstökadleda tillligen att men
dennaförsöken hanterainternationellai deproblemgrundläggande attEtt

kombinationdenför bemästraorganisationFN:ssituation attär avattnya
flyktbakom ochofta liggersociala problemekonomiska ochpolitiska, som

uppgiften.samordnad föranpassadochtillräckligtintemigration ärannan
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Global solidaritet med tyngdpunkt förebyggande insatser måsteen
prägla det internationella samfundets verksamhet vad gäller utvecklingssam-
arbete, internationell handel De flyktingpolitiska åtgärderna emellertidetc. är

inriktade flyktingströmmar och omfattande befolk-attnu mer reagera
ningsomflyttningar förebygga dem. UNHCR,än FN:s främstaatt ärsom

flyktingfrågor,för utformat för människor flyrär politisktorgan som av
relaterade skäl.

Vidare kan konstatera skillnaden ökar mellan deattman resurser som
används för hjälpa den relativt lilla andel flyktingar kommit tillatt sett som
industriländerna och de multilaterala och bilateralaresurser som genom
kanaler föranvänds världens flyktingar och för flyktföre-merparten av
byggande insatser.

2.2 Utvecklingen i Europa

Europa berörs direkt den växande flyttningsbenägenheten i världen.av
Revolutionen kommunikationsområdet har gjort människor heltatt ett

årtiondenför sedan vårsätt än kan sig till kontinent förannat ett ta attpar
Östeuropasöka asyl eller invandra. Kommunismens fall i har dessutom

för flyktingar och andra migranteröppnat vill sökavägar skydd ellernya som
utkomst i den rika, fredliga och demokratiska delen världen. krigEtten av

skapat miljontals flyktingar pågår dock mitt den europeiskasom
kontinenten.

Det har i samverkan mellan de europeiska ländernaupprättatssystem som
för reglera migrationen dem genomgåttemellan har flera utvecklingsfaseratt
under tiden efter andra världskriget och inte till framtida behov.är anpassat

återståendeUnder 1950-talet löstes de flyktingproblemen i Europa. Relativt
fri rörlighet för arbetskraften genomfördes. En omfattande gästarbetarinvand-

frånring Sydeuropa dåvarandePortugal, Spanien, Jugoslavien, Grekland
och Turkiet Nordafrika till de europeiska industriländema domineradesamt
den migrationspolitiska utvecklingen under 1960-talet fram till invandrings-

år 1973. Som följd den gästarbetarinvandringen ökadestoppet storaen av
sedan anhöriginvandringen illegalaoch den migrationen, liksom asylinvand-
ringen vid mitten l980-talet.av

Ökningen antalet asylsökande i västvärlden har sammanfallit med eko-av
svårigheter.nomiska Systemen för utredning och mottagande asylsökandeav

i sig mycket kostnadskrävande. Den höga arbetslöshetenär medför asyl-att
invandringen ocksåkostnader längre sikt.storager

De europeiska länderna kommer oundvikligen ställas inför ökandeatt ett
migrationstryck befolkningsökningen i tredje världen som leder till attg.a.
Europas befolkning blir mindreallt del världsbefolkningen, denen av
ökande fattigdomsklyftan, storstädernas tillväxt, miljökatastrofer ök-samt

närområdet.ningen antalet konflikter iav
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bakgrund detta ökande migrationstryck gäller det för deMot europeiskaav
hurvästländema, däribland Sverige, bedömaatt

för invandringen, iide samlade i reglera asylskäla prövaattresurserna
och integrera invandrare skalloch iii vägasta emot mot

förinsatser utanför det landet, i ursprungsländema, motverkab attegna
biståtill utvandring för skydda och människor och förorsakerna attsamt att

till flera.skyddge
avvägning särskilt angelägen med tanke de asyl-Denna göraär att

genuina Antalet flyktingar i världensökande har skyddsbehov. extem-som
årenunder de tio och dennainternflyktingar har ökat dramatisktoch senaste

åren rad olika skäl. Därförfortsätta de tioökning tyvärr närmasteväntas av en
däribland Sverige,framstår angeläget industriländerna,det än attsom mer

internationella skall kunna bättrekollektivt hur upprättasprövar system som
mångaså flyktingar möjligt,flyktsituationer, skyddförebygger somger

på åter-inriktaserbjuds, och i högre graddetta skyddoavsett somvar
till flykt undanröjts.vändande orsakerna harnär

år i Unionen de viktigasteSverige fr.o.m. 1995 medlem EU. ärär en av
påverka massmigration. Sverigesorsakerna till flykt ochföraktörerna att

åtaganden ocksåinnebär förutommedlemskap i EU attett nyttnya ansvar
på migrations- ochpåverka framtida europeiska politikendendelta i och

bistånds-flyktingområdet och handelspolitikinklusive sambanden med EU:s
biståndsbudgetEU:ssäkerhetspolitiska samarbetet.det utrikes- och ärsamt

ocksåså så sin tyngdpunkt igånger svenska och harungefär denstortre som
pågår med inriktning1980-talet inom EU arbeteAfrika. Sedan slutet ettav

asylpolitik ocheuropeiskaskapa yttergränser,att gemensamengemensamma
invandringspolitik.långsiktigt även en gemensam

alltså främja svenska migra-möjligheterMedlemskapet har öppnat attnya
mål. viktiga tillvaratamöjligheterflyktingpolitiska Dessations- och är att

små och möjlig-jämförelse med EU:ssvenska ieftersom de ärresurserna
områden minskat.politik dessa hardriva avvikande svenskheterna att en

främsta aktörernaförhållande sin storlek deredan i tillSverige dockär en av
internationella flyktingarbetet.bidragsgivarna i detoch

utrikes-pågår också samarbete inom det ochår inom1992 EUSedan ett
området. dock bara i begränsadsamarbetesäkerhetspolitiska Detta är

asylfrågor.invandrings- ochkringsamordnat med samarbetetutsträckning
iunder den första pelarenbedrivsNågon sarnmanlänkning det arbeteav som

unionensbistånd till tredje världen ochMaastrichtavtalet vad EU:savser
säkerhetspoli-utrikes- ochpelarensflyktinginsatser, den andrahumanitära

kring invandring ochmed samarbeteden tredje pelarenverksamhettiska samt
också etableras mellanbehöverBördefördelningssystemasyl har skett.

vidare avsnittangränsande länder seochmellan dessaEU-ländema samt
5.4.
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Motiv för politiken ny

Det har anförts några viktiga motiv, frånutgör europeisktsom nu ett
perspektiv, inleda denöversyn svenska flykting- och invandrings-att en av
politiken, varigenom Sverige skulle kunna pådrivandeverka i EU.

2.3 Utvecklingen i Sverige

Utvecklingen den svenska invandrings- och flyktingpolitiken har iav stort
följt kontinenten. Eftermönster den omfattandesett flykting-samma som

invandringen under och efter andra världskriget frågankorn arbets-om
kraftens fria rörlighet inom Norden och uppbyggnaden denav gemensamma
nordiska arbetsmarknaden och det nordiska passkontroll-gemensamma
området dominera utvecklingen under 1950-talet. Under andra hälftenatt av
1960-talet ökade den arbetsmarknadsbetingade fråninvandringen Finland,

varpådåvarande Jugoslavien, Grekland och Turkiet kraftigt, Sverige i likhet
med andra europeiska länder stramade invandringspolitiken i börjanupp av
l970-talet. En omfattande satsning underlätta invandrarnas integration iatt
samhället gjordes under andra hälften Frånl970-talet. mitten 1980-taletav av
kom, i likhet med i andra europeiska länder, asylinvandringen dominera.att

iDen europeisk jämförelse omfattande invandringen till Sverige asyl-av
sökande måste liksom den omfattande invandringen anhöriga iav ses- -
relation till de kostnaderna. För Sveriges del räcker det dettastora samman-
hang med erinra kostnader för prövningen asyl-att att statensom av
ansökningar årenoch mottagningsstöd under 1992-1994 uppgått till 20ca
miljarder kr. Som jämförelse kan biståndSveriges helanämnas till utveck-att
lingsländema årenunder tid 1992-1994 uppgick till sammanlagtsamma ca
45 miljarder kr. och de svenska bidragen till UNHCR uppgick till 1,5att ca
miljarder kr.

Ökande integrationssvårigheter, långsiktigt sjunkande sysselsättningsgrad
och hög arbetslöshet socialhjälpsberoende bland invandrarna innebärsamt
såväl svårigheter ökade kostnader. långvarigtEtt omfattande, ochsom resurs-
krävande arbete krävs för 1980-talets och 1990-talets invandrare rimligaatt ge
förutsättningar för framtiden i Sverige. Hur detta arbete skall genomföras
ligger dock utanför kommitténs uppdrag. Invandrarpolitiska kommittén har

sådantsärskilt tillsatts med övergripande uppdrag.ett
Kostnaderna för den fortsatta invandringen, sedda i ljuset detav ovan

berörda ständigt ökande rnigrationstrycket framtiden, måstei i denna situation
också relateras till behovet ökade insatser för förebygga flykt ochattav

migration för internationellt flyktingbistånd.tvungen samt
En flykting- och migrationspolitisk omorientering förutsätter hela detatt

traditionella för flyktinghjälp i mottagningsland Sverigesystemet ett som ses
Ökad vikt behöver läggas vidöver. hur Sverige och andra länder i den rika

världen skall kunna överföra del de idag binds i asyl-en av resurser som upp
flyktingmottagandeoch i de länderna till generella och riktade insatser iegna
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medlemskap iSveriges EUområden flyktingproblemen förekommer.därde
påverka olikaframhållits utvecklingen. Fleramöjligheternaökar attsom ovan

bistånds- ochsäkerhets-,politikområden svenska utrikes-,berörs. Den
flyktingpolitisk dimen-migrations- ochflerahandelspolitiken har sätt en

tillräckligt effektivtpolitikområdena emellertid inteolikasion. De är
samordnade.
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3 Grunderna för politiken ny

Kommittén föreslår den framtida tlykting- ochatt migrationspolitiken
skall bygga följande sju grunder:

Skydd och hjälp möjligastörsta antal°
Global solidaritet och förebyggande insatser-
Sveriges närområde blickpunkteni-
En aktiv svensk EU-politik-
Reglering invandringen° av
Fokus återvandringsperspektivet‘
Situationen i Sverige°

Kommittén redovisar i detta kapitel de grunder kommittén föreslårsom att
den flykting- och migrationspolitiken skall på.bygganya

3.1 Skydd och hjälp möjligastörsta antal

Allt fler människor i världen kommer, enligt de bedömningar återgettssom
under de årtiondenanärmaste tvingas lämna sina hemovan, grundatt av

förtryck, väpnade konflikter, miljökatastrofer och fattigdom. Detextrem
internationella samfundet kommer ställas inför påkrav kraftigt ökadeatt
humanitära insatser för skydda och hjälpa flyktingar. Ett grundläggandeatt
mål bör många möjligt fåskall skydd ochatt hjälp, devara som oavsett var
befinner sig och detta beskydd. Detta bör alltså gälla förvem som ger
flyktingar befinner sig utanför Europa, inom vår världsdel eller i Sverigesom
och för insatser det internationellagörs samfundet, inom försom av ramen
europeiskt samarbete eller Sverige.av

Resurserna för uppnå måldetta begränsade.är Den omfattandeatt invand-
ringen asylsökande till industriländerna under de årentio har väcktav senaste
frågan sambandet mellan insatser för asylsökande i dessa länder ochom mot-
svarande insatser i ursprttngsområdet. Som redan har framhållits har skill-
naden ökat mellan de används för hjälpa den relativt lillaattresurser som sett
andel flyktingarna i världen kommit till industriländerntt och deav som

multilaterala och bilaterala kanaler används förresurser som genom merparten
världens flyktingar. Som exempel kan kostnadernanämnas förett deav

svenska humanitära insatserna i f.d. förhållandeJugoslavien i till kostnaderna
för asylsökande i Sverige från område,detta uppgått till det tiodubbla. lsom

längre perspektiv blir det därför alltmerett nödvändigt för samtliga industri-
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ökadebehovetasylmottagandet tillförkostnadernarelateraländer avatt
flyktingarbetet.internationellastöd detför bl.a.insatser

förfogarsamlade överdeinnebär dettadelSverigesFör att resurser som
samladeTill dessahelhet.skydd börhjälp ochflyktingarför ses som enatt ge

FN-syste-Utrikesdepartementet,flyktinghjälpdenhör genomsomresurser
skydd och denoch detSverigeutanförflyktingarförförmedlasEUochmet

myndig-berördaövrigaochArbetsmarknadsdepartementethjälp genomsom
Sverigeflyktinghjälpen i ärEftersomSverige.flyktingar iförförmedlasheter

före-andra skälinteutomlands bör,flyktinghjälpbetydligt dyrare än om
svenskasamladedeanvändningeffektiv resursernaligger, kravet aven

utanfördettaskydd skerflyktingar ävenflerleda tillkunna omatt ges
EUoch inomSverige varnas.isjälvfallet asylrättenSamtidigt börSverige.

skallnågonskyddsaknarSverige och annanstanstillkommerFlyktingar som
åtagandeninternationellamedi enlighetskydd här,tillhaframöver rättäven

traditioner.flyktingpolitiskaoch svenska

insatserförebyggandesolidaritet ochGlobal3.2

Afrikaifattiga ländernai definnasoch kommerfinnsflyktingar attFlertalet
detinomflyktingströmmarstår oftast redanländerAsien. Dessa utanoch

omställningsproblem.gigantiskainförfrån grannländernalandet ochegna
livsmedelsproduk-ÖkadnödvändiggörbefolkningstillväxtenkraftigaDen en

Miljöproblemenstorstäderna.tillinströmningframtvingarochtion storen
konfliktriskema. am-ökarbefolkningsgrupperolikamellanspänningaroch

iutvecklingenekonomiskadenvärldsmarknaden hämmarvillkorlika
särskiltAfrika ochiregionervissafinns iSamtidigtländer.många dessaav

framtids-välfärdsspridning ochÖkadutveckling,ekonomisktydligAsien
optimism.

fattigadebörllyktingpolitikensvenska attutgångspunkt för denEn vara
internationelladetutveeklingssträvanden ochsinastöd för atthabörländerna

påtvingadochtill flyktgrundorsakerangripaförinsatserSamfundets att
internationellaexisterande systemeteffektivt. Detblimigration behöver mer

problemsocialaochekonomiskapolitiska,kombinationdenhanteraför att av
ochtillräckligtintemigration anpassatärflykt ochbakomligger annansom

internationelladet systemettidigare äruppgiften. Som nämntsförsamordnat
flyktingströmmar än attflyktingfrågor inriktat attför reageramer

dem.förebygga
i interna-behandlasutsträckningökadiåtgärder börFlyktförebyggande
pågåendevid denbeaktasfora ochekonomiskaochsäkerhetspolitiskationella

tillsyftarinstitutioner attochinstrumentFNzsde somrevideringen avav
Även EU-samarbetetinomutveckling.ekonomiskochsäkerhetfred,främja

ochhandels-säkerhets-,utrikes-,inominsatsernadebör gemensamma
llyktingdimension.ochmigrations-uttaladtydligarebiståndspolitiken ha en
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Särskilt viktiga insatser förär främja demokrati,att respekt för mänskliga
rättigheter fredlig konfliktlösningsamt och nedrustning.

Ovanstående gäller i motsvarande grad den svenskaresonemang utrikes-,
säkerhets-, handels- biståndspolitiken.och Politiken inom dessa områden bör
i högre grad inriktas sådanamotverka faktoreratt kan upphov tillsom ge
omfattande migration, såsom kraftig befolkningstillväxt och urbanisering.

3.3 Sveriges närområde i blickpunkten

Järnridåns fall och demokratiseringen ÖsteuropaCentral- och harav av
naturliga skäl lett till ökning befolkningsrörelsema såväl inom frånochen av
länder i denna del Europa desamma. Tidigare kundeav befolk-som genom
ningen i de flesta dessa länder inte utvandra har dörrarna utåtav men nu

Likvälöppnats. har detta lett till någon omfattande ekonomiskt betingad
utvandring Konfliktenvästerut. i f.d. Jugoslavien har emellertid förorsakat
den flyktingkatastrofenstörsta i Europa Ävensedan andra världskriget. i
sydöstra Europa Turkiet och Kaukasus pågår konflikter har gettsom upp-
hov till flyktingströmmar. Utvecklingen i f.d. Sovjetunionen präglas storaav
och ökande omflyttningar olika etniska Dessa rörelser kan,av igrupper.
kombination med tilltagande spänningar och konflikter, komma växaatt
dramatiskt utvecklingen i området stabiliseras.om

De central- och östeuropeiska länderna i färdär med sinaattnu anpassa
gränskontrollsystem till dem i Västeuropa särskilt de länder sökasom avser
ansluta sig till EU, de undertecknar FN:s flyktingkonvention, upprättar
nationella asylsystem och deltar i ökad utsträckning i det internationella
migrations- och flyktingpolitiska samarbetet. De behöver politiskt, materiellt
och ekonomiskt stöd för kunna vidareutvecklaatt politiken i denna riktning.
En omfattande transitmigration till västeuropeiska länder ökar bördan för

Östeuropa.länderna i Central- och Därtill kommer effekterna det för-av
bättrade västeuropeiska gränssamarbetet, striktare första asyllands-av en
politik och ikraftträdandet Schengenreglema.av av

Det ligger självklart i övriga europeiska länders intresse alla länder iatt
ÄvenEuropa får jämförbara skyddsbehövandesystem. söker sig tillsom

ÖsteuropaCentral- och bör kunna räkna med få sin ansökan prövadatt ett
rättssäkert och undersätt tiden kunna leva under förhållanden.acceptabla
Kompetensuppbyggnad Östeuropakrävs för länderna i Central- ochatt till-

med Sverige och andra västeuropeiskasammans skall kunna utvecklastater
sådana fungerande asylsystem, medverka till bättre reglering migra-en av
tionsrörelsema och motverka organiserad människosmuggling.

För Sveriges del i förstaär hand St. Petersburgsregionen Ryska federa-
tionen de baltiska intressesamt tre i dettastaterna sammanhang. Insatser iav

Östeuropaövriga i Central- ochstater andra relevanta första asylländersamt
bör emellertid också Vadövervägas. gäller den aktuella flyktingkrisen
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fråga, så landetisärskilt kommaKroatientill attstödriktatBalkan bör
Även IOM:sUNHCR:s ochflyktingbörda.sinbärafortsättningsvis kan stora

betydelsefullanärområdeSverigesi ärprogram

EU-politiksvenskaktivEn3.4

åtagandenförutommedlemskap i EUSverigesinnebär nyaSom nämnts ovan
politikeneuropeiskaframtidapåverka deni ochdeltaockså attnyttett ansvar

med unionenssambandeninklusiveflyktingområdet,ochmigrations-
främjaockså möjligheterhandelspolitik. Detta attbistånds- och nyager

mål.tlyktingpolitiskamigrations- ochsvenska
deeftersomtillvarataviktigamedlemskapet är attmöjligheterDe ger

förFörutsättningarnasmå. attmed EU:sjämförelse ärisvenska resurserna
tidigareområden harpolitik dessasvensknationellavvikande somdriva en

de främstaSverigedockstorlekförhållande till sin ärminskat. I en avnämnts
flyktingarbetet.internationellai detbidragsgivamaochaktörerna

EU-politik föraktivsamordnad ochkommittén,enligtbehövs,Det en
EU-ornrådet. Värnsåväl inomflyktingfrågor, med insatser utom omsom

flykt ochtillorsakerundanröjeråtgärderochbördefördelningasylrätten, som
ochregioneniskyddsbehövande denskyddmigrationpåtvingad egnasamt

EU-politikenkommandei denhuvudinslaghåll världen böriandra vara
frigenomförapå siktföri arbetetviktig roll attharområdet. Sverige en

handelspolitikbistånds- ochEU:sregioner.och andraEUmellanrörlighet
viktSärskilddimensionen.flyktingpolitiskaochmigrations-beakta denbör

miljöfrågoma.ochvapenhandelninternationelladenbör ägnas

invandringenReglering3.5 av

tillinvandringenmedjämförelseiSverigetillinvandringenförsärdragEtt
bestårutsträckningbetydandeden iländervästeuropeiska avärandra att

invandringenanhöriga.och derasfårsedermeraasylsökande, stanna, avsom
betydan-medkaraktär,varierad ettländervästeuropeiska ärtill övriga av mer

år.underarbetskraft äveninslagde senareav
1980-taletlåg i börjanSverigetillasylsökande enInvandringen avav

År 1992årtiondet.i slutet00030ökade tillochnivå 0002årlig avcaav
nedåter kommithaSverigeberäknasår 1995rekordnivån 000 och84nåddes

ställeromfattningvarierandedennaasylinvandring000. Ennivån 15 avca
kravutomordentligt stora resurser.

bind-internationelltdeinvandringsregleringen ärför attutgångspunktEn
gällerDet överens-respekteras.skallgjortharSverigeåtagandenande som

förrespektengällerEU. DetochNordeninomrörlighetenkommelserna om
enligtfrihetergrundläggandeochrättighetermänskligaoch andrafamiljelivet
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bl. Europakonventionen. Det ocksågäller för flyktingarrätten tagita. sigsom
till Sverige få skydd här enligt flyktingkonventionen.att En betydande in-
vandring kan beräknas ske redan till följd dessa internationella åtaganden.av

Annan invandring bör regleras med hänsyn till de behov finnssom av
insatser för skyddsbehövande i världen åtgärderoch för angripa grund-att
orsaker till flykt påtvingadoch migration.

En utgångspunkt bör rättssäkerhet och effektivitet i reglerings-annan vara
Regleringen invandringen ochsystemet. asylprövningen kräver godav en

åtgärdernasamordning myndighetsplanet, såväl inom regeringskanslietav
verksnivå.som

3.6 på återvandringsperspektivetFokus

ÅtgärderDet mänsklig rättighet återvändaär till sitt land. direkt inrik-atten
på återvandringtade stödja har emellertid inte någonatt varit framträdande del

politiken för flyktingar i Sverige medan internationella repatrierings-av
däremot fåtthar omfattande stöd Sverige.program av

återvändandeFrivilligt långsiktigabör det måletutgöra för internationella
flyktinginsatser överallt där detta möjligt. Detta börär viktig del ävenvara en
för politiken för flyktingar i Sverige och i princip prägla frånmottagandet
första början. Den erhållit skydd i Sverige och vill återvända tillsom
ursprungslandet skall och till återvändastöduppmuntras att .

3.7 Den svenska situationen

invandringen till Sverige orsakar samhällskostnader i nuvarande läge.stora
Även det statsflnansiella läget och kommunernas måstesituation beaktas vid
utformningen invandringspolitiken. Kostnadsutvecklingen för invand-av
ringen har inte tillräckligt kunnat statsmakterna. Frågan denstyras av om
fortsatta invandringen måste i denna situation också relateras till behovet av
ökade insatser dels för förebygga flykt och migration stödjaatt tvungen samt
det internationella flyktingarbeteLdels för stödja den frivilliga återvand-att

frånringen Sverige.
Sysselsättningsgraden långsiktigthar sjunkit kraftigt bland invandrarna.

Flertalet dem invandrat årtiondetunder det kan inte försörjasenasteav som
sig själva. Socialhjälpsberoendet ökande. Ett omfattande, långvarigtär och
resurskrävande arbete krävs därför för 1980-talets och 1990-taletsatt ge
invandrare rimliga förutsättningar för kunna leva självständigt liv iatt ett
Sverige.
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4 Samarbete i globalt perspektivett

De komplexa katastrofer och andra flykt och migrations-typer av
situationer förvänta i framtidenär kräver, förutomatt analys-som nya
metoder rörande möjliga flykt- och migrationsströmmar, också ett
effektivt samarbete mellan det internationella samfundets politiska,
militära och humanitära delar.

Behovet förebygga flykt och migrationsrörelseratt bör tydligareav
idag ingå i långsiktigaän Sveriges mål för utvecklingsbiståndet. Främ-

jande demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och minoritetersav
ställning, stärkande globala och regionala såkerhetsmekanismer ochav
förbättring handelsvillkoren för fattiga länder bör särskildav ges upp-
märksamhet.

Flykting- och migrationsfrågor bör i ökad utsträckning föras upp
dagordningen i internationella säkerhetspolitiska och ekonomiska fora.
Vapenhandelns och miljöförstöringens betydelse för flykt på-och
tvingad migration bör uppmärksammas åtgärdsprogramoch inom dessa
områden övervägas.

Riktade insatser kort mellanlångoch sikt bör där indi-göras
kationer finns migrations- eller flyktingström iatt skala kanstörreen
komma utlösas. måsteMedel finnas tillgängliga sådanai situationer.att

UNHCR i dagsläget denär bäst lämpade organisationen för att
såvälför flyktingar i de flesta fall, internflyktingar ochansvara som,

måste erforderliga för detta arbete.ges resurser
Riktade insatser kan med fördel initieras och utföras även av

regionala I Europa OSSE sådantutmärktär exempel.ettorgan.

4.1 Komplexa orsakssamband

Internationell migration och flykt kärnpunkt irör all utrikes- och säker-en
hetspolitik, nämligen principen varje kontroll det terri-överstatsom egna
toriet. Världens uppdelning i förbehållerallasuveräna sigstater, rättensom

själva bestämma fåskall vistas iatt in i och detsamt utvem som resa ur egna
landet, medför internationella migrations- flyktingströmmaroch alltidatt är

frågor.politiska För kunna förstå sådanahur måsteorsakasatt strömmar man
utgådärför från det politiska sammanhanget.

När det gäller flyktingströmmar har dessa alltid sin i politiskt relateraderot
orsaker i hemlandet, såsom förföljelse politiskt eller religiöst oliktänkandeav
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konflikterväpnaderättigheter,mänskligakränkningarandraeller avgrova
Potentiellamedborgarna.deskydd mottagar-ibristeroch statens egnaav
uppstår i olika situa-också flyktingströmmarinverkarpolitik omstaters

ofrivilligmindreellergår. Andrariktningar devilkaoch iioner typer merav
påverkas likaledesmigration, änbetingadekonomisktutvandring, omt.ex.

hemländer och i debåde migrantemasiskeendenpolitiskaindirekt avmer
sig.sökerdit deländer

emellertid inteinnefattarmigrationflykt ochperspektivetpolitiskaDet
flykting- ochiförklarakunna mönstrenpolitik. Förenskildabara attstaters

till de globalamåste hänsyni världen ävenmigrationsströmmarna taman
Medanstrukturerna.befolkningsmässigaekonomiska ochsäkerhetspolitiska,

årlång har pekatradtrender underbefolkningsmässigaochekonomiska aven
förväntaskontinuerligt kanvärldenimigrationsströmmarnariktningi attmot
sedan deti världenomvälvningarnapolitiskarevolutionerandedeöka, har

vilka strömmarkrävsanalysergjort typerkrigets slutkalla somavatt avnya
förväntavi kan oss.

förutsträckningiefterkrigstidenunderkrigetkalla stor ramarnaDet satte
gälldeflyktingpolitiken. Dettainternationellaför denochflyktingströmmama

västvärlden. Dettillfrånsökte sigflyktingar öststatemaför degivetvis som
Under 1970-utanför Europa.flyktingsituationermånga fall förockså igällde

flyktingströmmar,ledde tillkonflikterflestahade de stora1980-taletoch som
direktAfrikas Horn,Afghanistan ochCentralamerika,Indokina,it.ex.

flyktingsituationerkriget. Dedet kallasamband medindirekt upp-eller som
mycketblitenderadekonflikterna ut-svårlösta, eftersom attoftastod var

dragna.
uppstått i desskonflikteroch dekrigets slutkallaDet typer somavnya

ochflyktingströmmarnaförändratgrundläggandeflera sättefterföljd har
åtgärder.vidtamöjligheterna att

dekonsekvenserna ärallvarligastehaft dehittillsutvecklingDen som
uppsplittringenmeduppstått sambandiförteckenetniskakonflikter med som

Sovjet-Jugoslavien ochhandi förstakommunistiskatidigare stater,av
både ochinom statsgränsermassflyktsituationer övertilllettDe harunionen.

andra världs-sedanharvår världen intedelomfattning settmed som aven
bildakan kommakonflikterfinns denna attMånga tecken typkriget. att av

lång framöver.tidundermönster
den interna-mellansambandetsärskiltbör nämnassammanhangI detta

flykting-upphov tillkonflikterväpnadevapenhandeln ochtionella som ger
ochvärldendelarnafattigai deoftakonflikter ägerDessa avströmmar. rum

tillverkningsaknarländermellan vapen.avegensom
fåttden harefterföljd, ävenkrigetsi det kallautvecklingEn somannan

människorförmöjligheternavårt attland,för ärkonsekvenser attdirekta eget
med dei ochutökatsharradikalt atti Europasig statsgränseröverröra

människorbarainteförsvunnit. Detta gör attkontrollapparatematotalitära nu
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också frånfrån till människorEuropa, andrasig västrakan östra utan attta
fåttMellanöstern, Asien och Afrika möjlighetervärldendelar attnu nyaav --

frånSverige har tagit asylsökande Irak ochVästeuropa.in i t.ex. emotresa
kommit Baltikum.via Ryssland ochSri Lanka som

har emellertid inte bara inneburit flykting-kalla krigets slutDet nya
också flyktingsituationerlett till rad har kunnat lösasharströmmar, utan att en

fåttsamfundet utökade möjligheter förebyggainternationellaoch det attatt
årenflyktingarantal har under de FN-flykt. Ett senastestort t.ex. genom

återvända till Kambodja, Mocambiqueoperationer kunnat länderledda som
och El Salvador.

den enskilda människans beslut lämna sitt hemlandOrsakerna bakom äratt
biståndutsträckning för vilket mottagande och honi väsentlig bestämmande

får organisationer. flyr undani andra och internationella Denstater somav
konventionsskyddadreligiöst, politiskt betingad förföljelse haretniskt eller en

våldkrig eller allmänt politiskt har ingentill skydd. Den flyr undanrätt som
sådan och Asien väl i Afrika. Denkonventionsenlig i Europarätt sommen

naturkatastrofer har överhuvudtaget ingen tillflyr undan svält, miljö- och rätt
få biståndinternationellt organisationer förflyktingskydd, kanmen genom

katastrofhjälp. sitt land ekonomiska skäl har inte hellerDen lämnar avsom
några flyktingarrättigheter enligt internationella för skydddet systemet av

rättighetsområdetomfattas regler mänskligaallmänna sär-samtmen avav
område interna-skilda internationella bl.a. arbetsrättensregler genom

migrerandetionella rättsinstrument syfte motverka diskrimineringi att av
arbetare etc.

låterProblemet in i distinkta kate-verkligheten ofta inte sig delasär att
gorier naturkatastrof oftadetta kan förefalla kanslag. Vadav vara ensom

mångavisa sig hänga faktorer. Vid fall torkaintimt med politiska avsamman
pågåendeoch hungersnöd förvärrats krigi Afrika katastrofernahar somav

detgjort svårt till drabbade. I vissa situa-förnödenheter deatt transportera
krigföringen. Genomihungern använtstioner har attt.o.m. ettsom vapen

områden regeringar,drabbade harhjälporganisationer tillträde till t.ex.vägra
på flykt för kunna besegra rebell-driva människorsökti Sudan,den att

styrkor.
orsakaskatastrofer, dvs. katastrofers.k. komplexaDenna typ som avav

olika slag hjälpbehovleder tillfaktorer ochkombination att avsomaven
samfundet hantera. Desvåra internationellaför detuppstår, särskilt attär

uppstår ofta kringoch oklarheterförstärker varandraproblemenolika
hjälporganen.mellan de olikaansvarsfördelningen

flyk-asylsökande skall betraktashuruvida enskildaBedönmingar somav
försvåraspå liknandemigranter kanekonomiska sätttingar eller ett av
hindraRegeringar kan vissatill flykt.olika orsakermellansambanden t.ex.

åtgärderfall kan detförsörja sig. allvarligaIellerindivider attgrupper
förföljelse.politisk I deså led iområdetekonomiska sätt utgöra ett
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det vanligt bestraffa oliktänkandekommunistiska öststatema att attgenomvar
sitt 1970-talets Uganda förbjöds liknandeförbjuda dem yrke. Iutövaatt

asiatiskt driva handel.människor medsätt attursprung
sig, ofta uppleverPå kan människor och sig,ävenomvänt sätt som uppger

kanske i lika högskäl i själva verket ha motiv utsträck-fly politiska somav
svårtsåledes många fall pekai endaning ekonomiska. Det ärär att ut en

sitt hemland.individ eller väljer lämnaorsak till attatt gruppen
går urskilja den utlösande fak-massflykt det ofta klartsituationerI attav

uppstår måstevarför massflyktkunna förklaraFör över statsgränseratttorn.
utlösande dvs.också de direkt orsakeremellertid beakta andra orsaker änman

långvarigt förtryckpolitisktkaraktär. Dessa kanunderliggande varaav mer
svår situation i delar landsärskilt ekonomiskbefolkningsgrupper, ettmot av

osv.
redogjorts för hittills harflykt och migrationorsaker tillAlla de attsom

hemländer.och migranternas Dettai flyktingarnasmed situationengöra
förutse och förebyggavill kunnainte orsakerräcker dock mansom om

Också potentiella mottagarländerfaktorer ioch flyktingrörelser.migrations-
sina hemländer. Dettabenägenhet lämnapåverkar människorsi hög grad att

ekonomiskaflyttar skäl.självklart det gäller demganska när rentär som av
de inte de kansina hernländeranledning lämnaingenDe har tror attatt om

något land.få idet bättre annat
huvudsak politisktiOckså flyktingströmmar ärdet gällernär som

Visserligenavgörande betydelse.omvärldenfaktorer i ärmotiverade är av
ilämna sina hem,väljermänniskor tvingasflyktingar än att mensom snarare

ellerfly inom hernlandetsmånga val mellansituationer finns gränser attattett
skall möjligtöverhuvudtagetdetland. Förfly till attett annat varasenare

mångai totalitärainte självklartsitt land vilketde kan lämna ärkrävs dels att
mottagarlandet vilketpotentiellain i detskall kunnadels destater, att resa

de skallinte baranågonstans krävsi världen. Dessutomsjälvklartinte attär
villigtockså detta skallmottagarlandin ikunna att taattutanett vararesa

krig. Omvärldens asyl-förföljelse ellerskyddoch demdem motemot ge
för flyktingströmmar statsgränser över-därför betydelse överpolitik är omav

olika potentiellaskiftande politiken iuppkommer. Denhuvudtaget mottagar-
väldestination flyktingenbetydelse för valet närländer dessutomär avav

påverkas inte baradestinationFlyktingens valhemland.sittlämnat avav
politisk stabilitetDemokrati,välstånd mottagarlandet.iekonomisktgraden av

flyr undan krigbetydelse för demavgörandefrånvaro krigoch är somav av
dåslutdestinationbeträffande valinte minstgälleroch förtryck. Detta av

tredje land.från asylland tillförstasin flyktfortsättermänniskor ettett
destinationslandvaletbetydelse för ärhafaktor kanEn stor avsomannan
väljer ofta sigflyrDenmigrationsströmmar.flykting- eller att tatidigare som

landsläktingar,ellerfinns landsmändär det redantill land ett som manett
nätverk.etniskadär det finnsband till ochalltså något till och harkänner
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Det bör dock understrykas det val destination enskilda ochatt av som
migranter och flyktingar grundas hur de sig kommagör tror attgrupper av

bli i visst land. Kunskaperna andra länder ofta bristfälligaärmottagna ett om
och valet kan bygga eller mindre dårykten ofta florerarmer osanna som
nänniskor upplever sig hotade eller missnöjda med sin situation. Omär man
vill kunna förebygga asylinvandring människor inte har skydds-t.ex. av som
behov det därför betydelse kunna förmedla informationkorrekt iär attav
deras beträffandehemländer de reella möjligheterna bosätta sig iatt poten-

sådantiella Projektmottagarländer. med inriktning bedrivs IOM it.ex. av
Rumänien och UNHCR i Albanien och i Ryska Federationenav .

Slutligen bör medveten rad andra slumpmässigaattman vara om en mer
faktorer kan betydelse för flyktingar migranterha eller hamnar. Rentvar
logistiska skäl kan ofta spela in. Om kommunikationer endast finns it.ex. en
viss riktning människor sighar känner hotade eller vill sökasom som en

någrautkomst i andra länder helt enkelt inte valmöjligheter.större
kompliceradeDe nämnda orsaksambanden behöver beaktas vid utform-nu

ningen framtida internationella samarbetsformer vilkas syfte lösaär attav
:lyktingproblemen i världen och orsaker till omfattandemotverka befolk-
ningsomflyttningar.

Flyktingsituationen4.2 i världen

För den ökningen antalet migranter flyktingarallmänna och i världen harav
redogjorts i avsnitt 2.1.

finns iDet världen i dag drygt 23 miljoner flyktingar behöver skyddsom
bistånd. flyktingaroch Av dessa drygt 19 miljoner flytt tillär ett annatsom

återväntland. Ytterligare 4 miljoner flyktingar till sina hemländerär som men
fortfarande behöver skydd och stöd drabbade situa-samtsom personer av

tionen i f.d. TillJugoslavien. detta skall läggas 2,5 miljoner palestinierca
långsedan tid tillbaka lever i flyktingläger.som

finns ytterligare människor flyktDet antal inom sina ländersett stort
grund bl.a. inbördeskrig och svält. Det totala antalet intern-gränser av

flyktingar tilli världen uppskattas 25 miljoner. Urbaniseringen iuppemot
mångatredje världen sig i fall helt oorganiserade former kan liknastar som

fattigdom explosionsartat.vid flykt undan och de städerna Deväxerstora
uppstått årenflyktingsituationer under de har visat det i desenaste attsom

svårt någon åtskillnadflesta fall i traditionell bemärkelse mellanär göraatt
flyktingar internationell och de i sittkorsar gräns stannarsom en som

många fall intemflyktingama i lika internationellthemland. I behovär stort av
bistånd konventionsflyktingarna.skydd och som

globalt perspektiv flyktingar och internflyktingar ojämnt fördelade.I ärett
förhållandeframför till ekonomiska möjligheterna förDetta gäller allt i de

och för flyktingpopulation. Specielltberörda länder hand sörjaatt ta om en
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åter-flyktingarmiljonernailyktingbörda. de drygt 23Afrika har Avstoren
i 32i Afrika, 26 Europa,knappt 6 miljonerfinns 25 procent procentprocent

6 i Nord-f.d. Sovjetunionen,Oceanien, 10 iochi Asien procentprocent
Latinamerika.iamerika 1samt procent

miljoner,Zaire 2 Iran 1,7framför alltenskilda länder detBland är
flyktingarhyserPakistan 1,2 miljonermiljoner och stora mengruppersom

Tanzania och Sudanfinns flyktinggrupper.länder i Afrikai fleraäven stora
600 000 flyktingar.finnsoch i Guinea700 000 vardera nästanhart.ex. ca

har förorsakatKaukasusområdet Sovjetunioneni det tidigareiStridigheterna
Tadjikistan 500 000,miljon,Azerbajdzan ltillflyktingströmmarstora

Georgien 260 000.000 ochArmenien 400
år miljonerpågått och 4sedan 1991Jugoslavien har närmarei f.d.Kriget

Många finnsstriderna.flykt undanlämna sina hemtvingatsmänniskor har
Österrike.Tyskland ochSverige,i Kroatien,

påtvingade migra-och den däravmiljöförstöringen i världenökandeDen
med miljö-Ommiljöflyktingar.begrepp,tionen har skapat ett nytt man

från torka,sina hemdrivitsmänniskorbetecknarflyktingar p.g.a.som
miljöproblemliknandeavskogning och andraökenspridning,jorderosion,

flesta finns i Afrika,människor. Demiljonertill 25uppskattasantaletkan ca
också tvingatsräknar demiljöflyktingarMexiko. OmochKina somman som

sådana enbart i Kina ochså antaletuppskattasdammbyggenflytta storap.g.a.
antalhar okäntSovjetunionenmiljoner. I f.d.50till ettIndien uppemot

industri-relateras tillkanmiljöförstöringdrabbatsmänniskormiljoner somav
kärnkraftskatastrofer, kärnkrafts-Aralsjön, eller tillutsläpp, t.ex.runtt.ex.

miljöflykting saknarbegreppetTjernobyl. Det böriolyckan attnoteras en
definition.erkändinternationellt

internationella4.3 Det systemet

årsflyktingskydd 1951för ärinternationelladetiGrunderna systemet
Genevekonventionen och FNzsockså benämndflyktingkonvention ibland

rad andra interna-finnsdessaUNHCR. Utöverflyktingkommissarie, en
indirekt syftedirekt ellerorganisationer medöverenskommelser ochtionella

blandorganisationerna märksbistånd. Blandochellerskyddflyktingaratt ge
UnitedUNRWApalestinaflyktingarna,förspeciellaandra FNzs organ

ofCommitteeInternationalICRCochWorks AgencyRelief andNations
skydduppgiftbl.a. tillorganisationen har attCross. DenRed gesenare

konflikter.i väpnadecivila
skyddssysteminternationelltfinnsarbetstagaremigrerandeFör ett som

avsnitt 5.3.1.beskrivs iILO. DettasamordnasFN-nivå övervakas och av
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4.3.1 Flyktingkonventionen

från årFlyktingkonventionen 1951 tillsammans med tilläggsprotokolletutgör
från 1967 det främsta för enskilda flyktingpolitik.rättesnöret Hittillsstaters
har 128 världens undertecknat konventionen ocheller tilläggsproto-staterav
kollet och därigenom bundna flyktingar det skydd instrumentenär att ge som
föreskriver.

för förföljdRätten den söka finnsasyl nedlagd redan iär FN:sattsom
allmänna förklaring från årde mänskliga rättigheterna 1948 där det iom

åtnjutaartikel från14 har söka och fristad förföljelse isägs rättatt att ettenvar
land. verkligheten kan det, tidigare svårtI dock oftanämnts,annat som vara

för skyddsbehövande sig mångaden landet. I fall kan detatt ta ut ur egna
också problem sig till in fåoch i land där kan skydd.att ta ettvara man

FN-förklaringar inte juridiskt bindande för ochär därmed intestaterna
erhållaheller stadgandet söka och asyl. finnsDäremot det irätten attom

flyktingkonventionens artikel 33 uttryckligt och för fördragsslutandedeett
bindande förbud avlägsna flykting områdetill gränsenparterna mot att moten

där han förskulle riskera förföljelse, den s.k. non-refoulement-utsättasatt
principen. såledesDen internationella asylrätten i princip förbudutgörs ettav
för utvisa den flykting till hemlandet eller till landärstater att ett annatsom

fråndär han riskerar förföljelse eller vilket han riskerar sändas tillatt
hemlandet.

Flyktingkonventionens kärna definitiondess begreppet flykting.är av
Enligt konventionens första artikel skall den betraktas flyktingperson som

i anledning välgrundad fruktan för förföljelse grund sinsom av av ras,
religion, åskåd-nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska
ning befinner ståndsig utanför det land, vari han medborgareär ärsamt attur
eller sådangrund fruktan, inte önskar begagna sigsagts,av som nyss av
sagda lands skydd. uppfyllerEn dessa kriterier benämnsperson som som
konventionsflykting och har till skydd.rätt

Flyktingkonventionen någoninte flyktingar till bosätt-rätt permanentger
erhållitning i det land där de sökt och asyl. Svensk lagstiftning dock iger

likhet med den nationella lagstiftningen i de flesta andra västländer i princip
upphållstillstånd.flyktingar tillrätt permanent

Flyktingkonventionen ingen för flyktingarheller välja asylland.rätt attger
såledeskan avvisa flykting till i vilken tillfreds-En stat staten en annan

ställande skydd Sverige och europeiskakan Detta andra länder igörsges. av
enlighet flyktingarmed principen skall skydd i det land vari de förstatt ges

förstasökt eller kunnat söka asyl, den s.k. asyllandsprincipen.
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UNHCR4.3.2

får bredast möjligaflyktingkonventionenverka förharUNHCR attatt
så UNHCR:sKonventionenefterlevs.anslutning och den utgör sättatt

förmå enskildai arbetet med sökainstrumentviktigaste stater att garanteraatt
grundläggande rättigheter.vissaflyktingar

förstaingår två huvudfunktioner: för detmandatUNHCR:sI att ge
främja varaktigaför det andramateriellt skydd ochrättsligt ochflyktingar att

återvändandefrivilligtunderlätta lflyktingproblemlösningar attgenom
överföring tillasyllandet eller 3i det förstaintegreringhemlandet, 2 etttill

humanitärtstrikt opolitiskt ochskallOrganisationens arbetetredje land. vara
ingår,Sverigeexekutivkommitté, därleds s.k.Arbetettill sin karaktär. av en

målsättningar och budget.övergripandevilken fastställer
kvinnor och för barnförsärskilda samordnarefinnsorganisationenInom

särskiltbåda kategorier flyktingareftersom dessa utsatta.ansesvara
resolutioner i FN:shand,har eftermandatUNHCR:s gene-genom

uttalandenochfrån generalsekreterareinitiativ FN:sralförsamling, av
stadgan.ursprungligadenexekutivkommitté utvidgats bortomUNHCR:s

harmänniskoransvarsområde idag de flestaomfattarOrganisationens som
politiskt rela-eller andragrund kriginternationellaflytt gränseröver av

människorbistår vissadessutomUNHCRorsaker.terade somgrupper av
del demEninternflyktingar.s.k.hemlandetsflytt inom storgränser, somav

således konventions-intebistånd UNHCRfår ärskydd ochidag genom
mening.i striktflyktingar

UNHCR söktledning harflyktingkommissariensnuvarandeUnder den
sökt lösningarperspektiv ochi bredareskyddsrollomdefiniera sin ett nya

årens ökade problem harflyktingproblem. Dekompliceradeallt senastemer
fördubblingdryginneburitpå och harUNHCRkravställt avstora en

styrelsen ochaktiva ihar varitnordiska ländernaoch deSverigebudgeten.
uppmärksammatSverige har särskiltUNHCR.stärkamedverkat till att

flyktingpro-orsakerna tillbakomliggandefokusera debehovet attav
i flyk-mänskliga rättigheternaför debristande respektendenblemen, bl.a.

ursprungsländer.tingarnas
svåra krigs- ochroll idirektförmåga spelaUNHCR:s att meren

framför iår. gäller alltDetunderkatastrofsituationer har satts senareprov
FN-familjen ochinomlead-agencys.k.UNHCRJugoslavien därf.d. är

ihumanitära arbete. Insatsenvärldsorganisationensförhuvudansvarethar
mandatgivitsUNHCR haroperation därexempelJugoslavienf.d. är en

traditionellaorganisationensutanförarbetsuppgifter liggerutföraatt som
arbetsområde.

framstår behovetpå UNHCRansvarsområden läggsflermedI takt avatt
FN-familjen,utanförochinomorganisationer,med andrasamordning som
katastrofområdetsåväl inomsamarbete krävsframträdande. Dettaallt mer
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vad gäller problematiken rörande internflyktingar, integration åter-som av
vändande flyktingar för angripa grundorsakema till flykt.samt att

4.3.3 UNHCR:s verksamhet i praktiken

Ramarna för UNHCR:s arbete förutom formelladet kompetens-sätts, av
området, framförallt resurstilldelning och politisk vilja. Organisationen ärav
för sin verksamhet helt beroende frånfrivilliga bidrag regeringar. För attav

biståkunna måsteoch skydda flyktingar UNHCR normalt haen grupp
frånsamtycke den territorium de befinner sig. frånUtan stödstat vars

regeringar kan UNHCR överhuvudtaget inte arbeta.
flyktingfrågorSamtidigt alltid politiskt känsliga. De orsakadeär är av

förföljelse eller politiska konflikter, de har olika slag politiska implika-av
tioner i mottagarländer, bl.a. därför de ofta sammanhänger med konflikteratt
med eller inom grannländer. Trots UNHCR:s mandat strikt opolitisktär äratt
därför förutsättningarna för organisationens arbete i högsta grad politiskt
betingade.

De politiska förutsättningarna för UNHCR:s arbete har varit skiftande
45-årigaunder organisationens Då århistoria. UNHCR skapades 1950 för att

förbättra situationen för Europas flyktingar dels de fanns kvar sedansom-
frånandra världskriget, dels flyktingfrågannyanlända öststaterna var—

känslig i förbindelserna mellan och Sovjetblocket anslöt sigöst varkenväst.
till flyktingkonventionen Fråneller till dåUNHCR. 1950-talets slut UNHCR

biståombads människor flytt i samband med avkoloniseringskrigatt som
frågor.aktualiserades politiskt känsliganya

Från framåt1960-talet och har huvudparten organisationens verksamhetav
i tredje världen. dettaägt Trots har det kalla kriget, fram till sovjet-rum

blockets fall, utgjort politiskaden för del arbetet eftersomstorramen en av
många flyktingskapandede konflikterna hade samband med konfliktenav
mellan ochöst väst.

Också uppbådavad gäller UNHCR:s möjlighet för insatser haratt resurser
de politiska varit betydelse. Ett exempel de skilda förut-ärstorramarna av

biståsättningarna olika flyktinggrupper i Pakistan under l980-talet. Medanatt
bidrag kanaliserades till de afghanska flyktingarna det betydligtstora var

svårare få bidragsgivare intresserade de iranska flyktingarna. Bidragenatt av
till frånde afghanska flyktingarna tillkom del USA och Saudiarabien,stor

motståndsrörelsen,länder samtidigt afghanskastödde den bl.a. medsom
Flyktingbiståndet såledestill de afghanska flyktingarna delvapen. var en av

omfattande politiskt fåmotiverat stöd, medan länder hadeett mot-mer
intresse för den iranskasvarande gruppen.

I och med det kalla krigets slut har förutsättningarna för UNHCR:s arbete
förändrats. biståndAntalet flyktingar i ivärlden behov skydd ochärsom av
har under hela efterkrigstiden ökat kontinuerligt och sedan 1980-talet i allt
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uppstått följdflyktingsituationer tillsnabbare takt. De stora som avnya
Jugoslavien och Sovjetunionenetniska fönecken i f.d.konflikter med samt

Somalia, Rwanda ochkatastrofer i bl.a.resultat s.k. komplexaettsom av
flera dessa situationerökningstakten. Iytterligare skyndatBurundi har av

insatser ikommit arbeta heltUNHCR sätt görshar attett nyttatt genom
pågående inte bara i asylländer. Enkonfliktområdena krig ochundersjälva

tidigarefår bistånd UNHCR idagdel dem är,betydande somgenomav som
internflyktingar.nämnts,

mångaflyktingproblem 1980-omfattandedessa ärSamtidigt med avnya
Pakistan afghanskaiflyktingsituationer fortfarande olösta,talets t.ex.stora

somalier fl..etiopier,Afrikas sudaneser,och Hornflyktingar m.
har ökat dramatiskt harmänniskor flykt i världenantalettakt medI att

tilltagit.uppgifter och behovUNHCR:s resurserav
1994.mellan 1984 och DeNedanstående UNHCR:s budgetfigur visar

år varit USA, EU, Japan,har underbidragsgivarnafem största senare
Storbritannien.ochSverige

1984-1994 miljoner dollarbudgetUNHCR:sUtvecklingenFigur av
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Det har blivit svårareallt för organisationen få regeringar bidra medatt att
råderDet mångasedan år tillbaka vad hos UNHCR brukarresurser. som

betecknas givartrötthet bland de rika länderna. Denna bottnar bl.a. i desom
svårigheternaekonomiska i västvärlden under det årtiondet och isenaste en

ökad insikt den kommande omfattningen de humanitära kriserna.om av
Bland internationellade organisationerna finns farhåga bidragsviljanatten
kommer minska ytterligare till följd det inte längre finnsatt attav nu samma
intresse under det kalla kriget hjälpa flyktinggrupper säker-attsom av
hetspolitiska skäl. Katastrofemas omfattning 1990-taletssedan början och det
faktum massflyktsituationer gångenför första sedan andra världskrigetatt har
inträffat i den rika delen världen har dock gjort bidragen hittills inteattav

någotminskat dramatiskt sätt.
syfte hanteraI bättre kunna de flyktingproblemenökandesätt haratt ett

nytänkande inom UNHCR. Bl.a. har organisationen i allt högreett startat
utsträckning börjat behovetbetona förebygga flykt istället för endastatt attav
angripa Flyktingkommissarien också framhållithar behovetsymptomen. av
internationellt skydd inte endast för dem redan flytt också förutansom
människor hotadsäkerhet i hemlandet. årUpprättandetär 1991vars av en
skyddszon för kurder i Irak, där FN agerade kombinationnorra genom en av
humanitära och militära fredsbevarande insatser exempel denutgör ett

flyktförebyggande agerande.typen av
Andra medel UNHCR använder för söka bemöta de växandeattsom

flyktingproblemen öka beredskapen förär snabba insatser kata-att när nya
strofer inträffar åtgärderna förvidga internflyktingarna vilket delvissamt att
hänger fråganmed förebyggande dåinsatser försökersamman om man
förebygga vidare flykt förstatill asylland. ocksåUNHCR betonar i allt högre

återvändandeutsträckning frivilligt den bästa lösningen flykting-som
situationer och har under de åren kunnat genomföra omfattandesenaste
återvandringsprogram bl.a. till Kambodja, El Salvador och Mocambique.

Utöver UNHCR rad andra internationella organisationer inomär ochen
FN-familjen flyktingområdet,verksamma ofta i samarbete medutom nära

UNHCR. I katastrofsituationer organisationer FN:s livsmedels-är t.ex. som
WFP och Världshälsoorganisationen WHO verksamma. Sedanprogram

år tillbaka finns dessutom inom FN-högkvarteret särskilt samord-ett ettpar
ningsorgan, DHA for Humanitarian Affairs, FN-familjensDepartment för
insatser i katastrofer. Utanför FN-systemet bl.a. Internationella rödakors-gör
kommittén omfattande insatser katastrofsituationer.i

nå lösningar flyktingfrågorNär det gäller försöken varaktigaatt genom
integration i första återvändade återintegreringdet asyllandet eller ochgenom

andra organisationerär verksamma, FN:s utvecklingsprogram UNDP.t.ex.
Utanför FN-systemet blandspelar andra IOM och Internationella Röda kors-

återvandringsfrågorna.federationen betydelsefull roll vad gäller t.ex.en
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OAU-konventionen.3.44

antagit utvidgademellanstatliga organisationer harochVissa enskilda stater
enhetsorganisationen OAU harafrikanskaflyktingdeñnitioner. denInom en

både flyktingar enligt FN:sskydd demantagits ärkonvention somsom ger
utifråntvingats fly grundandraflyktingkonvention och avsom

inflytande eller grundutländsktaggression, ockupation,kommande av
utvidgadeordningen. Dennaallmännaallvarligt denhändelser störsom

följd krig inomfly tilltvingatsinnefattar människorflyktingdeñnition avsom
princip i hela Afrika.respekteras iOAU-konventioneneller mellan stater.

Cartagena-deklarationen34 5. .
flyktingdefinition i denlikaså utvidgadLatinamerika harI enats om enman

Enligtjuridiskt bindande.inteCartagena-deklarationen docksom ärs.k.
också tvingats flydekonventionsflyktingar,skall, förutomdenna som

våld,allmäntvarit hotadefrihetliv, säkerhet ellerderasgrund att avav
rättigheter eller andramänskligakränkningarmassivaaggression,utländsk av

få skyddordningenallmännaallvarligt denomständigheter stört somsom
Cartagena-OAU-konventionen ochflyktingar enligtflyktingar. De ärsom

utvidgade mandat.inom UNHCR:sfallerdeklarationen även

lagstiftningNationell4 3 6. .
bindandeinga förharvärlden, inkl. Europa,regioner iövriga staternaI

motsvarande OAU-konven-flyktingdefinitionerutvidgademeddokument
docklagstiftningnationellantagits. ICartagena-deklarationentionen eller ges

omfattande,ofta mindreskydd, ävenpraktikenvästländer i änflestai de om
flyktingkonven-faller utanförmänniskorkategorierdevissa somavav

nivå asylrätteneuropeiskharmoniseringarbetet medFörtionen. seaven
6.3.5.4avsnitten 5.3, samt

nuvarandebrister i detVissa4.4 systemet

givetvis har gjortvilketomfattning,ökat iflyktingproblemen harUtöver att
i dagensoch bristerproblemsärskildafinns radsvårare bemästra,dem att en

-biståndflyktingskydd ochförsystem

varningssignalerTidiga4 4 1. .
hotandevarningssignaler vidtidigaår har behovetlång radUnder avaven

Tankendebatten.internationella ärdenikonflikter diskuteratskatastrofer och
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givetvis internationelladet samfundet, då sådana signaler skallatt kunnages,
ingripa förebyggande. Avgörande emellertid organisationerär och med-att
lemsländer verkligen dåingriper kriser hotar. finnsDet antal organisa-ett
tioner, inte minst UNHCR, har byggt mekanismer för tidigasom upp
varningssignaler. Problemet har varit bristen effektivt förett system att
vidarebefordra dessa signaler till andra organisationer och till berörda länder

bristen reaktioner signalerna.samt

4.4.2 Beredskap för akuta katastrofer

När människor flyr i antal och under kort tid krävs snabbt ingripandestort ett
från det internationella samfundets sida för förhindra svält och epidemieratt

för någonoch kunna bereda form tak huvudet för de flyende.över Detatt av
behövs likaledes beredskap för skyndsamma insatser med diplomatiska och
eventuellt fredsbevarande medel. fleraI de konflikter och massflyktsitua-av

uppståtttioner under 1980- och 1990-talen har emellertid det interna-som
tionella mångasamfundet enligt bedömare långsamt.alltför Ett skälreagerat
har varit bristande beredskap för akuta katastroñnsatser. Genom UNHCR,att
liksom rad andra organisationer, representerade iär antal länderett storten
finns visserligen förutsättningar för god insatsberedskap. För insatseratt
skall igångkunna krävssättas emellertid bl.a. kan till-görasatt resurser
gängliga dröjsmål. Denna i vilken FN-högkvarteren i Newutan process,
York och Geneve berörda medlemsländer spelar centrala roller, har isamt
många fall tenderat dra tiden.att ut

4.4.3 Samordningen i akuta katastrofer

Beroende karaktären varje enskild katastrof skall i princip olikaav organ
bära huvudansvaret för FN-insatsema. Ett problem emellertid,är nämntssom
i tidigare mångaavsnitt, det i fall inte gårklart särskilja flyktatt att t.ex.
undan naturkatastrofer och flykt undan krig. årenUnder de har desenaste
komplexa katastroferna ökat i omfattning. I dessa finns ingen enskild orga-
nisation förmår eller har formell kompetens in desättasom att ensam
omfattande insatser krävs.som

Bristande samordning och samverkan mellan de olika katastrofhjälp-
måsteorganisationer har länge varit problem inom FN-ettsom engageras

årDärför inrättades 1992, tidigare årsefter flerasystemet. nämnts,som
diskussion särskild avdelning inom FN-högkvarteret i New York DHAen
med uppgift samordna FN-organens insatser i komplexa katastrofer.att
Skapandet DHA har emellertid hittills haft liten effekt, bl.a. beroendeav
bristande och auktoritet i jämförelse med de harresurser attorgan man

kvarstår såledessamordna. Problemen delvis.
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insatseroch militäradiplomatiskaHumanitära,4.4.4

slut ikalla krigetsefter detinträffatharkatastrofsituationer t.ex.radl somen
påhumanitära insatsernadeSomalia harBosnien-Hercegovina och ettIrak,

operationer.fredsbevarandeavhängiga FNisbli direktkommitsätt attnytt
humanitära leveranser. Dettasäkraförhar FN-trupp använtsBland attannat

förebyggaskunnatvissa fall harzisylland iförstaflykt tillbidragit tillhar att
bistås inomkunnatkrigsdrabbade haroch andrainternflyktingarattgenom

insatser ställtemellertid dennaSamtidigt har typhemlandets gränser. avnya
rad problem.införFN-systemet en

utsträckning har bliviti ökadleveransernade humanitärafaktumDet att
biståndet,militariseringtillhar lettskyddFN-truppernasberoende avenav

hjälporganisationernzis t.ex.mån undermineranågonikommitharvilket att
Biståndsorgani-opolitiskaochopartiskatrovärdighetUNHCRzs organ.som

förhållandetsig i detsvårigheter finna parternahaft attharsjälvasationerna att
medvetet söktBosnien-Hercegovina,iinte minstkonflikterna,aktuellai de

krigföringen. UNHCRibiståndet instrumenthumanitärautnyttja det ettsom
militära maktspeletochpolitiskai detblivit indragetofrivilligthar detta sätt

till dehjälplevererakunnatidigare. För mestavgörande änsätt attett mer
behövandebistå mindretvingatsiblandbehövande har av annant.ex.man

grundval huma-uteslutandefattatsbeslutochtillhörighetetnisk avsom
följder.politiskafå oönskadekommitharövervägandennitära att

internflyktingarförskyddBristande4.4.5

svår flyktingarnasminst likasituationinterntlyktingarnas ärTrots somatt
bistå dennaoch skyddauppgiftmedorganisationsärskild attfinns ingen

efterskettförändringarsäkerhetspolitiskaomvälvandedeGenom somgrupp.
under desamfundetinternationellavisserligen detslut harkrigetskalladet

heltkonflikter sätti internahumanitärt ett nyttingripaåren kunnatsenaste
skydd ochinternationelltfåinternflyktingarnaförmöjligheterna attoch

kvarstår dockFortfarandeväsentligt. storaökatbistånd härigenomhar
be-varje suveränaprincipenallt statsframförbegränsningar, att omgenom

insatseromöjliggörförsvårar elleroftaterritorietdetstämmanderätt över egna
särskildregeringen. En representantdenhotasmänniskorför egnasom av

FNrs kom-förinomförgeneralsekreterareFN:s atthar ramenutsetts av
för utökatmöjligheternaundersöka etträttigheternamänskligaför demission

4.9.3.avsnittjfrinternflyktingarnaförskydd

långsiktigaÖvergången insatsertillfrån katastrofhjälp4.4.6

medarbeteorganisationersinternationellaandraochmål UNHCR:sförEtt
pågå möjligakortastunderskallkatastrofinsatserflyktingfrågor akutaär att
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tid för varaktiga lösningar problemen i stället nås.skall kunnaatt Frivilligt
återvändande då det möjligt, denär fördelaktiga lösningenmestanses, vara
både för den enskilde flyktingen och för det internationella samfundet.
Återvändande kräver emellertid i de flesta fall aktiva insatser förgörsatt att
hjälpa återvändadem såönskar de kan det i säkerhetgöra ochattsom
integreras i ursprungslandet för bli självförsörjande. UNHCR har i fleraatt
återvandringsaktiviteter årenunder de verkningsfullt kunnatsenaste sättett
samarbeta med andra långsiktigtorganisationer för bistånd så smidigatt en
övergång från den insatser till den andra har kunnat ske.typen Deena av
positiva resultaten i El Salvador och Kambodja kan härt.ex. användas som
modeller för framtida insatser.

Också integrering i det första asyllandet kräver oftast särskilda insatser.
Här kan det emellertid svårarebetydligt övergångengenomföra frånattvara

långsiktigakortsiktiga till insatser. mångaI fall förhoppningenär dent.ex. att
konflikt orsakat flykten skall kunna lösas och flyktingarna skallattsom

återvändakunna överskådlighem inom framtid. När konflikter drar påen ut
tiden blir konsekvensen dock ofta flyktingar åratalunder sitter i lägeratt
ämnade för tillfälligt boende och katastrofinsatser så blir mycketsättatt
långvariga.

4.5 Utvecklingsbistånd

biståndsinsatser4.5.1 Globala

Fram årtill 1993 århade under 20 OECD-ländernas bidrag till internationellt
utvecklingsbistånd varit i oförändrat i genomsnitt mellan 0,32ston ochsett
0,34 Från årBNI. 1993 sjönk emellertid bidragen till 0,3procent av procent

BNI fråneller 61 miljarder årdollar 1992 till 56 miljarder 1993. Detav
totala frånresursflödet OECD-länderna till u-länderna, direktinvesteringar
inkluderade, ökade frånemellertid 155 miljarder årdollar 1992 till 167 mil-
jarder 252ca 1 miljarder kr 1993.

Utvecklingsbiståndet från icke OECD-stater, framförallt arabvärlden,
åruppgick 1983 till 1,3 miljarder dollar.

Huvuddelen för OECD-ländernas bistånd s.k. DAC-mottagarstaternaav
bistånd återfinns bland u-länder i Afrika och Asien. Efter jämridåns fall har
emellertid ökad uppmärksamhet riktats fornadet östblocket. Detta för-mot
anledde årOECD i uttalande 1991 u-landsbiståndetunderstryka inteatt ett att

Östeuropa.påverkasskulle det stödet till Central- och Det totalaav nya
ÖsteuropaDAC-biståndetbilaterala till Central- och till länderna i detsamt

f.d. Sovjetunionen åruppgick 1993 till 6,9 miljarder dollar eller 0.04 procent
DAC-biståndet.det totalaav

Flyktingbiståndet utgår i olika former: till insatser för flyktingar itre u-
länder direkt eller via mottagarländernas regeringar, bidrag tillsom
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såsom och till OECD-organisationer UNHCR och UNRWAinternationella
frånför mottagande flyktingar u-länder.kostnaderländers av

år åruppgick 1993försumbar fram till 1990 tillsistaDen posten menvar
miljarder kr i de 9 21 ländermiljard dollar ca 8,25 av1,1över som

år.dessa kostnader dettarapporterade om
bistånd för flyktingrelaterade insatser itotala bilateralaOECD-ländernas

år till miljarder dollar 15uppgick 1993 2 caflyktingmottagande u-länder
biståndet.totalaeller 1,19 detmiljarder kr procent av

biståndmigration, utveckling ochrelaterad4.5.2 Ekonomiskt

ofta förutsättasutvecklingsbistånd migration kanFörhållandet ochmellan
land, vilken i sinbistånd till utvecklingenmedverkakan ett turatt avvara

Så alltid fallet.emellertid intei skala.migrationmotverkar ärstörre
resultatetbeskrivasMigration, kan generellt sett, avsom

människor lämnar sina hemtillpush-faktorer, dvs. orsakerantal s.k. attett-
politiskarbetslöshet ochsåsom befolkningsökning, miljöproblem, oro
sig till visstmänniskor begerorsaker tillpull-faktorer, dvs.antal ettattett-

sig dit.finns Enmöjligheterkontinent inkl. deeller vissland att tasomen
etniska och religiösaförekomstenbetydelsesärskildpull-faktor är avav

nätverk.

samtliga dessaregioner därurskiljatid kunnathar längreMan treen
således kommer in-i skalaoch där migrationför handenfaktorer attär stor

områdenförhållandena förändras.inte Dessa är:träffa om
långvarifrån det under tidKaribieninklusive Mexico ochCentralamerika-

migrationstryck USA ochfortfarande finnsfunnits ochhar motett
Kanada;

blomstrandeoch medAustralienSydostasien Japan,Delar statermot enav-
Taiwan;såsom ochekonomi Syd-Korea

Östeuropai Mellanösternoch vissaMaghreb-ländema motsamtstater-
Västeuropa.

sådanfrånvaro i landekonomisk tillväxt ellervisarForskning ettatt av
ekonomisk tillväxtolika Ompåverka migrationen sätt.i region kaneller en
befolkningen oftaisolerat harfattig och landetbefolkningenoch ärsaknas är

därifrån.flytta Omförkrävsden viljakunskap ellerinte den attsom
och kunskaperfår befolkningen kontakterhar inlettsekonomisk tillväxt om
områden. irikare Detarbetsmigration tilltill ärvilket ofta lederomvärlden
med viss initiativ-människorsigfattigasteinte de allraregel utanavsom ger

migrationenExempel dettaekonomiska ärutbildning ochkraft, resurser.
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från vissa asiatiska länder till Gulfstatema. När det nåttlandet haregna en
utvecklingsnivåviss lockas de tidigare fåutvandrade tillbaka de kansom om

fårtillfredsställande i hemlandet.liv Ofta dessa länder fler männi-ett ta emot
skor de tidigare förlorat. Exempel detta de s.k. asiatiskaän tigrarna,är

Taiwan, Sydkorea och Malaysia.t.ex.
såledesEkonomisk utveckling leder inte automatiskt till migrationatt upp-

hör väl till den blir selektiv. Utveckling innebär växandeattmen mer som
fårotillfredsställda behov hos delar befolkningen till följd deattmen av som

inte fåttde del den ekonomiska tillväxtenhar i stället väljeratt attanser av
påemigrera. Ett exempel detta delar befolkningen i deär central-stora av

amerikanska staterna.
fyraInom ILO diskuteras metoder för i-länder understödja utvecklingenatt

i u-länder ofrivilligdet gäller motverka migration flykting-ochnär att
strömmar:

direkta investeringar
handelspolitik

åtgärderpåtryckningarpolitiska
bistånd.

påskyndaeffektivaDe enligt ILO ekonomisk utveckling isättenmest att
utvecklingsländerna skulle öka de direkta investeringarna ochatt attvara
avskaffa handelshindren. försök i riktningenEtt den tillskapandet denär av
s.k. NAFTA-överenskommelsen, enligt vilken USA, Canada och Mexico
successivt skall riva handelsrestriktioner framför inom jordbruksområdet.allt
Detta kan förhoppningsvis sikt bidrakomma till minskning denatt en av

frånomfattande migrationen Mexico norrut.
biståndetFördelen med i detta sammanhang till fråndet, skillnad deär att

går Biståndandra medlen, kontrollera och skulle därför ävenatt styra. ur
långsiktigtmigrationssynpunkt effektivtkunna medel för utveckling.ettvara

biståndetFör detta krävs det möjligt för människor själva singöratt att styra
framtid, långsiktigbidra till skapa social utveckling.t.ex. att attgenom

måste biståndet ocksåSamtidigt emellertid beroendegöras att mottagar-av
landet bl.a. skapar ansvarsfull sysselsättningspolitik.en

utvecklingsbiståndet4.5.3 Det svenska

Biståndets storlek

biståndet budgetåretDet samlade för det förlängda 199596 beräknas enligt
biståndspropositionen uppgåden till drygt 20 miljarder kronorsenaste varav

drygt 13 miljarder kronor skall perioden juli 1995 juni 1996.t.o.m.avse
Detta oförändrad nivå året.nominellt jämfört förramed Detär sett mot-en

Målet biståndet0,87 för fortfarandeBNI. detär närprocent attsvarar av
så tillåterekonomin skall BNI.motsvara procenten av
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avgifterhöjning administrativa kostnader, med 20Förutom m.men av
års biståndsramar1995 be-verksamhetsutrymmet inommilj. kr kommer att

för flyktingmottagandeavräknas för kostnader965 milj. krmedgränsas som
bistånd.förmilj. kr avräknas EU:sSverige 707i samt gemensammasom

omprioriteringar i verksamhetenföljd minskande harTill resursramav en
området minskats medPå har anslaget 3multilateralabeslutats. det procent

Pååren anslag minska ytterligare.förväntas dettaunder de närmaste tremen
området minskat med l 1bilaterala har anslagetdet procent.

niondeplats blandjämförelse innehar SverigeinternationellI enen
bidragsgivare.världens största

Biståndsmålen

höja de fattigamålet utvecklingssamarbetefor svenskt äröverordnadeDet att
möjligheterlevnadsnivå. människorsinkluderarDettafolkens att ett

tillgång tilloch utbild-livnära sig, ha god hälsaoch säkertförutsägbart sätt
enligt riksdagenssyftarUtvecklingssamarbetesocial service.ning och annan

kommandeförmåga själva utforma sin ochstärka samhällensbeslut till attatt
framtid.generationers

mål fastställt svenskt utveck-har riksdagenövergripandeUnder dessa att
tillskall bidralingssamarbete

resurstillväxt-
självständighetekonomisk och politisk-

och social utjämningekonomisk-
samhällsutvecklingdemokratisk samt-

miljön.hushållning ochmedframsynt naturresurser omomsorgen-

och konfliktlösningmänskliga rättigheter,Demokrati,
uppgår budgetåret 199596 till 277,5förBiståndet denna anslagspostunder

demokratiskamål främja utvecklingenoch skall hamilj. kr att sam-avsom
rättigheter. Det givetmedborgerliga fri- ochrespekt för ärhällsskick och ökad

påtvingadallmänhet ochmed migration imål sambandhardetta näraettatt
sådan synnerhet.i

för 40samhällsutvecklingBiståndet demokratiskför procentsvarar av
BiståndetSydafrika.främsttill Afrika,planerasHuvuddeleninsatserna.

Latinamerika. Enhittills främst riktatsharuppbyggnadtill rättsstater motav
kvinnor, barn ochförlagskydd och insatserfolkbildning,varitviktig del har

kränkningardels därförtrycktillStöd kampenminoriteter. mot avges
landsmedvetet tolererasutförs ellerrättigheter sker,mänskliga ettav rege-

respekten för de mänskligaförbättraregering villlandsring, dels där ett
grundläggande frihetema.ochrättigheterna
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insatser för demokratiGenomförandet och mänskliga rättigheter skerav
med hjälp antal samarbetsorganisationer. Svenska enskilda organi-ett stortav
sationer spelar viktig roll.en

Inom för denna anslagspost prioritet till insatser före-ramen ges som
försoning,bygger konflikter främjar fred och i synnerhet försoningsamt

tillmellan etniska Stöd bl. insatser skyddar medborgaregrupper. ges a. som
förföljelse, till upprättande krigstribunaler,observatörer, medlings-mot av

insatser preventiv diplomati.och

återuppbyggnadflyktingbistånd stöd tillKatastrof- och samt m.m.
påkatastrofanslaget används 80 till insatser för människorAv procentca

budgetåretflykt. finns för 199596 1,5 miljarderFör detta anslag en ram om
Katastrofbiståndet utgårkronor. främst för insatser i 15-tal komplexaett

katastrofer, flertalet följden inbördeskrig. Exempel länderärvarav av som
pådrabbats detta f.d. Jugoslavien, Mocambique, Angola, Rwanda,sätt är

katastroñnsatserSomalia, Sudan, Irak och Afghanistan. Rena förutsätts sam-
främja efterlevnaden mänskliga rättig-verka med insatser för deattt.ex. av

flera fallheterna, försoningsinsatser, politisk och diplomatisk medling isamt
militära insatser.

fora för förbättrar sina möjligheterSverige verkar i internationella FNatt
uppkommande konflikter och snabbt inleda före-tidigt identifieraatt att

åtgärder. pågårbyggande reformarbete inom FN för förbättraDet attsom
katastrofhjälpen politiska militära insatser isamordningen mellan och och

fårkomplexa stöd bl.a. vadkatastrofer särskilt svenskt DHA.avser
omfattandeGenom medlemsskapet i EU bidrar Sverige till det redan nu

katastrofbistånd kanaliseras ECHO.genomsom

Jämställdhet

biståndspropositionen särskild uppmärksamhet jämställdhetI ägnas som en
fråga demokrati. proposi-i mänskliga rättigheter och Icentral analysen av

biståndspolitiska frågor hanödvändigheten itionen understryks ettattav
årutgår från både situation. 1995kvinnors och Underperspektiv mänssom

utgår frånpropositionen utarbeta politikregeringen enligt att somavser en
genomförande. Propositionen har i denna delstrategi för dessdetta och en

antagits riksdagen.av
år tillgodose kvinnors ochsedan 1985 medInom SIDA arbetar attman

biståndsprogram för flyk-utformningensärskilda behov vidmäns t.ex.av
alltid könsrollsanalys. Mäns ochtingar. Innan görsett startas enprogram

efter detta.ochkvinnors särskilda behov kartläggs programmen anpassas
bistånd.jämställtResultatet blir ett mer
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skuldlättnadStöd till ekonomiska reformer och

budgetåret 199596 har 1,2 miljarder kronor för stöd till ekono-För avsatts
mångareformer imiska reformer och skuldlättnad. Ekonomiska länderär en

långsiktig utveckling vilket i sinförutsättning för tillväxt och kan verkatur
sådanafrämjamigration. viktigt för Sverige reformerhämmande Ett sätt att

formen obundetbetalningsstöd, vilket antingen kan stöds.k.är ta avgenom
frigör medel för import.skuldlättnad indirekttill import eller som som

går Afrikasvenska betalningsbalansstödet till söderHuvuddelen det omav
skuldtyngda länderna finns.majoriteten de fattigaste ochSahara där mestav

Vietnam.utanför Afrika Nicaragua ochMottagarländer är t.ex.

Miljöinsatser

människor tvingats lämna sina hemavsnitt 4.2 har antaletiSom nämnts som
miljöinsatserkraftigt. För harmiljöförstöring och liknande ökatgrund av

budgetåret riktlinjer gäller199596 217,5 milj. kr Somunder avsatts. att
måste utvecklingsverksamhet därutöveri allintegrerasmiljöhänsyn attsamt

miljöfonder och miljöprogram. Miljö-till särskildabidrag fordrasriktade
mottagarländerna ochriksdagens beslut inledas medenligtdiskussioner bör

internationella miljökonven-tillträdermottagarländerbör ställaskrav att
tioner m.m.

för svenskt utvecklingssamarbete,särskilt väsentligasektorerVissa är
förknippade med urbani-miljöproblemmatförsörjning ochbl.a. ochvatten-

moderna sektorn.sering och den

medlemsskap EUSveriges iKonsekvenser av
EU:s och SverigesUtrikesdepartementet visargjorts inomanalysEn attsom

dettabiståndsverksamheten väl Mot bakgrundmål inom överens.stämmer av
budgetpropositionen lyfts framriksdagen i denna deli denhar ettantagnaav

för EU samarbetet.sakfrågor Sverige prioritera inom Attbörantal ramensom
påtvingad migration och flyktlindra konsekvenserna nämnsförebygga och av

områdena indirektaharprioriteringar fleraiuttryckligen dessainte avmen
sina hem. Förutom utveck-lämnaför människors behovkonsekvenser attav

satsningensärskiltjämställdhetsaspekterlingsfrågor, miljö och nämns
ekonomisk-politisk stabilitet ochdemokratisering,mänskliga rättigheter, ut-

katastrof- ochoch hanteringeffektivare samordningveckling samt av
insatser.konfliktförebyggande
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4.6 utanförInsatser Sverige

Orsakerna till människor tvingas lämna sina hemländer tidigareäratt som
både i det enskilda falletnämnts och övergripandesammansatta, ett mer

plan. går på något åtgärderDetta i sin det inte enkeltgör sätttur att att ange
övervägandenför åtgärderundanröja dessa orsaker. måstemöjligaatt om

grundas i insikt de komplicerade svårig-orsakssambanden ochen om om
heterna hitta verkningsfulla för angripamedel problemen.att att

Rent allmänt kan hävda svensk utrikespolitik med sin inriktningattman
biståndspoli-nedrustning och fredlig konfliktlösning liksom den svenska

sådana förhållandentiken, i själva verket handlar skapa i världenatt attom
flykt påtvingadoch migration skall undvikas.kunna

nivåer åtgärderEnligt kommittén kan olika urskiljas inom vilka medtre
direkt anknytning till flykting- och migrationsproblem skulle kunnamer

vidtas:

Långsiktiga bistånds-insatser inom den allmänna utrikes-, handels- och
På nivåpolitiken. denna bör hur förebyggande flykt ochövervägas av

påtvingad migration tydligare föras målsätt-kan in politikenssättett
ningar

2. mellanlång områdenRiktade insatser kort och sikt i där flykting- och
pågårmigrationsrörelser förväntaskan uppkomma eller i mindre skala.

3. förbättra främjaInsatser för handlingsberedskapen och varaktiga lös-att
ningar i situationer där flykt och migration inom eller över statsgränser

uppstått.redan

nivåersamtliga viktigtInom det särskilt beakta jämställdhetsaspekterär att
kvinnornas ofta situation.och barnens Vid förebyggande verk-samt utsatta

måste utgår från bådesamhet perspektiv och kvinnormänt.ex. ett som
frågoranvändas för demokratikunna analysera rörande och mänskligarättatt

åtgärdsprogramrättigheter och för effektivt kunna planera och genomföraatt
områden.inom dessa situationer människor tvingats flyktI där redan är

kvinnans särskilt situation flykting-väl känd. Sexuella övergrepputsatta mot
måstekvinnor problem strategier utformashela världen ochär överett stort

för förbättra skyddet för kvinnor.att
nivåerI det följande redovisar kommittén förslag till insatser dessa tre

långsiktigt, medellång uppstår.sikt flyktingströmmarkort- och närsamt
inriktning bör styrande för Sveriges agerandeDenna grundläggande vara

såväl multilaterala fora.bilateralt inom för EU-samarbetet och iramensom
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Långsiktiga insatser4.7

Förebyggande insatser4.7.1

målflyktförebyggande insatser inte uttalat förMigrations- och utgör ett
bistånds-, handels- eller säkerhetspolitik. Dettautrikes-,Sveriges allmänna

påtvingad migration och flykt i första handsin grund ihar sannolikt att
andra grundläggande problemresultatbetraktas ochsymptom meravsom

Påtvingadförtryckunderutveckling, krig ochfattigdom och m.m.som
problem,flykt dock inte bara konsekvensmigration och är utanav geren

långsiktiginte bara akuttill problemupphov är ävenutanav av mersom
fred säkerhet.befolkningsoniflyttningar kan i sig hota ochOmfattandenatur.

påtvingadförebyggande flykt ochbakgrund det viktigtdennaMot är att av
målsättningeningår för Sveriges allmänna ochtydligt imigration sättett

biståndspolitik.långsiktiga utrikes-, handels- och

Regionala insatser4.7.2

intensifierats under tid iregionala samarbetetNordamerika har detI senare
nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTAmed skapandet detsamband av

samarbete har, bakgrundTrade Agreement. DettaNorth American Free mot
från tydliginvandringen Mexiko till USA,omfattande ävenden enav

regionaltexempelmigrationspolitisk dimension. Ett ettannat arrangemang
mellan länderna vid denmigrationspolitisk betydelse samarbetetmed är norra

Medelhavet.södra sidan avresp.
fred,samarbete skapa demo-ökat regionaltFörutsättningarna att genom

migration och flyktutveckling och samtidigt förebyggaoch ekonomiskkrati
de regionerskiftande i olika delar världen. Imycket nämntsdockär somav

Medelhavsregionen finns länderNordamerika ochEuropa, somovan --
ekonomiskdärmed kan bidra till ochbåde demokratiska ochrika ochär som

förhållandenLiknandeutveckling i mindre gynnade grannländer.demokratisk
för regionalt samarbete har under deAsien. Förutsättningarnafinns i delar av

områden, Afrikaframför allt i södra och iåren i vissadessutom ökatsenaste
Mellanöstern.

annorlunda ochi Afrika delvisregionala samarbetetDet är naturav en
regionerländerna i olikaoch integration mellansyftar till ökat samarbete samt

Regionaltregional obalans.konfliktlösning och minskadbidra tilltill att
två African Organi-fora, OAUframför allt inomsamarbete i Afrika sker

Southern Africansamtliga och SADCUnity omfattarzation for statersom
och i vilken denomfattar elvaCommunityDevelopment stater senastesom

Sydafrika.medlemmen är
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4.7.3 Ett perspektivglobalt

Fattigdomen, politiska instabilitetenden och bristen förrespekt grund-
läggande mänskliga rättigheter i delar gårvärlden det integörstora att attav
förlita påsig regionala samarbetsstrukturer långsiktigtför undanröjaatt

påtvingadorsakerna till flykt migrationoch i världen. Därför krävs en
sammanhållen ocksåpolitik det globala planet.

främsta instrumentet globalaDet det planet FN. Inom för FNär ramen
bedrivs områdenarbete inom antal rättigheter,mänskligaett stort t.ex.-
ekonomisk och social utveckling, miljö långoch hälsa bidrar till attsom-
sikt undanröja påtvingadoch lindra orsaker till flykt och migration. Sverige
tillhör långde länder under tid givit de omfattande ekonomiskamestsom
bidragen till ochdetta arbete verkar samtidigt med politiska medel för FN-att

skall stärkas.systemet
Sverige kan emellertid inom i högre utsträckningFN verka för migra-att

tions- flyktingfrågomaoch tydligare lyfts dagordningen försättett upp
långsiktiga Fråndetta arbete. migrationsperspektiv bör vissaett typer av

bistånd kunna prioriteras högre, insatser för förebygga massmigra-t.ex. att
slumområdention i mångmiljonstädertill u-ländemas föroch förbättraatt

långsiktigtlevnadsvillkoren insatser fördär eller säkra matförsörjningen iatt
områden ofta drabbas svält. Vidare bör metoder sökas för ettattsom av
politiskt plan behandla de säkerhetspolitiska dimensionerna flykting-av
frågorna.

långsiktigtFör FN skall ha möjlighet för fred hållbarverka ochatt att
fårutveckling det givetvis nödvändigt organisationenär att resurser som

bättre i de omfattande uppgifterna.dag Det dennaän ärmot motsvarar
bakgrund andeloroande den används för insatser föratt attav resurserna som
bekämpa fattigdom och skapa utveckling ekonomiskt, socialt, miljö-som ur

perspektiv långsiktigtbefolkningsmässigt hållbaroch har minskat underär
år. minskningDenna direkt relaterad till den ökning deärsenare av resurser

år.används för ingripa vid de katstroferakuta skett underattsom som senare
Det finns uppenbart behov förbättrade mekanismer för förebyggaett attav

såkonflikter och katastrofer långsiktigaandra FN kan sigägnaatt mer
råder,insatser mindre akutinsatser.och I det läge för närvarande medsom

de åren förunder drastisk ökning offren komplexa katastrofer isenasteen av
världen, lösningendet dock otillräckligt söka problemen enbart iär att en
förstärkning långsiktiga ocksåDet finnadet arbetet. gäller bättreattav me-

mellanlångför förebyggande insatser och kort sikt.toder
ocksåbör understrykas de globala utvecklings- och säkerhets-Det att

frågorna organisationer och inter-inte kan lösas enbart FN detgenom som
frånbistånd tillnationella bilateralt rika fattigabanksystemet eller genom

uppnåsutveckling skall och orsaker tillländer. För global fred och kunnaatt
påtvingad måsteflykt och migration kunna undanröjas alla sittstater ta ansvar

både för respektera mänskliga rättig-den befolkningen, t.ex. attgenomegna
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konflikterlösaför relationerna med omvärlden,heter, och attt.ex. genom
medel.med fredliga

också mellan internationellbör sambandensammanhangI detta vapen-
uppmärksammas, liksom sambanden mellanflyktingströmmarhandel och

från Förbättratu-länder och emigration dessa.handelsprotektionism gentemot
möjligheter till syssel-utvecklingsländer kan ökademarknadstillträde för ge

sättningsutveckling i dessa.

mellanlång siktkort ochRiktade insatser4.8

Inledning4.8. 1

insatser förmålen för riktadei desammagrundläggandeDe är settstort som
förtryck och skapa fred,fattigdom ochlångsiktiga angripaarbetet:det attatt

finnas metoderdock i deViktiga skillnader kandemokrati.utveckling och
långrättighetermänskligagäller främjandet äranvänds. När det avsom

informations- och utbild-liksombetydelse,normativa arbetesikt FN:s storav
för mänskliga rättig-frågor respekteni länder därkring dessaningsinsatser

nödvändigtPå sikt kan det däremotkortotillfredsställande. attheter är vara
regim skyddapåtryckningarstarkaochinternationell närvaro mot engenom

på långOch medan detfrån direktahotade övergrepp.ellerutsatta grupper
utvecklaoch hungerfattigdomnödvändigt bekämpa attsikt är att genom

på nödvändigtkort siktkan detökenspridningen,ochjordbruket stoppa vara
svältkatastrofer hotar.då slagit fel ochskördarbistånd formi matatt avge

insatsberedskapoch högvarningssignalerTidiga4.8.2

möjliga iskallinsatserutgångspunkter för riktade ärTvå viktiga attatt vara
flykt ellerförutspå omständigheterså vilkagår något underdet när somatt

finnsoch ii detuppkommaskala riskerarpåtvingad migration i attstörre att
åtgärder.lämpligainberedskaphög sättaatten

ständigt skäl förmånga iplatserföreliggeri världen stort settRuntom
insatsernariktadesina hemländer. Delämnamänniskor attstora grupper av

flyktingström iellermigrations-finnsteckendock därbör göras att en
därförspringande punktenDen ärriskera utlösas. attskala kanstörre att

utlösande faktorerna.identifiera dekunna
utlösandeofta fungerakanomvälvningarellerPolitiska händelser som

vidigäller flyktingströmmardetsjälvklartganska närfaktorer. Detta är
Även inteutvandringdvs.migrationsströmmar,bemärkelse. grupper somav

minst poli-händelser. Intepolitiskaofta utlösaskanskyddsbehövande,är av
människors möjligheterförändrakani slagbesluthändelser ochtiska ettsom

utlösa befolk-bidra tillkanvalutareforrner,plötsligasig, attförsörja t.ex.att
återfinns antal afrikanskaiexempel dettaFleraningsomflyttningar. ett
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länder. Beslut det slaget givetvis omöjliga direktär förutsäga.av attsenare
Däremot går mångadet i fall iaktta hur den politiska eller ekonomiskaatt
situationen i land gradvis destabiliseras snabbt stigandeett arbets-genom
löshet inflation,och ökande politiskt våld etc.

Andra indikatorer rnigrations- och flyktingströmmar kan utlösasatt är
missväxt och torka eller ökande spänningar mellan etniska grupper.

dåfallI de massmigration eller massflykt inleds har människor ofta under
längre svåratid levt under ekonomiska omständigheter, känt sin säkerheten

hotad eller varit missnöjda med den politiska regimen. Beredskap lämnaatt
landet kan därför redan finnas under Detta i synnerhet falletärytan. om
arbetsmigration tidigare förekommit och såledeslandsmän finns igrupper av
andra länder. När hyperinflation och kraftig ökning arbetslösheten,en av
omfattande våld,politiskt någonväpnade strider i del landet eller hotav om
konflikt någotmed angränsande land läggs till övriga faktorer risken förär
migration flykt påtaglig.eller i skalastörre

årtiondeUnder drygt fråganhar behovet tidiga vamingssignalerett om av
vid hotande ståttflyktingkatastrofer högt dagordningen i den interna-upp
tionella debatten.

Rent allmänt kan konstatera det idag finns så god interna-attman en pass
tionell bevakning potentiella områdenkrishärdar, där torka och svältt.ex.av
kan hota, de omfattande katastrofema i de flesta fall kan förutsägasatt mest
månader åroch ibland i förväg. WFP, UNHCR, UNDP och andrat.o.m.
FN-organ mångahar liksom ICRC och frivilligorganisationer fältrepresenta-
tion i mycket antal länder och kan tidigt stadiumett stort ett rapportera om
felslagna skördar, ökande politiskt och etniskt våldbetingat FN-sekre-etc.
tariatets analysfunktion har dessutom förstärkts år.under Vamings-senare
signaler kunde därför i god tid innan katastrofema i Somalia ocht.ex.ges
Rwanda hade brutit ut.

Det viktigt förarbeta de internationellaär mekanismema för infor-att att
mationsinhämtning såoch analys förstärks varningssystemet ytterligareatt
kan förfinas. I synnerhet förefaller, i enlighet med Carlsson-kommissionens
förslag Our Global Neighbourhood, the of the Commission Globalreport on
Governance, Oxford University Press 1995, behov föreligga för bättreen
systematik, informationdär den olika internationella organisa-stater,som
tioner frivilligorganisationeroch besitter kan utnyttjas ett sammantaget mer
effektivt Endast FN har möjlighet fungera globalsätt. sambands-att som

icentral detta sammanhang. Sverige bör därför stödja FN möjlighetatt ges
sådanutveckla funktion.att en

Det bör dock understrykas det avgörande problemet vid kon-störreatt
flikter och komplexa katastrofer årenunder de knappast har varit bristsenaste

tidiga vamingssignaler det internationella samfundets senfärdighetutan att
tolka och effektivt dessa. förefaller svårtDet överhuvudtaget förreagera
regeringar motiveras till bidra till insatser innan katastrofen välatt att är ett
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genomgåendeopinon. Deninternationellmassmedia har väcktfaktum och en
möjligheternalite och för sent, ochförtendensen är attsnarast agera pre-

CNN-effekten, dvs. intressetmånga s.k.förspills därför i fall. Denventivt att
katastrofer in imänskligabilderförst väcks trängerregeringarnahos när

humanitärabland de internationellaoftarevåra alltvardagsrum, nämns
reellt problem.organisationerna ettsom

gäller komplexa katastrofer,således finns detoftavamingssignalerOm när
vid bemärkelse, detflyktingar imassrörelser ärkonflikter ochväpnade av

betingad ekonomiskti första handsvårare migrationförutse ärofta att avsom
exempelvis detförekomtvång. fall i EuropaEfter attprognoser ommurens

utlösakommuniststaterna skullefornasvåra i deekonomiska läget mass-
slagit in. Medhittills inteharfrån till Dessamigration väst.öst prognoser

och Albanien harinledningsskeendeRumänien i begränsatförundantag ett
Östeuropafrån Central- ochekonomisk grundmigrationden ägtsom rum

omfattning albanska exempletdetförhållandevis takt ochmoderatskett i en
påtagligtdock migra-finnsavsnitt 5.4.2. Detutförligt ibehandlas ettmer

fortfarandeområden och kani del Europafrån vissa dennationstryck manav
ochmed den ekonomiskainträffa i sambandförändringar kaninte utesluta att

detta ökarpågår kan leda tilldär ochomvandlingpolitiska attsomsom
Sovjetunionen.delar f.d.gällersärskilt vadytterligare, av

indikationerfinna klaradet lättarekan konstateras ärSammantaget attatt
vad falletutlösasvid bemärkelse kan ärflyktingar i ännär strömmar somav
möjligheterna tilleftersommigration. Ochbetingadbeträffande ekonomiskt

skallförebyggande insatserriktadebetydelse förcentralförutsägelser är attav
också gällerdetfår skillnad betydelse övervägadenna när attkunna sättas

lösningar.tänkbara
tidiga varnings-för riktade insatser,förutsättningen utöverDen andra

åtgärder olika slag. Vilkaberedskapfinnssignaler, det sättaär attatt aven
faktorer i dendeberoende delsgivetvisåtgärder aktuella ärär somavsom

vadmigration, delsflykt ellerförväntas utlösasituationen kanenskilda av
möjligtdockriktning. Det ärbeträffande attkan strömmarnasantassom

riktade insatser kanområden ochdär snabbapolitiskaantalurskilja vara avett
Någraskala.migration iflykt ochförebyggaföravgörande betydelse storatt

följande.områden i detskall diskuterasdessa centralaav

minoritetsfrågorochrättigheterMänskliga4.8.3

flykting-ofta till utlösarättigheter bidrarmänskligakränkningar attGrova av
utvaldavissadå drabbarkränkningarnasynnerhetfallet iDetta ärströmmar.

från f.d. JugoslavienFlyktingströmmarnaminoriteter.ofta etniskagrupper,
massivaexempel hurfruktansvärdaaktuella ochfrån Rwandaoch är

för för-harfolkmordoch använtsmänskliga rättigheter attkränkningar av
tidskränkningarföregicks dessabåda fallenIetniskadriva av engrupper.
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upptrappad spänning mellan etniska vilkenunder förebyggande in-grupper,
borde ha kunnat in. Andra kanske mindresättas uppmärksam-satser men
konfliktermade, inkluderat etnisk rensning och tvingat hundra-som som

tusentals människor flykt har inträffat i Armenien, Azerbadjan ocht.ex.
Georgien.

Bland för förebygga människor tvingas måsteflyktannat att att mer
till kampen för mänskliga rättigheter. Det finnsavsättas mekanismerresurser

för områdentidigt upptäcka där spänningarna stiger med tlyktingströmmaratt
troligt resultat. oftaDäremot saknas politisk vilja, och kanskesom resurser

åtgärderkunskap för vidta i förebyggande syfte. En bidragande orsak tillatt
detta ingripande innebär tvingas ställningär och kritiseraatt ett att ta motman

mångalands politik vilket för regeringar svårt.obehagligt ochärett annat
Om f.d. Jugoslavien och Rwanda exempel det internationellaär att

samfundet misslyckats såhar med preventivt finns andra exempelatt agera
hur faktiskt lyckats minska etnisk spänning eller skyddasättannatman

från sådantEtt näraliggandeövergrepp. exempel medutsatta storgrupper
betydelse för Sverige de baltiska jfr. avsnitt 5.4.2 och bilaga IV.är staterna

4.8.4 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Denna organisation sitthar i den slutakt blev resultatetursprung som av
åri Helsingfors 1975, Konferensen säkerhet ochtoppmötet samarbete iom

Europa ESK, och undertecknades 34 europeiska och nordameri-som av
kanska statschefer. ESK och slutakten lyfte fram principen mänskligaatt
rättigheter inte enbart interna angelägenhet. Sedan dess har antalär stats etten

nivå hållits.hög Vid regeringschefsmöte åroch i Parismöten ett stats-
1990 uttryck för värdegemenskap kring demokratins och rättsstatensgavs en
ideal och kring för mänskligarespekten rättigheter. diskussioner förtsDe som

årsedan 1975 och de kontaktnät skapats innanmellan ochöst västsom
förändringarna i inträffade har enligt samlade bedömningar haftöst stor
betydelse för stabiliteten i Europa och för frigörelsen i öst.

Toppmötet i Helsingfors 1992 förklarade ESK skulle skulleatt ses som
frågorregional organisation i FN-stadgans mening, förmeden ansvar

åtgärder.rörande internationell fred och säkerhet för regionalalämpar sigsom
årVid i Budapest 1994 ändrades organisationens till Orga-toppmötet namn

nisationen för och Antaletsamarbete säkerhet i Europa, OSSE. medlems-
då till innefattande och vissahade 52 stycken, Centralasien länder iväxtstater

det asiatiska Ryssland Nordamerika.samt
framDen värdegemenskap inom OSSE vilar brett säker-växt ettsom

inte bara militära förtroende-hetsbegrepp. Detta bygger och säkerhets-
åtgärderskapande rustningskontroll. Numera betonas inomoch OSSE att ett

demokratiskt grundat principer ochstyrelseskick, med respekträttsstatens
för konfliktförebyggande.mänskliga rättigheter, i sig Dessutom byggsär en
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för ingripa i alla stadier konflikt omfattarberedskap ävenatt av en somupp
med för fredsbevarande insatser.möjligheten ställa trupperatt upp

påtalaformer försärskilda mekanismer och brotthar utvecklatOSSE att
påtaladeåtaganden insyn i och diskussionoch för underlättagjorda attmot av

missförhållanden.
inomför nationella minoriteter inrättadesHögkommissarieEtt ämbete som

år redovisning hur OSSE verkar inom1992.för OSSE En närmare avramen
förekommer eller riskerarflyktingprobleminom regionen därolika länder att

återfinns i avsnitt 5.3.3.högkommissariens verksamhetochuppkomma av

mänskliga rättigheterhögkommissarie förFN:s4.8.5

högkommissarie förår FN:s1994 ämbeteinrättandetGenom ettav som
använda arbetssätt liknandeinförtsrättigheter har möjlighetermänskliga att ett

OSSE:shögkommissarie kan, i likhet medöverallt i världen. FN:sOSSE:s
vadländer med problem gällerinitiativ besökaminoritetskommissarie, eget

under-särskildaoch närmaremänskliga rättigheter rapportörerutset.ex. som
dockrättigheter harKommissarien för mänskliga ännusituationen.söker

dessutom beroendeverksamhetoch hansbegränsade ärrelativt avresurser
ofta problem just ifrån vill besöka. Detländer han ärsamtycke de ettsenare

begås.rättighetermänskligasvåraste kränkningarnadär de allrade länder av
politiska pris det innebärbetala detbereddaoch SudanLänder Irak är attsom

kommissarien tillträde.vägraatt
i Geneve.mänskliga rättigheterförfinnsFN:s bildandeSedan ett center

påtala mänsk-för brottvarit aktivtbristandeCentret har motatttrots resurser
särskilt utsedd Eni världen, ofta rapportör.liga rättigheter runtom genom en

förslag hurleda till konkretautredning skallfinansieradSverige omsomav
högkommissa-kunna verkarättigheter skallför mänskligaFN center som:s

roll inombetydligt stärka FN:sskulleutförs f.n. Detoperativariens arm
samarbeteeffektivt prestigelöstochområdet mänskliga rättigheterför ettom

båda kunde etableras.mellan de FN-organen
bl.a. tagit proble-inrättades har hanhögkommissariens ämbeteSedan upp

områdetibesöksamband medregeringama där iBaltikum medi samtettmen
också ikontorharRwanda. Hanfält monitorer till öppnat100 ettsänt över

ochinformerasituationen därföljaförsta hand skallBurundi i samtsom
rättigheter.mänskligabeaktai hur böroch andramyndigheterutbilda manom

minoritetskommis-OSSE:sställninghögkomrnissaries änärFN svagare:s
självständiga rollhögkommissariensstärkamålsättning börsarie. En attvara

minoritets-liknandepreventivt sättmöjligheteroch hans ettatt somagera
kommissarien.
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Övriga åtgärder4.8.6 preventiva

I Europa OSSE bara del nätverk instrumentutgör större kanetten av av som
påverkautnyttjas för OSSE:s medlemsstater har dessutom i de flestaatt stater.

fall starkt intresse inte förlora alltför mycket i politiskt efter-anseendeattav
områden.detta kan följder rad När det gäller med färrestatersom en

band till omvärlden, i synnerhet till den demokratiska delen världen t.ex.av
vissa påverkanu-länder, däremot möjligheterna till mindre. Underär senare
år ihar allt högre utsträckning krav rörande demokratisering och förrespekt

biståndsinsatser.mänskliga rättigheter villkor för Detta kansatts somupp
verkningsfull metod i länder Kenya och bistånds-Tanzania, därettvara som

medel betydande del de samlade inkomsterna. stårDe länderutgör en av som
för de kränkningarna mänskliga rättigheter tillhör emellertidvärsta inte deav

biståndsmottagarna påverkaoch möjligheterna bistånds-de medstora att
politiska instrument därmed relativt begränsade.är

många såI fall situationen spänd det inte räcker med denär att typ av
insatser kan OSSE:s minoritetskommissarie eller högkom-görassom av av

måste dåmissarien. Dessa kompletteras med eller omfattandeersättas av mer
internationell och preventiv diplomati. I Irak upprättadesnärvaro av norra

år 1991 inledningsvis med militära medel FN s.k. skyddadt.ex. en av zon
där kurder riskerade förföljelse internationellt biståndskydd ochsom gavs

Så småningombl.a. UNHCR. godkände de irakiska myndigheterna igenom
överenskommelse med FN fortsatt internationell i ochnärvaroen zonen

områdetkurderna i har detta flera årsunder tid kunnatgenom arrangemang
leva Många frånvaroi relativ trygghet i sina hembyar. skulle i detta skyddav
sannolikt ha sökt sig till Turkiet och till andra länder.över gränsenta

Både OSSE:s och FN:s kommissarier och upprättandet skydds-genom av
för kurder ligger i linje förslagmed de till förstärkning detzonen en av

internationella årsamfundets preventiva arbete flerasedan tillbaka före-som
lanseraspråkas bl.a. UNHCR. Flyktingkommissarien har försökt be-av

förebyggande internationellaskydd, dvs. insatser förgreppet att garantera
människor vistas i sina hemländer i säkerhet, oberoende derasrätten att av

åskådningetniska politiska etc.ursprung,
sådantFörutsättningarna bereda skydd emellertid skiftande beroendeäratt

tillståndet i berörda länder. OSSE:s minoritetskommissarie dåhar agerat
situationen varit spänd inga konflikterväpnade brutit Skydds-ännu ut.men

i upprättades efterIrak emellertid det landet hade besegratsattzonen norra
alltsåmilitärt och den akuta väpnade konflikten hade upphört. I situationer av

krig mellan svårareoch inom det emellertid betydligt beredaärstater att
människor sinaskydd inom hemländers vilket inte minst FN:sgränser,
misslyckade försök skyddade i Bosnien-Hecergovina harupprättaatt zoner
demonstrerat vidare avsnitt 4.9.3.se
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också den kommissariesammanhangkan i detta nämnaDet värt attvara
föröstersjöstatema har bevaka demänskliga rättigheterför utsett attsom

Östersjönrättigheterna imänskliga staterna runt

Konflikthantering4.8.7

användningen in-enligt denKonflikthantering innefattar gängse termenav
åtgärder för förhindrakonflikter, dvs.både och efterföre, under att attsatser

främja varaktig fred ochuppstår, konflikter och förför lösakonflikter attatt
nåtts. det flyktföre-fredsuppgörelse har Urlångsiktig utveckling sedan en

konflikterförhindra väpnadeinsatserna förperspektivetbyggande är attatt
intresse.bryteröverhuvudtaget störstut av

säkerhetspolitiska samarbetepolitiska ochekonomiska,mycketDet nära
betydelse isjälvfallet avgörandeNATO harEU ochetablerats inom ensom

konflikter mellan medlems-förhindra brytergällerhand detförsta när utatt att
påockså inverkanstabiliserandegradhar i högdetländerna enmen

gradvis till flerbyggsmångfacetterade samarbeteomvärlden. Detta utnu
konfliktföre-säkerhetspolitisk ochföromfatta formertillländer och att nya

samverkan.byggande
integrationeneuropeiskautvecklingen denbeskrivningEn somavav

orsaker till flykt,förebyggadet gällersådan, viktvilken närär attytterstaav
betänkande.för dettautanföremellertid fallaskulle ramen

förbättramed FN-kraft i arbetetdrivandesedan längeSverige attär en
konflikthantering. Dengällerarbetsformer vadochmekanismersystemets

inspiration i dettaytterligareCarlsson-kommissionens kans.k. rapport ge
fått allt viktigareefter handESKOSSEinom OSS harocharbete. I Europa en
preventiva arbetet.beträffar detminst vadkonflikter, intehanteringenroll i av

utvecklats.samarbete med FNsamtidigt OSSE:shardennaI process
åtgärderpreventivavidtamöjligheterinternationella samfundetsDet att

nivån idealisktlägstaagerande denvid därofta liknasbrukar settstege,en
konflikt.hotandeså föreliggerigång varningssignalerskall sättas snart enom

exempelvisdiplomati,preventivnivå första handinnebär ilägstaDenna
områdetundersökningsgrupp tillsändergeneralsekreterareFN:satt engenom

stånd dialog och för-fåsöka tillskallsärskildeller representant ensomen
också kostnads-kanföreliggerOm behovmellansoningsprocess parterna.

etableras.internationellcivilbegränsad närvarotidsmässigtoch
Åtgärder general-initiativ FN:sdirektvidtasslaget kandet avav

behöver höras.generalförsamlingensäkerhetsrådet ellersekreterare utan att
dröjsmåloch desnabbtåtgärderna mycketkan utansättasDetta gör somatt

oftamedlemsländernamellandiskussioneruppstå utdragnakan somgenom
säkerhetsrådet.föregår ibeslut

svårt generalsekreterarenföremellertiddet attverklighetenI är agera
Även diplomatinpreventivaden sättsstöd.medlemsländernassnabbt utan om
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in tidigt och effektivt diskuterade åtgärdersätt är mångaiett fallovan
otillräckliga för stabilisera situationen. måste dåMan oftaatt högreupp
nivåer på åtgärdsstegen och kanske igång omfattandesätta operationer.mer
Så ytterligare blir nödvändiga krävs, beroendesnart insats,steg typ av
beslut säkerhetsrådeti eller finansiellt frånstöd medlemsstaterna. För att t.ex.

regelrätt medling skall kunna måsteinitieras säkerhetsrådet fatta beslut.mer
Detsamma fallet utplacering fredsbevarandeär styrkor i preventivtom av
syfte bedöms nödvändig. Om humanitära insatser måstekrävs FNvara :s
olika specialorgan och finnas tillgängliga. Inom alla deengageras resurser

delområdenanämnda det diplomatiska, det militära och det humanitära- -
finns dessutom starka och ibland motstridiga intressen svårtdet förgörsom
FN kraftfullt och samordatatt sätt.ettagera

Svårigheterna politiskt och alltsåslag många.är De vinsterannatav som
kan effektivt preventivtgöras agerande kan leda till väpnade konflikterom att
undviks såemellertid detär motiveratärstora allaatt övervägaatt noggrant
möjligheter förbättra nuvarandeatt system.

På den politiska och militära sidan de humanitära frågorna behandlas
särskilt nedan det angeläget verka förär andelstörreatt att en av resurserna
används för preventiva insatser. I dagsläget förfogar FN-högkvarteret över ett
40-tal arbetar med diplomatisk prevention medan antalet FN-personer som

Ävensoldater f.n. i tjänst uppgår till omkringär 70 000. dessasom om
siffror givetvis inte omedelbart jämförbara,är pekar de diskrepans ien
prioriteringarna, där förebyggande får stå tillbaka för pågåendeagerande i
kriser. Sverige kan i detta sammanhang aktivt verka för de mekanismer föratt
förebyggande står till buds, undersökningsmissioner, ianvändst.ex.som

omfattning vad hittillsstörre varit fallet.än som
När det gäller utplacering fredsbevarande i preventivt syfte detärtruppav

problem medlemsstaterna ställaett stort med bidrag innanatt att upp en
konflikt Sådana åtagandenbrutit kan svårare motivera för in-ut. attvara
hemska opinioner finansdepartementoch eftersom behoven inte likaär
uppenbara i situationer där pågårväpnade strider eller har Iägtsom rum.
mångt och mycket detta emellertid pedagogisktär problem, där det gällerett

finna Sådanaövertygande finns iatt och med preventivargument. attnu
utplacering för gångenförsta har i skala stationeringenprövats större genom

FN-trupp i Makedonien, där metoden hittills visat framgångsrik.sigav vara
Det förefaller angeläget utvärdering Makedonien-operationengöraatt en av
för klarlägga och hur denna kan användas modell för framtidaatt om som en
preventiva utplaceringar.

När det gäller OSSE har organisationens mekanismer för konfliktföre-
byggande åtgärder successivt utökats, framför allt åren.under de Desenaste
arbetsformer diskuterats med preventiv diplomati och undersök-som ovan
ningsmissioner tillämpas OSSE, där möjligheternaäven till flexibeltav
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många fall inom FN grund den högreagerande dessutom i är änstörre av
ömsesidigt beroende mellan medlemsstaterna.ochgraden samsynav

Ännuockså möjlighet fredsbevarande insatser.OSSE har göraattnumera
pågår för insats freds-sådana gjorts, planering medingahar en ev.men

utveckling finns ioch med denna dagi Nagomo-Karabach. Ibevarande trupp
vårutplacering i del världen.till preventivutökade möjligheter trupp avav

i fredsbevarandeenbart kan placeramärka OSSEvälDet är ut truppattatt
tvångsmedel krävs för lösningutvecklas dithänsyfte. konflikterOm attatt en

säkerhetsråd.nås måste fattas Bl.a. detta skälbeslut FN:sskall kunna avav
i samverkan med FN.måste operationer skeOSSE:s nära

åtgärderförebyggandeHumanitärt4.8.8

påtvingad migration itill flykt ochorsakernatidigare konstateratsDet har att
kombination med konflikter denioch svält ärflesta fallde är attsammansatta,

flyktförebyggandemånga massflykt. Desituationerfaktorn iutlösande av
både preventiv diplomatimånga innefatta ochmåste därför i fallåtgärderna

insatser förriktadediskuteratsdet slagandra insatser attsamtovansomav
Påkatastrofer.humanitäraoch andra sättförebygga svält typer sammaav

så måsteså vamingssignalerininsatser bördiplomatiska sättas snart gessom
humanitäravarsel denmed kortkunna inledasoperationerhumanitära om

område förvärras.visstsituationen i ett
tillgång tillfältrepresentationomfattandesinharFN-organen genom
humanitäraskördarhotande torka, felslagna görinformation attosv., somom

snabbaförutses. För ochutsträckning kanrelativtkatastrofer i attstor
inte bara varnings-emellertidin krävsinsatser skall kunnaeffektiva sättas att

tillgängliga ochslag finnsolikafungerar, attutan attsystemet resurser av
för situationen.någon organisation tar ansvar

pågår inom FN:s katastrof-reformprocess1990-taletbörjanSedan enav
och samordningen.insatskapacitetentill förbättrabistånd. syftar bl.a.Den att

Afrikas Hornmassflyktsituationernasvältkatastroferna ochminstInte
grund oklarfördröjdes bl.a.då insatserinternationella1980-talet,under av

reformer.behovethar visatolika FN-organ,ansvarsfördelning mellan av
vid hotandeförutsättningarfinns idag bättreskapandet DHA attGenom av

olika specialorganansvarsfördelning mellanrimligkatastrofer enas om en
för akut-särskild fondhar dessutomanslutning till DHAinom FN. I en

för enskilda FN-organmöjligheternaökatvilket har attinrättats,insatser
tillgängligamedel gjortsinnanfrån operationerlån fonden inleda avgenom

givarländer.
flyktingkatastrofer harochhotande svält-också hurexempelfinnsDet

År 1992 kunde snabbaagerande.preventivtjustundvikas t.ex.kunnat genom
enskildaorganisationer,frivilligafrån FN-systemet,samordnade insatseroch

massflykt ochavvärja hotAfrikaregeringarna i södraochgivarländer om
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politisk instabilitet då långvarigakut mathjälp torka gjort 18attgenom
miljoner människor i regionen riskerade drabbas svält.att av

Sammantaget beredskapen bland de humanitära organisationernaär idag
någonsinhögre och förutsättningarna för preventivt humanitärtän agerande

måstebättre. Det dock understrykas reformprocessen långt ifrånäratt
mångaavslutad och problem olösta.ännu äratt

Problemen olika slag. Ett den skiftande kapaciteten mellanär rör olikaav
humanitära igångorganisationer snabbt insatser. UNHCR harsätta idagatt
den akutfonden bland organisationerna ocksåoch i övrigtstörsta högst bered-
skap. Detta leder lätt till förhållandeUNHCR överutnyttjas i till organi-att

såsomsationer WFP och UNICEF. Ett problem frågorvissa inteärannat att
på något någontydligt faller inom ansvarsområdeorganisationernassätt av

sådanoch därför tenderar falla mellan frågastolarna. En intern-äratt
flyktingarnas situation, vilken behandlas utförligt i avsnitt 4.9.3.mer

Ett tredje problem svårigheternahänger med genomföraattsamman
nyordningar. Skapandet DHA har exempelvis i teorin erbjudit lösningarav
många samordningsproblemen. praktikenI emellertid DHA relativtär ännuav

både finansiellt förhållandepersonellt och perspektiv, inte minst isvagt ettur
till vissa de organisationer DHA har samordna, UNDPatt t.ex.av som som
tidigare ofta varit det i praktikenFN-organ fungeratsom som samman-
hållande. försvårar givetvis förDetta DHA ledande roll. Enutövaatt en
allmän tilltendens konkurrens mellan organisationer inom FN-systemet leder
i många fall till fortsatt ineffektiv dubbeletablering representationskontor iav
olika länder, där DHA-representants i vissa fall resulterat inärvaroen
ytterligare FN dubblering den avsedda effektiviseringen.änsnarare

Starkt alltsåbehov föreligger för fortsatta reformer inom den process som
redan inletts. Sverige har, inte minst inom för det s.k. Nordiska FN-ramen
projektet förslag reformermed till FN-systemet, varit drivande kraftav en
bakom förbättringar katastrofbiståndetde det humanitära genomförtsav som

år.under Det angeläget Sverige fortsätter dettaär attsenare engagemang.

4.8.9 Den politiska dimensionen humanitärt förebyggandeav

Det positiva nytänkande skett och de reformer genomförts vadsom som
biståndetgäller det humanitära och möjligheterna humanitära in-att genom

frågorförebyggande har framförallt sig kring hur hjälp-rörtsatser agera om
organisationerna effektiviserasskall kunna och samordningen dem emellan
förbättras. De kanske allvarligaste hindren för effektiv humanitär prevention
ligger emellertid i dag och politiskt plan.ett annat mer

svårigheter för fåDet gäller bl.a. de humanitära organisationerna att
områden svårighetertillträde till drabbade och Dessa kan bero attgrupper.

området motståndsrörelseförbas regeringen i det drabbadeär moten en
landet regeringen därföroch i syfte använda hungern iatt att som vapen
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kampanj gerillan igerillan, eller för kunna drivakampen motmot att en
internationella insyn hjälp-området besvärandeden närvaroutan som av

organisationerna tillträde.leda till, medvetet nekararbetare skulle
ocksåflykt kan heltsvårigheterna humanitär hjälp förebyggaatt genom

pågår sådan intensitet och karaktärinbördeskrigdetenkelt bero attettatt av
sig in i landet eller tillsäkerhetsskäl inte kanorganisationerna bl.a. taav

områden landet.särskilt drabbade av
ytterligareundanröjas enbartgivetvis inteHinder dessa slag kan genomav

biståndet. möjligheterna till humanitärtOmdet humanitärareformer av
påsamfundetinternationellaöka krävs detförebyggande skall ettattsnarare

står till buds:sammanhållet olika instrumentkan utnyttja alla desätt sommer
mångaså dockmilitära. Problemenpolitiska och, krävs, ärhumanitära, om

sammanhållensådan politik.genomföragällerdetnär att en
principen icke-inbland-varitproblem har längegrundläggandeEtt att om

Under defrån ingripa i konflikter inomning hindrat FN senastestater.att
utvecklingmåste revolutionerande skettbetecknasåren vadhar som ensom

förändringar harområde. säkerhetspolitiskaGenom de ägtdetta som rum
konflikteri internaingripa humanitärtsamfundet kunnatinternationelladet

flyktingströmmarförebyggabidra tilloch därmed kunnathelt sätt attnyttett
förFN-truppskettDetta har bl.a. använts attstatsgränser. attöver genom

emellertid inga klara principerfinnsFortfarandehumanitära leveranser.säkra
ingripa humanitärtomständigheter FN skall haunder vilkaoch rättnär attom

igångdock viktigårens utveckling harinbördeskrig. Dei sattsenasteett en
fortgå.denna kandet angelägetoch är attprocess

gjort deemellertid samtidigtharpositiva utvecklingi principDenna att
ochmed de politiskafrågorna sammankoppladeblivit allthumanitära närmare

Tänkandet hur dennaproblem.radmilitära, vilket skapatde omnyaen
sig relativtriktning befinneri ännuskall kunnautveckling rätt ettstyras

blivit beroendeleveranser harhumanitärastadium. faktumpreliminärt Det att
lett till militari-tidigare bl.a.skydd harFN-truppernas nämnts ensomav

hjälporgani-till underminerabiståndet, fall bidragitvilket i vissasering attav
Organisationerna haropolitiska.trovärdighet opartiska ochsationernas som
militära speletpolitiska ochblivit indragna i detofrivilligtdetta ettsätt

fattasorganisationerna självaoch besluttidigare,tydligare änsätt som av
fåhar kommitövervägandenpå humanitäragrundvaluteslutande attav

politiska implikationer.oönskade
i internasamfundets insatsermålet internationellamed detfrämstaDet

ståndfå fredlig lösningtillmåste möjligtsnabbastkonflikter att avenvara
nöd-lidandet. Dettacivilaminimera det ärunder tidenkonflikten och att

förebyggandeskall kunna verkaför insatsernainte minstvändigt motatt
mål skallför dettaI princip bör,inom ochflyktingströmmar över gränser. att

humanitära, politiskadeinternationell insatsuppnås, delarna iallakunna en -
sådan riktning.verka ioch militära gemensamen-
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För skall möjligt det givetvis avgörande betydelsedetta äratt attvara av
från första början och hänsyn tillplanering sker exempelvisatt tasgemensam

dåinverkan levera humanitär hjälp mandat förmöjligheterna FN-att
humanitärautfonnas. Rent allmänt kan konstateras operationertrupperna att

igångkan betydligt snabbare fredsbevarande. Medan exempel-änsättas t.ex.
säkerhetsrådetutplacering FN-trupp kräver beslut finnsvis preventiv av av

användas i akutsituationer ellerden humanitära sidan kanresurser som mer
påverkarförutsättningarna negativtmindre De skilda möjlig-över natt.en

heterna till samfällt agerande.
ocksåmånga fall motsättningar mellan humanitära och politiskaI finns

biståndfelaktigt kan humanitärt undermineramilitära hänsyn. Använt sätt
På kraftfulltansträngningama. motsvarande kande politiska sätt ett upp-
någondera försvårafrån i konflikt hjälp-trädande FN mot part-trupperna en

målenFör säkra de grundläggande kanorganisationernas arbete. attatt
såledesuppnås, flykt, skapaförebygga gäller det sammantagetattatt enex.

åsåolika de diplomatiska initiativen,rimlig mellan överväganden,balans att
till civilt lidande och den humanitära hjälpen,den sidan, inte leder ökat attena

å drivsbidrar till underminera den politik i deden andra sidan, inte att som
fredsansträngningarna. önskvärda kandiplomatiska Det ärmest om man

sådiplomatiska och fredsbevarande arbetetintegrera humanitära,det att
fall det dockinsatserna understödjer varandra. I vissa kanömsesidigt snarare

internationella samfundets olikanödvändigt tydligare detatt separeravara
fårpolitiska insatser negativa effekterroller för undvika humanitära ochatt att

förhållandei till varandra.

uppståttInsatser flyktingströmmar4.9 när

Inledning4. 9. 1

uppstått:Principiellt finns olika lösningar flyktingproblemnärtre
integration asyllandet,i det första-

6.3.3 flyktingkvoten, elleröverföring tredje land avsnitttill seett om-
återvändande hemlandet.till-

också, förnödvändiga modifieringar, tänkbaralösningar medDessa är
region i hemlandet dit de flytt, vidareinternflyktingar, integration i dendvs.

överföring till tredjeintegrering där alternativtflykt till första asylland och
hemregionen eller tillåtervändande hemlandet, antingen tillland, och till

områdenågot inom hemlandets gränser.annat
möjligheternasammanhållen bör fokusera framför alltflyktingpolitikEn

återvändaför flyktingar hem.att
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Återvändandeperspektivet4.9.2

återvändandeFrivilligt har ända sedan FN-systemet för flyktingskydd skapa-
des betraktats den fördelaktiga bådelösningen, för flyktingarnamestsom
själva och för det internationella samfundet helhet. Problemetsom var

återvändandeemellertid länge i de flesta fall inte kunde förväntas bliatt
överskådligmöjligt inom framtid grund förtryckarregimer behöllattav

makten i flyktingarnas hemländer eller inga lösningar kunde förutsesatt snara
för konflikterde tvingat människor flykt.som

några år återvändandeSedan tillbaka har frivilligt kommit isättett nytt
fokus för internationellade ansträngningarna flyktingproblem.lösa Dettaatt

förhållandenahar till del berott någrahar förändrats i destor att av
områden varifrån flyktingarantal har kommit de decenniernaett stort senaste
såsom Vietnam, Kambodja, Afghanistan och Centralamerika. l Europa har
frågan fått aktualitet särskilt i samband med diskussionerna tillfälligtom
skydd för det flyktingar frånantalet Bosnien-Hercegovina. För detstora att
skall bli möjligt återvändarpolitikverkligen genomföra iatt störreen

bådeomfattning, globalt och det svenska perspektivet, krävs emellertidur
bådevissa grundläggande förändringar underliggande ochsynsättav av

praktiska insatser.
långI Sverige har flyktingmottagandet under tid varit inriktat snabb och

varaktig integration i det svenska samhället. Varken regelverk eller mottag-
någotningssystem återvändarperspektiv.har haft tydligt För kunnaatt

återvändarpolitikgenomföra i praktiken kan därför omprövningen en av
vissa delar nuvarande bli nödvändig. svenska politikenDen vadsystemav

återvandringgäller behandlas i kap.
Också det internationella planet skulle viss omorientering behövasen

återvändande.för i högre utsträckning i möjliggöra åter-dag Föränatt att
vändande skall bli trovärdigt alternativ för dem flytt räcker inteett som
nuvarande insatser, i beträffarsynnerhet inte vad den politiska sidan. Det
internationella för bistå flyktingarskydda och uppbyggt främstärsystemet att

humanitära principer. såvälDetta gäller UNHCR andra katastrof-som
hjäporganisationer arbetar med flyktingar, WFP, UNICEF ocht.ex.som

DåICRC. repatrieringsinsatser genomföraskan organisa-ävenengageras
tioner UNDP och IOM vissa frivilligorganisationer, företrädersamtsom som

långsiktigt utvecklingsperspektiv de sociala och ekonomiskaett mer om-
rådena. Däremot finns ingen internationell organisation eller instans harsom
något direkt eller uttalat för politiska flykting-de aspekternaansvar av
problem.

Det finns tendens just de aspekterna i skymundan ikommeratten senare
den politiska hanteringen de konflikter givit upphov till flyktingpro-av som

Jugoslavien-konflikten politiska förhand-blemen. I handlar exempelvis de
lingarna i första hand uppdelningen territoriet, medan betydligt mindreom av
uppmärksamhet situationen för de människorlösa harägnas att som
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från områdenafördrivits de aktuella och borde möjlighetgaranteras attsom
Återvändandeåtervända efter fredsslut. blir härigenom mindre aktuelltett ett

för återvändandeoch trovärdigt alternativ de drabbade. Om frivilligt i högre
bli måsteutsträckning skall kunna lösning framtidens flyktingproblemen

således återvändandetflyktingfrågorna och särskilt uppmärksammas och
tillmätas vikt i den internationella konflikthanteringen.större

återvändandeförutsättning för bliEn skall kunna lösning iattannan en
närområdet,flyktingarnaskala i antingenärstor merpartenatt stannarav som

internflyktingar flyktingar i förstaeller asylland. Detta det allagörettsom ur
återvända så möjligt. flyktingarnaaspekter enklare iAttnär äratt stannar

närområdet sig,kan dessutom ha värde i bl.a. flyktingskydd ochnärett
bistånd närområdetmindre resurskrävande i flyktingarna sigär än tarom

alltsåvidare till tredje land. I princip bör individ kunnamer resurser per
närområdeti andel flyktingarna ikvar detta.störresatsas stannarom en av

närområdet ocksåHuruvida de verkligen i hänger delvisstannar samman
flyktingfrågornas flyktingfrågornapolitiska hantering.med Om hög prio-ges

ritet i politiska arbetet förutsättningarna för flyktingarna självadet är större att
återvändandet möjlighetskall betrakta reell och därmed välja att stannasom en

kvar i närheten sina hem. Om politiska förutsättningar tycks saknas för ettav
återvändande någonframtida eller för politisk lösning detgörannan som

närområdet,möjligt för flyktingarna i upprättandestannaatt t.ex. genom av
områden vissmed självständighet inom hemlandets blir däremotgränser,

starkareincitamenten fly vidare tredjetill land. I Palestina-konfliktenatt ett
drömmen återvändandeexempelvis hållitshar vid liv bland storaom grupper

medan åtminstone någonflyktingar, form självständigandra trottav av
Ompalestinsk dessa förhoppningar inte hade funnits kanstat. anta attman en

deandel palestinska flyktingarna hade sökt sig vidare förstörre ta attav
närområdet.bosätta sig i länder utanför

ocksåpalestinska flyktingfrågornasDet exemplet illustrerar centrala plats i
många konflikter. I det palestinska fallet har flyktingarnärvarontyper av av
inneburit politiskt och samtidigt militärt tryck funnitsständigt haratt ett
ansvariga politiker finna konflikten.lösningatt en

Bosnien-Hercegovina Kroatien i scenariol och i kan tänka sigettman en
nåsliknande utveckling, där inga lösningar de nuvarande konflikterna

någonöverskådligunder tid, och inte heller Stabilisering sker situationenav
så fålänge flyktingar finns kvar i regionen och kräverstora attgrupper av
återvända till sina hem.

Ett likaledes problematiskt alternativ i de konflikterna skulleannat senare
nåslösningar mellan de politiska ledarna inte tillbörlig hänsynatt tarvara som

till fördrivna därför till fortsattde människornas intressen, och ledersom
instabilitet i regionen.

flyktingfrågorna förfinna metoder behandla inom deAtt att ramen
såledesförhandlingarnapolitiska avgörande betydelseär strävan är attav om
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så återvändaflyktingarna möjligt skall hjälpas hem och i väntansnart attsom
närområdet. flyktingfrågornadetta i lyfta den politiskaAttstanna upp

långt ifrån måldagordningen emellertid tillräckligt för dessa skall kunnaär att
uppnås. kräver helt praktiska insatser.Detta spektrumett av

frånsyftar till människor flyttVerksamhet väpnade konflikterattsom som
återvänder områden måstesnabbt eller kvar i säkra i hemlandet före-stannar

gås så pågåröverväganden och länge konflikten ständigt be-av noggranna
förhållande frånErfarenheter krigetdömas i till konflikten. i Bosnien-

områden förefaller lugna och inte förefallerHercegovina visar att attsomsom
krigsskåde-bli berörda kriget plötsligt kan förvandlas tillriskera att renaav

UNHCR i begreppplatser. Som exempel kan höstennämnasett att attvar
återvändandeprogram för 400 kvinnor och1993 ettstarta en grupp om ca

återförenasflytt till Kroatien i början kriget villebarn hade men somsom av
fortfarande i familjernas imed sina makarfäder vilka bodde kvar husegna

Bihac-områdetBihac-området. Strax därefter utbröt krig och har sedan dess
långa varitperioder varit för granatbeskjutning ochunder t.o.m.utsatt

från internationell humanitär hjälp.avskuret

4.9.3 för internflyktingarInsatser

då flykting-förbättra internationella beredskapenI arbetet med denatt
uppstår uppmärksamhet intemflyktingamasbör särskildströmmar ägnas

ocksåsituation särskiltsituation, framför allt därför deras äratt utsatt men
bistånd bidra tillskydd för denna kandärför förbättrat och attatt grupp

flykt nationellaförebygga vidare över gränser.
biståskydda och intemflyk-internationella samfundets möjligheterDet att

försvåraremellertid principen icke-inblandning,tingar begränsas somav om
frånsåhumanitära ingripanden länge samtycke saknasoch ibland omöjliggör

mångapå territorium intemflyktingama befinner sig, dvs. iregeringden vars
Även sådantflykt. samtyckefall regering direkt tvingat dem närsomen

otillfredsställande, eftersomemellertid nuvarandeär system gruppenges
olika organisationers respektiveinternflyktingar tenderar hamna mellanatt

ansvarsområden.
med eller berördVisserligen har, redan UNHCR,nämnts, utansom

bistånd intern-tillåtelse utsträckning givit skydd ochregims i ökande
åren. många fall kan detta naturlig lös-de Iflyktingar under senaste vara en

endast deleftersom internflyktingarna i regelning, utgör störreen av en
första asylländer. andra fallbefinner sig i Iflyktinggrupp huvudpartenvarav

sådan inom och utanförmellan flyktingproblemenkopplingkan dock en
flyktingfrågomaEftersom överlagleda till problem.ursprungslandets gränser

humanitära arbetet för intern-politiskt känsliga detkantenderar att vara
bådeförsvåras för internflyk-organisationflyktingar ansvararom samma

internationell Om internför flyttoch dem gräns.tingar över enensom
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pågårväpnad konflikt och gerillarörelse baserad förstai asyllandet,är dären
också rekrytering soldater sker, kan det innebära vissa problemt.ex. attav en
och organisation arbetar i flyktingläger i första asyllandet och isamma ur-
sprungslandet.

UNHCR:s roll det gäller internflyktingar har vidare begränsats till denär
särskilda situationer där organisationen biståhar givits i uppdrag vissatt en

alltsåUNHCR inte bevaka intemflyktingarnashar intressen i all-attgrupp.
påmänhet grundval flyktingkonventionen, be-sättsamma som man, av

vakar flyktingars intressen världen över.
ICRC, omfattar skydd civilamandat och andra icke-kombattanter ivars av

väpnade konflikter, hävdar mandatet dem möjlighet inter-denatt attger vara
nationella organisation bäst lämpad internationelladetär att ta ansvaretsom
för internflyktingar. Mandatet emellertid inte särskilt inriktat demär ärsom
på flykt principoch ICRC:s aldrig offentligt kritisera regeringar göratt att
organisationen till fullo kanknappast de speciella behov skyddmöta av som
internflyktingar ha. ICRC alltförkan Dessutom liten organisation iär en
förhållande till det antalet internflyktingar och organisationens speciellastora
karaktär möjligheterna till expansion begränsade.gör

hittaBehovet praktiska institutionella lösningar för skyddetattav av
fåttinternflyktingarna har ökad internationell uppmärksamhet under de se-

åren, varvid pådrivandeSverige har tillhört de länderna. Bl.a. upprätt-naste
kommissionen för årade mänskliga rättigheter 1992 funktion general-en som

sekreterarens särskilde för internflyktingar. fick iDenne uppdragrepresentant
biståndsfrågorskydds-bevaka och rörandeatt gruppen.

Även inom alltför gårdet inte avlägsen framtid finnaattom en en orga-
nisatorisk låtalösning problemet bör emellertid inte sig förledas att troman

någoninkludering internflyktingarna inom förmandatetatt t.ex. en av av
nuvarande hjälporganisationer eller inrättandet särskild organisationav en

biståuppgiftmed internflyktingar skulle lösningen alla dagensutgöraatt
svårigheternaproblem. ligger redan ofta det politiska planetnämntssom

så till internflyktingartillträde drabbade nekas ellersättt.ex. att grupper
faller offer för väpnade strider. För lösa denna problem räcker detatt typ av

någon biståinte organisation formellt mandat skydda ochatt attge gruppen.
Återigen också inte humanitärakrävs bättre utnyttjande bara ävenett utanav

politiska och militära medel.av
frågacentral vilket det internationella samfundet skall kunnaEn är sätt

pågående biståndinternflyktingarna strider. Ofta kanbereda skydd undan
förmedlas, säkerhet tvingar människor flyvisserligen bristen attmen

till intern-vidare. I exempelvis Kambodja Sverige via UNICEF stödgav
flyktingar just i syfte förebygga vidare flykt Thailand,över gränsenatt mot

Striderna fort-där flyktingar redan befann sig i läger.stora somgrupper av
gick ytterligare människor flykti landet tvingade dock över gränsen, trots

bistånd internflyktingar skyddfanns tillgängligt. Ett bereda ärsätt att attatt
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s.k. skyddade i hemlandet. Genom skapandetupprätta skyddszonenzoner av
åri Irak 1991 kunde exempelvis internflyktingar beredas skydd ochnorra

bistånd inom hemlandets Situationen i Irak dock, tidigaregränser. var som
såtillvidaspeciell det rörde sig militärt hadenämnts, att statom en som

besegrats FN-allians och därför fogatvingades sig i beslutet upprättaattav en
skyddszon.en

fall någonI andra kan regeringen eller stridande söka hindrapartannan
dåupprättandet skyddszoner. Det gäller utnyttja de humanitära, diplo-attav

påtryckningsinstrument står förmåmatiska och militära till förbuds attsom
samarbeta. Försöken med införa skyddade i Bosnien-attparterna att zoner

fåttHercegovina inte effekt.har dock avsedd Det skydd erbjudits densom
långt ifråncivila befolkningen i har varit det eftersträvade. detta fallIzonema

för fredsbevarande efterorsak mandatet de hand harär att truppernaen
påutvidgats i takt med den politiskt och militära utvecklingen, och detta ett

lett till de olika delarna det internationella samfundets insatsersätt attsom av
inte varit fullt förenliga.längre

grundläggande problemet i Bosnien-Hercegovina inomDet FN-är att man
fredsförhandlingama försöktoch de internationellt ledda harsystemet att

gång utpeka angripare, sanktionerna Serbien-och motgenomen samma en
förhållasamtidigt sigoch de bosniska serbema, och opartiskMontenegro mot

ocksåstridande tvetydighet, enligt vissa bedömaremellan de Dennapartema.
förmåga handla i militärt hänseende,i kombination med bristen resolutatt
såvälförsvårat politiskamilitärahar det humanitära det arbetet och harsom

bådeminskat hela operationens trovärdighet i lokalbefolkningens ochdärmed
omvärldens ögon.

Ökningenlösningar finns problem detta slag. de kom-Inga enkla av av
åren,katastroferna under de där just samordningenplexa mellansenaste

övriga insatser varit bristfällig, dock behovethumanitära och lösningargör av
frågorna internationella dagordningentill de viktigaste den under deaven

åren, frågaoch dessutom till central det gäller möjligheternanärnärmaste en
intemflyktingars flykt till första asylländer.förebygga vidareatt

Hittills tänkandet kring hur problemen i praktiken skall kunna hanterashar
Ökadlångt.inte kommit särskilt samordning mellan humanitära, politiska och

håll.gång gång från förefallerinsatser har efterlysts olika Det dockmilitära
stånd,till eftersommycket oklart hur denna samordning skall kunna komma

åprinciperna för det humanitära agerandet den sidan,de underliggande ena
stårå usträckning i motsättning tillpolitiskamilitära den andra i vissoch det

humanitära hjälpen skall understödjaOfta exempelvis denvarandra. sägs att
fullständigtsamtidigt skallpolitiska ansträngningarna, dende att varamen

neutral.
såhjälpen inte längre uppfattas neutralVad kan konstatera är att somman

påtryckningar hjälporganisa-eller flera kunnat börja utövasnart parteren
såvälhumanitära organisationernaförtroende för detionema. Och när som
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för FN-trupperna och de diplomatiska ansträngningarna saknas hos de civila
offren för interna konflikter det givetvis svårare förmåär människoratt att
frivilligt kvar i det krigsdrabbade hemlandet någotde har val.stanna annatom

litarDe helt enkelt inte det internationella samfundet skall kunna dematt ge
biståndskydd och inom hemlandets gränser.

bör iDet detta sammanhang understrykas mångainternflyktingar i fallatt
inom hemlandets inte därför bistånd,de kan skydd ochgränserstannar att

därför svårare fådet blivit allt skydd i andra länder. Grannländerutan att att
hånkanske redan belastade flyktingproblem värjer sigär exempelvissom av

såfler flyktingar länge dessa inteännu kan vidare ochatt tamot emot resa
beredas skydd i tredje hårdnandeland. Den mångaasylpolitiken i delar av

på såvärlden bidrar till förklara ökningen antalet internflyktingarsätt att av
åren.under de senaste

omfattandeIngen de FN-operationerna årensi de komplexasenasteav
katastrofer där hjälp till internflyktingar har varit viktig komponent ien -
Bosnien-Hercegovina, Somalia och någonRwanda kan betecknas som-

framgång. utvärderingsprocess pågårEn emellertidstörre och det angelägetår
lärdomar snabbt kan dras för kunna tillämpas framtidai operationer.att att

grundläggandeDen lärdomen givetvis vad diskuterades i före-är som
gående avsnitt, nämligen vikten tidigt in preventiva insatser. I allasättaattav
de fallennämnda reagerade det internationella samfundet förtre sent.

på åtgärderHur mycket energi läggs förebyggande kommerän detsom
internationella samfundet emellertid med all sannolikhet i framtidenäven att
ställas inför dåsituationer förebyggandet misslyckas. Det gäller därför att
hitta fungerande ocksåmekanismer för ingripanden i kriser redan brutitsom
ut.

I det sammanhanget de viktigaste lärdomama detär redan i inled-atten av
ningsskedet i konflikt bör ske planering för olika typeren gemensam av
insatser: humanitära, politiska och fredsbevarande. De humanitära opera-
tionerna kan, påpekats, igångtidigare komma betydligt snabbare deänsom
fredsbevarande. Det dock frånangeläget redan början bådeär beaktaatt
eventuella politiska konsekvenser olika humanitära insater deochtyperav av
humanitära konsekvenserna tänkbara utformningar mandaten för freds-av av
bevarande trupper.

När gäller mandatfrågandet ytterligare måstelärdomär mandatenatten
får råda någontydliga. Det inte målettvekan vad medärvara om som en

operation eller vilka uppgifter skall utföras olika för uppnåaktörer attsom av
mål. någotdetta Detta givetvis låterlättare sig Erfaren-är sägas än göras.som

frånheterna årende visar gradvis förändring och utvidgningsenaste att en av
mångamandaten kan leda till besvärliga situationer.

Samtidigt givetvis denna gradvisa förändringsprocess delvis konse-är en
kvens de underliggande konflikternas måttutveckling och visstettav av
flexibilitet nödvändigt. Förskjutningarna dåbör dock endast detär göras är
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Om exempelvispåtagliga konfliktbilden.förändringarbefogat grund avav
föreligga förkan skälfredsplan integodtar part,part enen annanen menen

fredsframtvingandemandat ifredsbevarandeförskjutning de truppernas enav
bestraffningarbelöningar ochmandatförändringaranvändariktning. Att som

från endera sidatillmötesgåenden krigshandlingareller ärför enstaka partens
negativa konsekvenserriskerarlyckad lösningmindredäremot attsomen

på sikt.
ocksåbekräftarallmänhet deutformning ibeträffar mandatensVad senaste

politisk vilja och beredskapfinns verkligårens vikten detutveckling att enav
genomföra delångsiktiga åtganden medlemsstaternablandochtill konkreta att

misslyckandenföringår riskeni mandaten. Annarsuppgifter är stor somsom
såvältrovärdighet i de aktuellaminst FN-systemetsinteundergräver

längre sikt.operationema som
både inifrån FN-systemet ochkommittiden har signalerdenUnder senaste

avstå fråni framtiden börorganisationenfrån enskilda medlemsstater att taatt
helt sigsvåra genomföra. Attalltför avsägauppgiftersig är att ansvarsom

acceptabelsvår ingenför dockuppgiftenhänvisning till utgörmed äratt
tvingas dra rad slut-medlemsländernamöjligtdetlösning. Däremot är att en

svårasärskiltmöjliga i vissaarbetsmetodervilka är typersatser avsomom
fun-konflikter inom därväpnadei allvarligaexempelvissituationer, stater en

saknas.gerande statsapparat
humanitära in-ochsituation där militäraskulle, i denExempelvis typ av

fördelkanskeFN-hatt detunder ochförenas attinte vara ensatser sammaen
ICRCfunktionerna, ände olikaklart attt.ex. snararegenomseparera

humanitära sidan.ledande roll denUNHCR ges en
efterlystestidigaresådan vamingssystemetförbättringGenom somaven

förutsäga huruvidaför bättreskapasförutsättningar kunnavidareborde att
eller allabli aktuella,överhuvudtaget kanfredsbevarande insatser om even-

grundligarekaraktär. Enmåste bli tvingandemilitära insatsertuella av en
fatta välinforrne-möjlighetmedlemsländernaslag skulleanalys detta attgeav

långsiktiga beslut.rade och
bistånd inom hem-skydd ochinternflyktingarberedaMöjligheterna att

sammanfattnings-flykt hängervidaredärmed förebyggaochlandets gränser
iingripandensvåra frågor internationellakringmed radvis nära ensamman

nödvän-nuvarandevidareutveckling ärkonflikter, där systeminterna aven
vidare flyktmålet förebyggabör dockutvecklingsprocessdennadig. Inom att

fram-bistånd i hemlandetskydd ochtillfredsställande en mergesgenom
varit fallet.vad hittillsplatsträdande än som

asylländerförstai4.9.4 Insatser

använda tillgängligamålet måsteUtifrån kommitténs grundsyn attatt vara-
flyktingar,bistånd möjliga antaltill samtskydd och störstaför att geresurser
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långsiktigaden lösningen bör återvandringfrivilligatt då detta möjligtärvara
bör flyktförebyggande insatser inte baragöras i ursprungsländer, utan-

också i första asylländer för dem solidariskt såstöd de kanatt bära singe att
flyktingbörda för förebyggaoch vidare flykt.att

Sådana insatser måste givetvis, liksom vad gäller internflyktingar, inriktas
till människor kan beredas fullgottatt skydd ochatt materielltse ges

bistånd i det första asyllandet. Förutsättningarna för lyckas med dettaatt är
allmänt bättre förstai asylländer i hemländema,än eftersom förhållandenasett
i det första asyllandet stabilaär och fredliga annars hade flykten ditmer
överhuvudtaget inte skett. En fördel chansenär i det förstaär störreattannan
asyllandet regeringen skall villig samarbeta med det internationellaatt attvara
samfundet för flyktingarna skall kunna säkert och humantatt tas emot ett
sätt.

I situationer frånmassflykt grannland kan dock förstadet asyllandetsettav
samarbetsvilja och asylpolitik hårdasättas Länder tillgränsarprov. ettsom
land i fårkrig ofta i inledningsskede mängder flyktingar.ett ta emot stora av
Om den internationella hjälpen till dessa länder otillräckligär riskenär stor att
de första asylländerna försöker stänga och kanskegränserna släppa in
flyktingar endast tredje land dem. Situationenett igaranterarom att ta emot
hårt belastade första asylländer kan sådessutom svårbli för de drabbade
flyktingarna de själva försöker sig tillatt tredje land där de förväntar sigta ett

bättre behandling.en
För förebygga vidare flykt i frånatt skala första asylländerstörre krävs

därför sammanhållen frånpolitik omvärldens sida, där olika instrumenten
bör användas för tillförsäkra det första asyllandet flyktingarnaatt att ger

bistånd.skydd och
sådantEtt instrument givetvis biståndmaterielltär eftersom flyktingarna

behöver kläder, sjukvård och tak huvudet. Lika viktigtmat, över emellertidär
flyktingarna kan känna sig säkra i det förstaatt asyllandet. Om det finns risk

för det första asyllandet sänder dem tillbaka tillatt hemlandet där de kan
komma förföljas eller pågårdär detatt väpnade strider,att eller om
flyktingarna för trakasserier förföljelseutsätts eller i det första asyllandet,
finns anledning för dem försöka sig vidare till tredje land. Omvärldenatt ta ett
måste därför använda andra instrument biståndspolitiskaäven de förän att
bistå förstadet asyllandet flyktingarna human behandling.att ge en

Exempelvis kan utsikter till förmånliga handelsvillkor eller socialt och
ekonomiskt utvecklingsbistånd alltså katastrofbiståndet till flykting-utöver
arna vikt för förmå det första asyllandet fortsättningsvis drivaatt attvara av

human politik. I synnerhet i Europa sådankan framkomlig. Ivägen en vara
de baltiska och i Kroatien kan krav ställas flyktingmottagan-staterna t.ex.
de i enlighet med gällande internationella för möjligheternaatt attnormer upp-
nå olika avtal med bl.a. EU skall kunna förbättras och ytterligare bistånds-
insatser bli aktuella.
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finns koppling mellanSamtidigt bör signaler sändas det deattom en
bistånd förstaform omvärlden kan det asyllandet och dei geresurser av som

ådrar del flyktingarnapotentiella givarländer sigkostnader storom en avsom
bistånddet första asyllandet skydd och isöker asyl i dessa Omistället ger

alltsåinternationella skall det kunna räkna medenlighet med om-normer
fattande internationellt stöd.

återvändandeför4.9.5 Insatser

återvändarperspektiv i utsträckningavsnitt har störreI tidigare angetts att ett
flyktingpolitiken.såväl internationellai svenska denbör föras in den som

återvända kunnatill sina hemländer ochflyktingar skall kunnaFör att
återvändarperspektivetinteåterintegreras i räcker det dockdessa att genom-

konflikt orsakatexempelvis denförsta asylland. Näriinsatser t.ex. somsyrar
återvändandetförmåste också insatserkonkretaupphör görasflykten att

framgångsrikt.bli möjligt ochverkligen skall
flera områdenområde andra deliksommånga dettafall krävsI av

återvändandeför flyk-sammanhållen insatsernapolitik därberörtssom en
återuppbyggnad, ekonomisk utveck-långsiktig föringår strategiitingar en

de repatrieringsprogramkonsolidering freden. Idemokratisering ochling, av
åren El Salvadori Kambodja och hargenomförts under de senastesom

framgångsrika.sigsådana helhetsstrategier och visatanvänts
Återvändande varit otillräck-förberedelsernaemellertid,flyktingar kan om

uppnåtts.bräcklig fred Där-situation därdestabiliseratillliga, bidra att enen
mångapolitiska fredsprocessen. Iåtervändandet förbereds i denför krävs att

ochför mänskliga rättigheterrespektenåtgärder för främjafall kan att
återvändandettill lyckasbidrafolkgrupperförsoning mellan sätt attett attvara

Åtgärder sådant slagkonflikter blossarleder tilloch inte ettnyttatt avupp.
repatrierings-eventuella framtidaviktig delmåste exempelvis bli en av

Bosnien-Hercegovina och Rwanda.tilloperationer
insatservidare rad särskildai hemlandet kansituationenBeroende en

ägandeför-klarajuridisk hjälp förexempelnödvändiga. Ett är utattvara
minröjning. Förekomstenexempeljordar. Etthållanden till hus och ärannat

återvändande till antal länder därförpraktiskt hinderreelltminor ettär ettav
och kompliceratMinröjning kostsamtpågått lång tid.underkonflikter är ett
till länderåtervända därför stödkrävsmöjligheternaFörarbete. att som

där infrastruktu-och Eritrea. I länderAfghanistanKambodja,Mocambique,
återupp-Bosnien-Hercegovina, böriskadats, ävenallvarligthar t.ex.ren

planeras.ggnadsprogramby
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Överväganden4.10 och förslag

Ökningen antalet människor olika anledningar väljer eller tvingasav som av
lämna sina hem kommer med säkerhetatt fortsätta.största Orsakernaatt

bakom denna mångfacetteradeutveckling är och har sin såvälgrund i enskilda
nationella politik globala säkerhetspolitiska,staters ekonomiska ochsom

befolkningsmässiga strukturer. Katastrofer orsakas dessutom ofta av en
kombination faktorer där de olika problemen förstärker varandra. Dessaav
s.k. komplexa katastrofer svårasärskilt hantera.är att

För det internationella samfundet i framtiden påatt effektivt sättett mer
skall kunna förebygga åtgärdaoch de globala flykting- och migrations-
problemen krävs enligt kommitténs uppfattning analysmetoder och för-nya
bättrade varningsmekanismer. Inom FN-systemet finns redan idag be-en
tydande kapacitet område.detta Resursförstärkningar och bättre systematik
i utnyttjandet tillgänglig information påkallade.dockärav

Huvudproblemen det gäller det internationellanär samfundets insatser för
förebygga hanteraoch hotande flyktingkatastroferatt ligger dock inte i en

brist varningssignaler, i bristande beredskap snabbtutan attsnarare en
dessa. finnsDet UNHCR:s och andra humanitära organisa-reagera genom

tioners krisområdeni förutsättningarnärvaro för god insatsberedskap.en
Därutöver krävs dock kan tillgängliga dröjsmål dågörasatt utanresurser
kriser hotar. internationellaDet samfundets kapacitet snabbt mobiliseraatt

humanitäradet området har förbättrats åren.under deresurser senaste
Resurserna för snabba insatser det fredsbevarande området be-är mer
gränsade.

ocksåDet viktigt finnaär samordnasätt det internationellaatt att sam-
fundets insatser effektivt mellan de olika aktörerna bådesätt inomett och
utanför FN-systemet. I komplexa katastrofer krävs inte minst närmareett
samarbete mellan det internationella samfundets politiska, militära och
humanitära delar vilka delvis har givits roller åren.under de senastenya

Många de problem missförhållandenoch bidrar till tvinga framav attsom
flykt och migration angrips redan idag rad olika Inom försätt.en ramen en
politik syftande till fred och nedrustning, främjande demokrati och mänsk-av
liga rättigheter, frihandel, fattigdomsbekämpning långsiktigt hållbaroch
utveckling de ekonomiska, sociala, befolknings- och miljömässiga om-
rådena Sverige omfattande insatsergör har positiva effekter också ettsom ur
migrations- och flyktingpolitiskt perspektiv, mångai fall indirekt.än Avom
det direkta flyktingbiståndet används dock för avhjälpa akutamerparten att
krissituationer förebygga dessa. långsiktigtän Det förebyggandeattsnarare
arbetet främst inom förgörs insatser inte direkt eller primärt syftarramen som
till förebygga påtvingadflykt eller migration.att

Enligt kommitténs uppfattning talar starka förskäl flyktförebyggandeatt
insatser tydligare måste ingå långsiktigai de målsättningarnasätt förett en
sammanhållen flyktingpolitik. Målet hållbar långsiktigautveckling för detom
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biståndet flyktingaspekter.migrations- och Detta bör dockt.ex.rymmer
för landsbygdsutveckling itydligare och bl.a. leda till insatserkunna göras att

massflyttning till storstäder i utvecklingsländer andrasyfte förebygga samtatt
bistånds-åtgärder inom förmigrationsförebyggande högre prioritet ramenges

målen.
långOmråden det gäller siktsärskilt bör uppmärksammas när attsom

påtvingad främjande demo-flykt migrationundanröja orsakerna till och är av
ställning,och minoriteters stärkandeför mänskliga rättigheterkrati, respekt

i synnerhet uppbyggandetregionala säkerhetsmekanismer,globala och avav
hållbari utvecklingsäkerhetspolitisk struktur Europa,ekonomisk ochen ny

såför fattigarehandelsvillkoren länder syssel-och förbättringglobalt attav
sättningsmöjlighetema ökas.

migrationsfrågor utsträckning föras dag-bör i ökadFlykting- och upp
fora.säkerhetspolitiska och ekonomiska Sverigei internationellaordningen

påtvingadför flykt ochmiljöförstöringens betydelsevidare verka förbör att
områdeåtgärdsprogram inom dettaochmigration uppmärksammas över-att

också tillförseln till konflikthärdarangelägetDet ärvägs. att av vapen
stoppas.

lång användas för angripa depå nämnda slag kansiktInsatser attav
påtvingad migration, kan intetill flykt ochgrundläggande orsakerna men

migrationspolitiska instrument kort ellerflykting- ochalltid utnyttjas som
mellanlång uppfattning bör därför riktade insatserEnligt kommitténssikt.

flyktingström imigrations- ellerindikationer finns störredärgöras att en
måste finnas tillgängligasådana medelsituationerskala riskerar utlösas. Iatt

kan tänkastill rörelse Ettde direkta orsakernaför inriktas starta.attatt en
såsomifråga, förebyggande diplomati,åtgärder kan kommaspektrum av

åtgärder för skyddautplacering fredsbevarandepreventiv att utsattatrupp,av
och insatser för minskamänskliga rättigheterkränkningar attmot avgrupper

ocksååtgärder vidtasFörebyggande kanminoriteter.spänningar mellan
operationer förhumanitäraskyddszoner ellerskapandet attgenomgenom av

förebygga svält eller sjukdomar.
kan medinte bara FN:sRiktade förebyggande insatser är utanansvar

Europa OSSEregionala Ioch genomföras ärfördel initieras ettorgan.av
högkommissarie för nationelladensådant OSSE har bl.exempel. a. genom

fått möjligheterutökadeknutits till organisationenminoriteter att agerasom
preventivt.

insatserdå förebyggandeflyktingströmmarKommittén det, trotsattanser
tvingas lämnamänniskoruppstår, föredraflera anledningar är attatt somav

mål bör därförspråkliga miljö. Ettoch kulturellai sinsina hem kan stanna
skydda ochmöjlighetersamfundetsdet internationellautveckla attattvara

inte kansäkerhetenbistå i sina hemländer ellermänniskor anses somom
Sådana insatser kanasylland i regionen.i förstatillfredsställande där, ett
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genomföras såväl bilateralt multilateralt. Av särskild vikt i dettasom samman-
biståndssystemhang skapa skydds- och för internflyktingar.är att ett

UNHCR:s flyktingarmandat skydd främja varaktigaär att samt attge
lösningar årensflyktingproblem. De kraftiga ökning världenssenaste av
flyktingproblem ställt såvälhar krav UNHCR erhållavad gällerstora att

för verksamheten mandatet i handling. UNHCRatt motresurser som svara
svårahar i denna situation sökt omdeñniera sin skyddsroll. förebyggandeDet

skyddsarbete organisationen utfört i Bosnien-Hercegovina och viljan attsom
ocksåledningen för skydd för internflyktingar bör särskilt uppmärksam-ta

Enligt kommitténs uppfattning UNHCR den i dagsläget bäst lämpadeärmas.
såvälorganisationen för flyktingar i de flesta fall, intern-att ansvara som,

flyktingar måsteoch den fullfölja detta viktiga arbete. Motattges resurser
årensbakgrund någonde erfarenheter formell förändringsenasteav synes av

UNHCR:s mandat f.n. inte krävas härvidlag.
Målet för internationella insatser för flyktingar bör främja frivilligtattvara

återvändande överallt där detta möjligt. Detta bör bl.a. leda till människorsär
återvändandetill högre dagordningen i den politiskarätt hante-sätts upp

ringen flyktingströmmar. återvändandede konflikter utlöst För iattav som
dåskala skall bli möjligt orsakerna till flykt har upphört krävs vidare istörre

ingår långsiktigade flesta fall repatrieringsinsatser i sammanhållnaochatt
strategier för ekonomisk utveckling, demokratisering och konsolidering av
freden.

måsteNär det gäller migration inte direkt relaterad till flykt, enligtärsom
kommitténs uppfattning betydande fortsättningsvis läggasävenett ansvar

och IOM. återvändandeILO Särskilt vad gäller för organiserat spelarprogram
alltmer betydelsefullIOM roll.en

Kommittén vill mångaunderstryka behovet hänsyn tillatt tas attav
ochflyktingkvinnor -bam befinner sig i speciellt situation och harutsatten

särskilda behov skydd. Kommittén fram de förslag till politikmotav ser en
utgår från båderegeringen utarbeta under 1995 vilken ochmänsattsom avser

kvinnors i det internationella utvecklingssamarbetet.perspektiv
Medel frigörs vid minskning den asylinvandringen tillspontanasom en av

Sverige bör enligt kommitténs tidigare redovisade uppfattning användas för
flyktförebyggande insatser Kommitténs förslag i denna del utvecklas im.m.

10.kap.
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etdriver påförordar initiativ tillKommittén Sverige tatatt .V:amiga:politikflyktfötebyggandcmigrations-, flykting- och
biståndspolitiska insatser polarenförstalänkar under:samman

haxmoniseringenpolarenandrasäkerhetspolitiska insatser under och
iunderasyl- tmdje polaren.och invandringsregler

möjligheterna långtbör asykättenHarmoniseringen ochvärna att
Europaåstadkomma rörlighet mellan och andra Världsdelar.frisikt

Östeuropa NordafrikaCentral bör {tir-Samarbetet med och samt
biståndspolitik ytterligare inriktas mänskiigastärkas. EU:s bör

vardera; sfattigdomsbekämpningitredjcrättigheter och
iifördel-börochinom och mellan Europa andraEuropa regioner

länderskapas stödja flykting-för solidariskt medningssystem att stor
ibörda. ‘x

frivilliga återvändandeFiyktingats bör ee

5.1 Bakgrund

propositionen Aktiv flykting- och immigrätionspolitikl prop.om en
våren199091: förelades riksdagen 1991, förordades Sverige195, attsom

få ståndförstärker insatserna det europeiska planet i syfte söka tillatt en
framhöllsamlad europeisk flykting- och invandringspolitik. Regeringen i

flyktingpolitikpropositionen inget land kan bedriva invandrings- elleratt en
mångdubblasfrån insatserisolerad omvärlden. Effektiviteten i varje lands om

måttnivå.de samordnas internationell Ett internationell istort av samsyn
fråga behovet aktiv helhetspolitik har vuxit fram under det senasteom av en
året.

åsyftades frånhärmed de diskussioner samlade strategierDet som var om
OECD-staternas sida för motverka uppkomsten flyktingproblem iatt av

asylinvandringen inlemma central- ochvärlden, minska de Östeuro-samt
fördes i flera interna-peiska i det västliga migrationsarbetet,staterna som

tidpunkt. har emellertid rad händelsertionella fora vid denna Sedan dess en
försvårat ytterligareinträffat kriget i Bosnien-Hercegovina harsomex.

sådana strategier.diskussioner upprättandet Detav gemensamma euro-om
också blivitpeiska migrations- och flyktingpolitiska samarbetet har mer

samarbetsfrågornalångsiktiga diskuteras itekniskt inriktat och de samma
utsträckning tidigare. Sverige, jämte andra intresserade länder, borde nusom
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fååteruppta stöd för samlademening arbetet med sökaenligt kommitténs att
migrationsornrådet.strategier flykting- ocheuropeiska

arbete med samlade europeiskabidrog till detTill de faktorer attsom
åren föl-1988-1991 avstannade hör bl.utvecklades understrategier, a.som

demokratiseringsprocessen itidpunkt följdernaVid dennajande. avvar
Östeuropa oklara. Sovjetunionen och Jugosla-migrationssynpunkt ännuur

1991. Kriget ochfram till slutetformelltvien bestod stater av mass-som
årförst 1992. Transitmigra-Bosnien-Hercegovina inleddesiflyktrörelserna

Östeuropa, organiserade brottslighetdenochRyssland ochtionen genom
tagit form liksomhademed delar denna,sammanhänger ännuavsom

inomolika folkgrupper hela detinternmigrationenomfattandeheller den av
Warszawapaktsonirådet.forna

Maastrichtfördraget först ibör erinrasVad gäller Västeuropa antogsattom
Frågan skulle komma ansökaår vilka EFTA-stater1991.slutet attsomomav

preliminär behandling. Inteerhålla undermedlemskapoch ännu ensvarom
Asylinvandringen tillhade inletts.EES-avtaletsubstansförhandlingarna om

Jugoslavienkon-låg fortfarande eftersomstadigt ökandeVästeuropa menvar
nivåer.hanterligaflikten hade blossat upp

bör erinrasOECD-ländernasamarbetet mellanslutligen gällerVad attom
världsutvecklingen.förelåg optimism rörandevisstidpunktvid dennadet en

spelaförväntades FN kunnahade upphörtkalla krigetEftersom det meren
konflikter och därmedvärldförverkligaroll i arbetet medaktiv utanatt en

fler kon-emellertidinträffadefärre flyktingar. Det motsatsen:varsom senare
några få år.världen underantalet flyktingar ifördubblingflikter och aven

fredsskapande in-också FNzsvad gällererfarenheter kornBittra görasatt
insatserna, tillfredsbevaranderadikal utveckling deTrots storsatser. aven

Åsig konflikthärdarna.spredrika industriländerna,finansierade dedel av
föregåendeframhållits kapitlet, hela det multila-i detsidan kom,andra som

positiv utvecklingsperiod vadintensiv ochhärigenom in iterala systemet en
effektiva medelmed ochmöjligheternadiskussionengäller att mernyaom

massflyktrörelser. En rad glo-upphov tillde faktorermotverka alla som ger
sådana frågor, och i ESK OSSE drogsFN-konferenser höllsbala nyaom

avseende.i dettavästeuropeiska ländernavikt för delärdomar av
från ården 1991 vad gällersåledes drastisktsituation avvikerDagens

europeiskgenomföra samladför sökainstrumentenochmöjligheterna att en
åtgärderdestår fortfarande klartlikvälflyktingpolitik. Detmigrations- och att

invandringendenför begränsavidtaSverige skulle kunna spontanaattsom
utanför Sverige beroendeflyktingarför ärutveckla insatsernaSverige ochtill

samordna dessa in-för EU,framför allt inommöjligheterna att, ramenav
europeiska länder.med andrasatser

ingå i samlatSverige kommermedlemskap i EU innebärSveriges ettattatt
borttagandegränsområde, med yttergränser,europeiskt avgemensamma

insatser för flyktingargenomförandeinnergränser samt gemensammaav
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inom område.och detta europeiska Mot denna bakgrund detutom är synner-
ligen viktigt Sverige beaktar vilka effekter åtgärdernade svenskaatt

flyktingområdetmigrations- och kan fåkomma i vidare europeisktatt ett
perspektiv vilken rolloch Sverige kan spela längre sikt i den samlade
europeiska flykting- migrationspolitiken.och

5.2 Invandringen till Västeuropa

Fram till från1960-talet utvandringen Västeuropa till andra Världsdelarvar
invandringen till frånVästeuropa. Därefter har invandringenstörre än andra

Världsdelar fortsatt gradvis öka samtidigt inflyttningen från Syd- tillatt som
tjugoårsperiodNordeuropa under fick omfattning.avsevärd Krigeten en

ÖsteuropaBalkan och förändringarna i Central- och har lett till strömmarnya
Östeuropasriktade västeuropeiska länderna.de För del har transittrafikenmot

fåmedborgare i tredje land kommit väsentlig omfattning. Denattav en
fortsatta utvecklingen i Balkan-regionen, inom f.d. Sovjetunionen och Nord-
afrika frågansärskilt Algeriet föravgörande migrationsströmmarnasär om

medellångomfattning Påkort och sikt. längre sikt kommer globala för-
ändringar såsom befolkningsexplosionen i främst Afrika, ekologiska föränd-
ringar områdenkonfliktutvecklingen i skilda i Afrika, Asien och Mellan-samt

i ökad inverka omfattningengrad migrationen tillöstern Västeuropa.att av
Denna ökning redan statistiskt mätbar. Problemet med tillgängligaär nu

statistiska för invandringens omfattning till olika europeiskamätasystern att
länder såemellertid dessa inteär uppbyggda de hänsyn tilläratt att tar
samtliga de migrationsrörelser sker. För dessa mätproblem har redo-som
gjoits i den Invandring och asyl i teori praktik,och SOU 1993:113rapport

utarbetades inom den tidigare Invandrar- och flyktingkommittén. Därsom
presenterades tatbell innefattar samtliga de bruttoströmmar invand-en som av

sker. ingår således såvälI tabellen ordinarieden OECDrare som nu av
registrerade invandringen i och för bosättning den icke i dettasom
sammanhang registrerade invandringen krigsflyktingar frånasylsökande,av
Bosnien-Hercegovina, invandringen med hemortsrätt somav personer ur
legal behandlassynpunkt medborgare i landet aldrig tidigaresom men som
vistats där, den omfattande inflyttningen med tysktt.ex. av personer

Östeuropafrån till Tyskland slutligen den ökande illegalasamtursprung
låterinvandringen, för vilken uppskattningarendast sig I figur 2 nedangöras.

redovisas detta totaladen bruttoinvandringen till de Västeuropeiskasätt
länderna.
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bruttoinvandringen de ländernaUtvecklingen till VästeuropeiskaFigur av
åren 1985-1994
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År

framgår bruttoinvandringen till defiguren har den samladeSom väst-av
årfrån invandrare 1985 tillökat 0,9 miljonereuropeiska länderna näraca

år 1993 främstår Minskningen totalinvandringen1994.3 miljoner varav
visumtvång för medborgare i Bosnien-Herce-införandetbetingad avav

DublinSchengenkonventionerna nödvändigainförandet enligtgovina, av
invandringen.kontrollåtgärder den illegalaökade insatsersamt mot

kanlångsiktiga utvecklingen migrationstrycket VästeuropaDen motav
I likhetförväntas avmattningemellertid inte präglas utan motsatsen.avav en

kommandeunder den tio-f.n. gäller för Nordamerika kommermed vad som
öka. västeuropeiskaårsperioden de västeuropeiska Detrycket gränserna att

förmöjligheterna reglera och planeradärmed vad gällerländerna kommer att
från de klassiskaökad grad tvingas lärdomarinvandring ifortsatt taatt

till redaninvandringen Västeuropainvandringsländerna. Faktum ärär att nu
år och Australienså varje till USA, Kanadainvandringendubbelt stor som

sammantaget.
framhållas. Liksom iföljandeasylinvandringen börsärskilt gällerVad

kraftigt under 1980-övrigaasylinvandringen till VästeuropaökadeSverige
År tillvästeuropeiska ländernaasylsökande i de1983 uppgick antalettalet.

nåddes åruppgåår till 120 000. Enför 198970 000 toppatt capersoner
i västeuropeiska Dennadå sökte asyl de700 0001992 staterna.över personer
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siffra årsjönk sedan till 550 000 år1993 och under 1994 antalet ivar nere ca
320 000 personer.

Den kraftiga ökningen hade delvis orsaker den i Sverige, dvs.samma som
avsaknad möjligheter till arbetskraftsinvandring, den militära ochen av

politiska situationen i Iran, Irak, Libanon och Somalia under 1990-samt,
talet, konflikten i ocksåf.d. Jugoslavien. Till detta kan läggas konflikten i Sri
Lanka vilken genererade relativt någraantal asylsökande i europeiskaett stort
stater.

Skillnaderna mellan asylinvandringen till Sverige och flera andra euro-
stårpeiska emellertid finna i det antal polska och rumänskastater att stora

medborgare sökte asyl i andra västeuropeiska länder i Sverigesom men
frånafrikaner f.d. såsomeuropeiska kolonier Ghana, Zaire och Nigeriasamt

vilka tillsökte sig olika västeuropeiska länder varierande orsaker tillav men
Sverige.

mångaDet asylsökande, såvälantalet vilka saknade dokumentstora av
egentliga skäl till asyl, kom kraftigt belasta asylprocedurema vilketattsom

förfångtill för dem i behov fristad. Det beräknas attvar som var av en
kostnaderna för asylsystemen i de västliga årindustriländerna 1993 uppgick
till miljardersammanlagt 11 dollar.ca

5.3 Migrations- och flyktingsamarbetet i Europa

Fram till mitten 1980-talet antalet internationella samarbetsorgan inomav var
vilka europeiska länder kunde riktlinjer inomenas om gemensamma ramen
för flykting- och migrationspolitiken relativt begränsat. Därefter har be-en
tydande tillväxt frågorantalet mellanstatliga fora där dessa behandlas ägtav

Medan antalet mellanstatliga kommittéer och arbetsgrupper för behand-rum.
ling hithörande frågor uppgick till uppgårtiotal vid mitten 1980-taletettav av
de till fyrtiotal. Redan den snabba tillväxten samarbetsorgan för-ettnu av
svårar överblicken, samordningen och de tekniska möjligheterna följarent att

påverkaoch vad sker vid olika möten.som

5.3. 1 FN-systemet

Någon speciellt Europa inriktad FN-verksamhet med anknytning till
flyktingfrågormigrations- och existerar i princip ej. Arbetet härmed sker

inom för säkerhetsrådetde FN-organ har global inriktning, främstramen som
t.ex. flyktingkrisen i f.d. Jugoslavien, generalförsamlingen t.ex. samman-
kallandet den kommande FN-konferensen massmigration i f.d. Sovjet-av om
unionen specialorganoch DHA, UNHCR och dess europakontorsom m.
fl. FN:s regionala ekonomiska kommission för Europa ECE bedriver dock

några årsedan forskning påviss med inriktning migration i Europa. ILO
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arbetskraftsrnigration i sedan länge. Nedan kortarbetar med Europa ges en
framställning, relevanta insatser inom FN-syste-beskrivning för dennaav,

met.

UNHCR

utgångspunkt fråninrättades medflyktingkommissariat UNHCRFN:s
efter världskriget.europeiska flyktingamas problem andrabehovet lösa deatt

rättsligt skyddgrundläggande mandat,UNHCR:s att personer somge
flytt sitt hemland, finns nedlagt ivälgrundad fruktan för förföljelsegrund av

års tilläggsprotokoll. UNHCR:sårs och 1967flyktingkonvention1951
nivå 4.3.3.på redovisas i avsnitt 4.3.2 ochverksamhet global

sker kontor i detraditionella arbete i Västeuropa,UNHCR:s genomsom
åren kommit ske i skuggandeflesta huvudstäder, har under attsenaste av

Afrikaflyktingproblemen i Somalia,Jugoslavien-krisen och de ökande
Rwanda etc..

tillhandahållandefrån materiellt stöd ochförmedlingen direktBortsett av
f.d. Jugoslavien och f.d.krigsflyktingar inomskydd för miljontals nyaav

asylrätten iviktig roll vad gäller utvecklaSovjetunionen, har UNHCR atten
UNHCR:s och berördaösteuropeiska länderna.de central- och närvaro,

flyktingkonventionen, inte endasttillämpninganslutning till ochländers ärav
Upprättandet asylsystemdemokratiseringsprocessen.viktigt led i ärett av

för flyktingarskyddsverksamhetockså förutsättning för dessa ländersatten
internationell bördefördelning.förutvecklas inomkan ramen en

UNHCR medverkat isärskiltsammanhang börI detta nämnas att genom-
initiativ medsvensktdet migrationssamarbete upprättatsförandet somav

Östersjön, generalsekreterarebaltiska FN:skring särskilt de staterna.staterna
konferensockså organisera dengivit UNHCR i uppdraghar storaatt om

OSS-området förväntas i börjanflyktingproblemen i hela äga avsom rum
konferens.för dennaaktivt i förberedelsearbetet1996. Sverige medverkar

ILO

år 1919 medsedan grundandetarbetsorganisationen arbetarInternationella
för migrerande arbetare.arbetskraftsrnigration och skyddfrågor rörande

område rolldettaverksamhetspelar organisationensTraditionellt storen
Östeuropa kommithar ILOförändringarna ieuropeiska regeringar. Sedanför

området syfte hjälpa dessai ii rad länderutveckla sina insatser attatt en
arbetstill-arbetskraftsmigration förför systemländer upprättaatt program

för västeuropeiskabetydelsestånd verksamhetDennaetc.. är stor rege-av
påmotsvarande insatseroch IOM:slikt UNHCR:seftersom den,ringar

Östeuropa.imigrationsordningområdet, fungerandebidrar till formaatt en
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För europeiska regeringar vidare ILO:s verksamhet frågorär med rörande
migration och utveckling betydelse. Flera har ordnats ILOmöten därav av
frågan sambandet biståndspolitikmellan och sysselsättningsskapandeom
åtgärder i utvandringsländer har analyserats jfr avsnitt 4.5.2.

5.3.2 IOM, EuroparådetOECD och

Det europeiska migrationssamarbetet fram till mitten 1980-talet främstvar av
koncentrerat till antal organisationer efterett upprättats andrastraxsom
världskriget. Dessa organisationers arbete migrationsfrågormed har till följd

Östeuropa,förändringarna i flyktingkrisen i Jugoslavien EU:sav samt
kraftigt ökande uppgifter på området kommit revideras och tillatt anpassas
den internationella samarbetsramen. Det dock överdrift hävdanya attvore en

arbetet i dessa organisationer har till denatt situationen ianpassats nya en
sådan grad den verksamhet med migrationsfrågor de bedriveratt ärsom av

betydelse den bedrivs inom för EU:s migrations- ochsamma som som ramen
asylsamarbete. Dessa tidigare existerande europeiska samarbetsorgan spelar
likväl betydelsefull roll fora för infonnationsutbyte mellan regeringar ien som
Öst- och Västeuropa föroch behandling traditionella migrationspolitiskaav
frågor såsom invandrares integrering, arbetskraftsmigration, möjligheter att
återvandra, sambandet mellan migration och utvecklingspolitik församt
samarbete i rad frågorangränsande detaljkaraktär.en av

IOM

International Organization for Migration, med i årGeneve, grundadessäte
1951. bestårVerksamheten rådgivning till regeringar migrationsfrågor,iav
utbytesprcgram, praktikprogram, främjande återvandring samt transportav

flyktingar och migranter. Transportverksamheten särskilt omfattandeärav
och sker ofta i samarbete med UNHCR. Sveriges medlemskap IOMi sedan
år 1991 Sverige möjlighet aktiv del i organisationens olika verk-att tager
samheter. Sverige har under lång tid haft praktiskt inriktat samarbeteetten
med IOM avseende till Sverige kvotflyktingar, anhöriga tilltransport av
flyktingar frånredan bor här och återvandrare.Sverigesom av

Under årende har IOM spelat aktiv roll tidigare isenaste änen mer
Europa, främst följd utvecklingen i f.d. Sovjetunionen och isom en av

Östeuropa.Central- och IOM har 1993 regionkontoröppnat iett nytt
Helsingfors för bättre behoven i Ryssland och Baltikum. Genommötaatt en

Östersjönsärskild Sverige initierad konferens mellan länderna kring förav att
Östersjönmotverka illegala flyktingströmmar har IOM:s regionkontoröver i

Helsingfors fått i uppdrag verkställa tvåårigtländerna godkäntatt ett av
åtgärdsprogram med inriktning framför allt de baltiska staterna.
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År informellt samarbete kring asyl-svenskt initiativstartade1985 ett
så småningom omfatta 16frågor kommigrationspolitiska vilket väst-och att

År både IOMsekretariat, knutet till ochi Geneve1991 inrättadesländer. ett
IGC. Antalet deltagandekonsultationerför service dessaUNHCR, att ge

år har alltmer kommitminskat och arbetetregeringar har under attsenare
människosmugg-frågor samarbete rörandetekniskaolika t.ex.inriktats

strategifrågorasyl etc.lagstiftning rörande änling, temporär snarare
flyktingpolitiken.asyl- ocheuropeiskarörande den

OECD
migrationsfrågor,för denår arbetsgruppsedan 1978OECD finnsInom en

till OECD:sdirektGruppenMigration.Working Partys.k. rapporteraron
syfteEtt viktigtdeltagit aktivt i arbetet. ärråd. Sverige har sedan attstarten

utvecklingen iekonomiskaoch denmigrationsambandet mellananalysera
vilkaarbetsområde studeraförsärskilt ärEttOECD-ländema. attgruppen
få föroch kan förväntasmigration harårens förändradedeeffekter senaste

och invand-utvecklingen iför socialaoch denarbetsmarknaderberörda ut-
påverkats denår arbete starktharUnderringsländer. avgruppenssenare

invandringsländerna förmellansamordningbehovetinsiktenväxande avom
utvandring.påverka tillorsakernasiktatt

med iår viktigt arbetepågår flera tillbakasedanOECD:s attInom ettram
migrations-rnigrationspolitik ochoch analyseraårlig sammanställarapporten

ingårISOPEMI-rapporten.från den s.k.medlemsländerna,data gruppen
Rumänien,Bulgarien,nämligenOECD-kretsen,några utanförländeräven

republiken och Ungern.TjeckiskaPolen,

Europarådet

år varit djupt involverat1949skapadesEuroparådet organisationenhar sedan
iorganisationenspelademigrationsfrågor. 1950-taletUnderochi flykting-

medflyktingorganisation,europeiskregionalrollenverkligheten enav en
Särskilde Representan-den s.k.flyktingkommissarieeuropeisksärskild

förmån för drabbadebördefördelning tillekonomiskfond förmedochten en
Europarådet främst kom-emellertid1970-talet harmottagningsländer. Sedan

rättsligt samarbeteochintegreringfrågor invandraressigmit ägnaatt om
flyktingområdet.på

således huvudsakligenarbetarCDMGmigrationskonnnittéEuroparådets
integration.invandraresflyktingars ochfrågor rörandemed

frågor CAHARasylrättsliga mötsexpertkommitté förEuroparådets
del-kommitténföruppgifterna ärde viktigaste attEnregelbundet. geav

förändringarinformeraocherfarenheterutbytamöjlighet avatt omtagarna
utveck-främjaSyftetland.respektive ärlagstiftningen i attasylrättsligaden

bör lösahurmedlemsländernablandlingen gemen-manomsamsynav en
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problem inom asylområdet. årUnder 1994 har kommitténsamma bl.a.
utarbetat förslag till rekommendationer för hurett mottagandet asylsökandeav
vid flygplatser bör ske, vilket därefter har antagits Europarådets minister-av
kommitté. Man har vidare åretunder diskuterat frågor säkra länder ochsom
frivilligt återvändande avvisade asylsökande och andra utlänningar.av

januariI 1991 hölls ministerkonferens immigrationsministrama ien
Öst-Europarådets regi i Wien migration från och Centraleuropa. Ministrarom

från såväl deltog.väst Konferensenöst deklaration medantogsom en
rekommendationer. För uppföljning konferensen tillsattes den s.k. Wien-av

Denna administrativt knuten till Europarådet och höll femton-gruppen. var ett
tal konstruktiva vilka bidrog tillmöten, ochöst- västeuropeiska regeringaratt
närmade sig frågor.varandra i dessa Bl.a. diskuterades bördefördelnings-ett

vad gäller flyktingar från Bosnien-Hercegovina. Wiengruppenprogram
träffades gångensista i september 1994. Vid beslutades EU-initiativmötet

verksamhet skulle infogas i Europarådetsatt ordinarie verksamhet.gruppens
Beslutet fattades bl. bakgrund flertalet och centraleuropeiskamot öst-atta. av

medlemmar i Europarådetärstater med hänvisning till den s.k.samtnu
BerlinBudapestprocessen avsnittse 5.3.4.

5 .3.3 OSSE ESK

För denna organisations roll i globalt flykting- och migrationsperspektivett
har redovisats i avsnitt 4.8.4. Organisationen för Säkerhet och Samarbete i
Europa OSSE sin bredaär medlemsbas 52 medlemsstatergenom ett
värdefullt forum för migrationsfrågoräven i europeisktsnävare perspek-ett
tiv. Massmigrationsfrågan, berör fundamentala mänskliga rättigheter,som
kan vad gäller OSSE del dess konfliktförebyggande ochses som en av
krishanterande verksamhet. I deklarationen från organisationens itoppmöte
Budapest i december 1994 betonas vikten samarbete med andra inter-av
nationella organisationer. Sverige har verkat för OSSE stärker sin kompe-att

frågor Ävenhantera inom förtens det bredaatt säkerhetsbegreppet.ramen
migrationsfrågor har tagits inom OSSE, bl.a. vid särskilda seminarierupp

inom för den s.k. human dimension.arrangeratssom ramen

Högkommissarien för nationella minoriteter

Som i åravsnitt 4.8.4 harnämnts 1992 OSSE inrättats postav en som
Högkommissarie för Nationella Minoriteter, versamhet har klartvars en
flyktförebyggande karaktär. Genom tillsättandet särskild minoritets-av en
kommissarie inom OSSE har maskineri skapats snabbt kanett sättassom
då etniska spänningar ökar i land. I Europa har, inte minst reaktionett som en

misslyckandet i f.d. Jugoslavien, initiativ tagits inom OSSE:snya ram
syftande till förebygga etniskt relaterade konflikter.att
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tidigttill uppgiftminoriteter harför nationellaHögkommissarien ettatt
utveckla sigskulle kunnaförhållanden minoriteterföridentifierastadium som

dialoginformation ochsamlaHögkommissarien skallkonflikter.till genom
skallproblemen. Däremotkonstruktiva lösningarfinnasökamed parterna

ärenden.i enskildaombudsmanhan inte agera som en
dåi Makedoniengjort insatser spän-Minoritetskommissarien har bl.a.

iökat, ochbefolkningsgruppemaalbanskainakedonska ochdemellanningen
uppkommit.greker i landetochdå mellan albanermotsättningarAlbanien

Lettland där han,Estland ochbesökt bl.a.också,Han har nämnts ovan,som
rådgivande iinsatserEuroparådet, betydelsefullagjortsamarbete medi nära

Fråganmedborgarskapslagar.utformningdessasamband med staters nyaav
minoritetsbefolk-ländernastillkommaskallrättighetervilka storasomom

huvudfråga sammanhang.i dettavaritgivetvisningar har en
konflikter hittills kunnatetniskt betingadefall haralla dessaI öppna

Minoritetskom-flyktrörelser.sådana framkalladedärmedochundvikas av
positivt bidragandemånga utgjortbedömareenligtagerande harmissariens en

besökMinoritetskommissarien initierarFörutomsammanhanget.faktor i att
myndigheternatill hurförslagi olika länder,undersökningsmissioneroch ger

minoritets-tillåta undervisningspänningarna,minskakan attt.ex. genom
fokuserabidrar tilldenviktigfunktionspråk hans attattäretc., genom

i tidigt skede.krishärdar redanpotentiellauppmärksamhetinternationell ett
samfundetinternationellaövrigaför detunderlättar att t.ex.Detta genom

sådantsyfte. Ettpreventivtipåtryckningar regeringardiplomatiska agera
betydelse.många avgörandefalliregimer kaninternationellt tryck vara av

Östeuropa såledesharCentral- och röntinsatser iMinoritetskommissariens
framkomliguppenbarligen vägmodelluppskattning. Denna är enstor nya

Minoritets-regioner.i andraoch tillämpasutvecklasförtjänar ävenattsom
till dekomplementvälkommetframtidenikommissarien kan utgöra ett organ

rättigheter.mänskligaarbeta föruppgifthar tillFN-familjeninom attsom

åtgärderflyktförebyggandekonkretapå OSSE:sExempel
flyktingproblemgällerverksamhet vadpreventivaexempel OSSE:sSom

värdaexempel nämnas.följandekan attvara
ikonflikten Tjetjenien,bevakningOSSE sinår inledde1994slutetI avav

flertalflykt. Efter000400tvingat etthar änkonflikt personermersomen
hardelegationerolikaregionentillinterventioner ochdiplomatiska enavresor

OSSE-närvaroetableraträffatsprincipöverenskommelse permanentatt enom
och förkonfliktenlösningförprinciperOrganisationensområdet.i enaven

starkt stöd.området vunnitharåtergång normalt liv itill
framgångsrikt inivå specielltvaritharpraktiskOSSESamarbetet inom

flyktföre-europeisktibetydelsesamarbete ettBaltikum. Detta är storav
viktenunderströk1992Helsingforsiperspektiv. Toppmötetbyggande av
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bilaterala avtal mellan de baltiska och den Ryska Federationen förstaterna att
folkrättenmed grund komma fram till konkreta tidtabeller för de ryskasom

tillbakadragande från baltiskt territorium. Därefter behandladestruppernas
frågan kontinuerligt fram till tillbakadragandet 1994.sommaren

Den OSSE-missionen i Estland har arbetat förintensivtpermanenta att
bistå regeringen finnamed lösningar vad problemen med denatt storaavser

icke-medborgare.ryska Högkommissarien för nationella minorietergruppen
har besökt Estland, delvis i anslutning till utarbetandetnämntssom ovan, av
estnisk medborgarskapslag och utlänningslag.

Den OSSE-missionen i Lettland har den arbetat medävenpermanenta
frågor relaterade till den rysktalande i Missionenlandet. har bl.gruppen a. en
resande insamlar uppgifter i mindre städer och denävenexpertgrupp, som
lettiska landsbygden för komplettera arbetet i Riga.att

OSSE:s ordförande besökte i april 1993 de fem medlemsländerna inya
Centralasien. Syftet söka integrera dessa i OSSE:s verksamhet.attvar mer

hållitsSedan dess har antal seminarier i regionen, fri-bl.a. mänskligaett om
säkerhetsfrågor.och rättigheter och militära Minoritetskommissarien harom

områdetbesökt och Kirgisien. varit inbördeskrigKazakstan Det har i och
rättighetsorrtrådetsituationen mänskliga anledning till Det där-ärger oro.

för viktigt OSSE arbetar intensivt krishanterandemed och konfliktföre-att
byggande verksamhet, med befordra dialog och med tillatt att attse man

åtagandenbevakar efterlevnaden inom OSSE och lägger grunden förav
fungerande årbyggda demokratiska principer. Sedan 1992 finnsrättsstater

OSSE-mission Tadjikistani och kontor planeras i Tasjkent.etten
årGeorgien finns sedan 1992 OSSE-delegation för söka dämpaI deatten

två pågår innehållerkonflikter i landet. såvälMandatet förhandlingar försom
uppnå fredlig politisk lösning konflikterna övervakningatt en som av

mänskliga rättigheter och utvecklandet demokratiska institutioner. Andraav
långtidsmissioner har i Ukraina, där tillsammans med Mino-upprättats man
ritetskommissarien bl. har följa utvecklingen för mänskligade rättig-atta.
heterna, Moldova.och i

konflikt,En väpnad krävt tiotusentals människoliv och tvingatsom en
pågår årmiljon människor flykt, 1988sedan den armenska enklavenom

DåvarandeNagorno-Karabach våreni Azerbajdzjan. ESK beslöt 1992 att
Minsk, Vitrysslands huvudstad, skulle bli för försöken lösa kon-säte att
flikten. varit Minskgruppen.Sverige har sedan dess aktiv medlem i den s.k.
Hittills har inget Minskgruppens förslag politisk överenskommelseom enav

konsoliderad vapenvila godtagits de stridandeoch Däremotparterna.en av
har uttalat de Önskar framtida överenskommelse tryggadparterna att se en av
internationella fredsbevarande förbereds förstastyrkor. Inom OSSE dennu
fredsbevarande in Nagomo-Karabach förutsättningstyrkan i undersättasatt

framstegkonkreta i förhandlingsprocessen. Sverige bidraöverväger attav

97

1507807



SOU 1995: 75

finansiellt, företrädesvis inom för samladmed personal eller ramen en
nordisk insats.

Sammanfattningsvis kan OSSE erbjuder unika möjligheter försägas att
för förhindraSverige i nordisk samverkan och EU verka kon-attatt genom

konflikter därmedbättre hantera uppkomna och bl. undvikaflikter och att a.
flyktingar.tvingas sina hem och bli Organisationen kanmänniskor övergeatt

i och med värde-fokusera problemen Europabättre FN störreän agera
avsaknaden det vilket leder tillgemenskap grund. Det är senare,avsom

mandat, har varitsvårigheter tydligt och användbart FN:sskapaatt ett som
Isolering vissa och bildandeJugoslavien-konflikten.problem i stater avav

ocksåmåste OSSE hari det framtida Europa. visatskiljelinjer undvikasnya
inte har universelltkunna samverka med aktörersig flexibelt sättett som

betydelsefullt särskilt vid hanterandetvilketerkännande ärstater, avsom
konflikter.interna

Ber]inBudapest-processen5.3.4

existerande samarbetsorgan föralla sedan längetidigare harSom nämnts
Östeuropa sittmigrationsfrågor i ochförändringarnaberörts anpassat sam-av

för tekniskt inriktatFrågan europeisksärskildarbete härtill. öst-ramom en
migrationsfrågor kommitemellertid i hög gradharsamarbete i attväst

år, Wiengruppens arbete,särskilt sedanaktualiserats under som ovansenare
stårEuroparådet. Alternativ härvid till buds deninförlivats i ärnämnts, som

Östeuropa.EU-samarbete medoch utbyggtBerlinBudapestprocessensk. ett
omfattar 40sk. BerlinBudapest-processen, näraDen stater,som nu

med Central- ochsyfte öka samarbetetTyskland 1991 iinitierades attav
Östeuropa ministerkon-gränskontrollfrågor. inleddes medProcesseni en

konferens övergick tilluppföljningen dennaBerlin. förferens i Ansvaret av
Österrike, bedrevEU-länderna och med Ungernsamverkan medi närasom

syfte harmoniseraisamarbete inom rad arbetsgrupperbrett inriktat attett en
Öst- i syfte motverkabl.mellan och Västeuropagränskontrollen atta

invandring. Resultatet dennaoch illegalmänniskosmuggling av process
februari 1993i Budapest iministermöteredovisades vid störreett som

organisationer. Sverigeinternationellaregeringar och tiotalsamlade 36 ett
deltog i detta möte.

gått långsamt,från bl. tillBudapest harbeslutenGenomförandet a.av
många samarbeteEU-länder för konkrethosbristande intressetföljd detav

frågor. Efter deti dessaösteuropeiska ländernacentral- ochmed de att en
för Budapestprocessen, harinrättats1994 harsekretariatsfunktion hösten

igång i vilkenochkommituppföljningsarbeteemellertid expertgruppen
regelbundet. Ettaktivt medverkarEU-ordförandeskapet mötsochSchengen-

uppföljnings-medsekretariat biträder UngernWienICMPD i knutettill nu
processen.
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ICMPD, dvs. International Centre for Migration Policy Development är ett
Österrikeår 1993 Schweiz och tillskapat samarbetsforum förav öst-väst

samarbete migrations- och flyktingområdet. Sverige anlitar i ökad grad
ICMPD:s service.

5 .3.5 EU-samarbetet

EU-samarbetet i migrations- och gränskontrollfrågor har utförligt beskrivits i
sammanhang se Fakta Europa,annat Invandrings- flyktingpolitikent.ex. och

i den europeiska unionen, UD l994:4. Här skall därför endast korten
beskrivning ges.

Ansträngningarna inom EU ioch vissa fall resultatet dessa skapaattav
regler för handläggning asylärenden, förgemensamma uppställandetav ettav

skyddbegrepp och för samarbetegemensamt vad gäller asyl,temporär
familjeåterföreningsfrågortransportörsansvar, redovisas nedan undermm.

respektive rubrik i kapitel

Tredje pelaren

Det måletövergripande avveckla de inre gränskontrollemaatt har sin grund i
Romfördraget. Immigrations- och gränskontrollfrågor vad avser personer

ligger utanför EG-rätten regleras det nationell lagstiftning.som trots Igenom
och med Maastrichtfördragets ikraftträdande den l november 1993 fördes
detta mellanstatliga samarbete in under den s.k. tredje pelaren innehållersom
asylfrågor, invandringsfrågor och visst polisiärt samarbete. Ett omfattande
arbete har vad gäller invandrings- asylfrågomaoch bedrivits mellanstatlig
nivå inom EU, vilket bl.a. lett fram till två konventionstexter. Den första,
Dublinkonventionen, har till syfte identifiera vilket medlemsländernaatt av

i sak skall asylansökanpröva Den andra, den s.k.som gränskontroll-en yttre
konventionen, reglerar hur kontrollen vid EU:s skallgräns genomförasyttre
så de inre kan slopas.gränserna Dublinkonventionenatt har hittills ratificerats

nio de gamla medlemmarna och beräknas träda i kraft årav underav 1996.
De medlemmarna däribland Sverigetre har i anslutningsfördragennya
förbundit sig ratificera Dublinkonventionen. Yttreatt gränskontrollkonven-
tionen inteär ännu undertecknad grund olika uppfattningar mellanav
medlemsstaterna vad gäller takten för uppförandet det systemet.av nya

Unionsfördragets s.k. tredje pelare någothar frågordeänen annan ram
strikt faller under Romfördraget i bådedet Europakommissionensom ochatt

medlemsstaterna initiativrätt.har En nyhet i tredje pelaren jämfört med det
mellanstatliga arbete EU-ländema tidigare bedrivit inom migrations- ochsom
flyktingområdet det finnsär möjlighet föreskrivaatt i konven-attnu en
tionerna EG-domstolen har tolka dematt rätt och slita tvister vadatt gäller
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regelbundet informeras ochEuropaparlamentetskalltillämpningen. Dessutom
frågor.i dessakonsulteras

införandetinneburitharikraftträdandeMaastrichtfördragets av en ny
beståendesamordningskommitté högabeslutsordning. Enochsamarbets- av

frågor iNär beretts4-kommittén hars.k. K upprättats.denämbetsmän
tilloch sedan K4-ansvarigförst tillhänskjuts dearbetsgrupperna styrgrupp

går Comitéfrågan den till Coreper4-kommittén behandlatkommittén. När K
hosmedlemsländernas ambassadörerdvs.Permanents,Répresentantsdes

ministerrådet fattar eventuella beslut.slutligen tillBryssel ochEU i som
ocksåi MaastrichtRomfördragetin ifördesde delarFörutom antogssom

för harmo-förberedelserfrån invandrarminstrarna att starta enrapport omen
lades fram.arbetsprogramasylpolitik ochinvandrings- ochniserad ett

angående migra-hållsEU-ordförandeskap mötegång varjeunder ettEn
hålls därutöverministernivå informella ministermötenochpåtionsfrågor

såväl i dentinistermötenSverige i1994 deltarSedan höstenregelbundet. som
hållit,4-kommitténkring Kstruktureninomolikademöten gruppernasom

full medlem.år 1995 aktivtoch sedan som
sigSverige förbinderföljerEUanslutningsfördraget med attAv att

anslutningenförvid tidenoch instrumentkonventionerdeunderteckna som
tidigare medlemsstaterna rättsväsen-deundertecknandeföröppna avvar

förbundna medoskiljaktigtområde.inrikespolitikens Dessa ärdets och
således förbunditmål. harSverigeMaastrichtfördragetsförverkligandet av

rådet ochutarbetatinstrumentochkonventionerdesig somsomantaatt
gränskontrollkonventionen ärYttrerekommenderatsmedlemsstaterna anta.att

förklaringIMaastrichtfördraget.iavdelning VIenligtutarbetandeunder en
nuvarande medlems-dedetSverigeslutakten godtartillfogats somsom

inklusive olikaredan haranslutningrådet fördageneller enats om,staterna
invandringskontroll.avseendereglergemensamma

Europakommissionen
den friafrågor rörande rör-årtionden medsedanarbetarKommissionen

GenommedlemsländernaisituationinvandrarnasEU, etc.inomligheten
arbeteframgår Kommissionensemellertid,harMaastrichtfördraget ovan,som

fått speciellmigrationsfrågormed ram.en
för1991 skrevi decemberMaastrichtistatschefsmöteVid EG:s man

frågor Romfördraget.iflyktingpolitiskaochgången migrations-införsta
artikel 100ciunder EG-kompetenseninmed dettaViseringsfrågoma fördes

för fortsatt mellan-grundenladesSamtidigtRomfördraget.revideradedetav
sinredanutnyttjarKommisionenpelaren.tredjeunder denarbetestatligt

för-vidarebl.a.och harMaastrichtfördraget presenterat ettenligtinitiativrätt
EES-tillhänsynförslagdettagränskontrollkonvention. I tartillslag manyttre

ikraftträdanden.Maastrichtfördragetsavtalets och
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Frågan frågorKommissionens kompetens i dessa f.n. föremål förärom
årsdiskussion inför 1996 regeringskonferens. frågaEn viktig härvidlag är

Kommissionens möjligheter aktivt bidra till samordning flykting-att en av
politiken tilli Europa och utökning samarbetet med Central- ochen av
Östeuropa migrations- flyktingfrågor,i och bl.a för möjliggöra ekono-att
miskt förstöd till dessa länder gränskontroll och flyktingverksamhet.

E utvecklingssamarbeteU:s internationella

Medlemsskapet i Sverige påverkaEU möjlighet delta i och direktattger
biståndinriktningen gånger så den svenskaärett tre stortav som som

biståndsbudgeten, når hundra länder och täckeröver antalett stortsom som
Samarbetsområden. biståndetLiksom i det svenska ligger påtyngdpunkten
Afrika söder Sahara. Listan EU:s 25 mottagarländeröver största upptarom

ocksåelva länder bistånd.huvudmottagarländer svensktärsom av
Genom Maastrichavtalet har traktatsmässig grund lagts för EU:sen

målinternationella utvecklingsarbete. slåsDe och prioriteringar fast isom
traktatet väl biståndspolitiska målen.med de svenskastämmer överens

De grundläggande principerna för utvecklingssamarbeteEU:s detär att
biståndet skall komplettera medlemsländernas nationellagemensamma

biståndsinsatser. Komplementaritet, konsistens och samordning skall genom-
politikgemenskapens tredje världen. Genom bättre samord-gentemotsyra en

på policynivåning biståndsprogramoch vad gäller genomförandet skallav
förutsättningar skapas för effektivare biståndsresurserna.utnyttjandeett av

biståndsverksanthetEn viktig tendens inom EU:s den ökade betoningenär
mänskliga rättigheter demokratioch liksom kravet mottagarlandet förattav en

ansvarsfull Miljöfrågor, kvinnofrågorekonomisk politik. och näringslivs-
frågor områdenandra EU-biståndet.betonas alltmer iär som

Schengen-samarbetet

Parallellt EU:s arbete asylfrågormed med gränskontroll och har Frankrike,
årTyskland och Benelux-länderna 1985 slutit det s.k. Schengenavtalet om

avskaffande dessa inre Avtalet kan pågränser. sägasstaters svaretav vara
EU:s önskan ytterligare fördjupa samarbetet vad gällerursprungsstaters att
avvecklandet inre dittills förlupit långsamt.de relativtgränserna,av som
Schengen-samarbetet har varit, och fortfarande, eller slagsär motor etten

område.laboratorium för EU-arbetet detta
Avtalet har hittills undertecknats Frankrike, Tyskland, Belgien, Neder-av

länderna, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Grekland och senastnu av
Österrike.den tionde medlemmen Danmark har ansökt observatörskap iom

någotSchengen-samarbetet, sikt kan leda till medlemskap. I junisom
1990 undertecknades Schengenavtalets tillämpningskonvention, läggersom

101



SOU 1995: 75

för det praktiska genomförandet avvecklingen de inregrunden grän-av av
Tillämpningskonventionen trädde i kraft i slutet 1995 för sjuserna. av mars

medlemsländerna.av
innehållertillämpningskonventionSchengen-avtalets bestämmelser om av-

skaffandet alla personkontroller vid de inre Dessa kompletterasgränserna.av
mångaåtgärderlång kompensatoriska och dessarad s.k. de-äravav en

fram till i takt medeller liknande dem kommit EU-arbetet. I attmansamma
i kraftbinder alla EU-länder träder kommer dessa be-bestämmelser som

tillämpningskonventionens. Eftersom inte alla länderstämmelser att motsvara
fråganinställer sig hur EU och Schengendeltar i Schengensamarbetet

förhåller faktum inte alla EU-ländcr deltar i Schengensig till varandra. Det att
komplicera genomförandet avtalet.torde av

statsministrar begärde i skrivelse till Schengen-nordiska ländernasDe en
ingåskulle i1995 förhandlingar hela Norden detmedlemmama i attommars

Schengen-ornrådet. förenainitiativ i syfte sökaDetta atttogsgemensamma
Schengen-området,passkontrollområdet eftersommednordiskadet annars

utanför nordiska passunionenställas denoch Island skulle behövaNorge
EU-anslutning.följd övriga nordiska länderstill av

försommaren 1995 beslutatfinska regeringarna har undersvenska ochDe
bli medlemmar i Schengen-i syfte kunnaansöka observatörsstatus attatt om

samarbetet.

nordiska samarbetet5.3.6 Det

samråds-år sitt förfogandesedan 1987 tillnordiska regeringarna harDe en
statssekreterarnivå. fortsattaflyktingfrågor DetNSHFför sam-grupp

också med anledning de nordiskaviktigti detta forum har bedömtsarbetet av
anslutning tillländernas EU.

samråds-årsedan 1957 regelbundnautlänningsutskottet harDet nordiska
Utskottetutlänningsmyndighetema.företrädare för de nordiskamedmöten

passkontrollöverens-nordiskaför övervakningen hur denbl.a. avansvarar
för berörda de-deltartillämpas. Ikommelsen ävenmötena representanter

partement.
till Nordiskaorganisatoriskt hörmigrationsgruppen,nordiskaI den som

migrationssamarbete mellan defrågorministerrådet, övrigtbehandlas om
flyktingar och invandrare.integrationochnordiska länderna avom

samarbeteteuropeiskadetUtvecklingen5.4 av

Inledning5.4. 1

flyktingpolitiskamigrations- ochför samarbete imultilateralaDet system
står inför radförfogandesitthar tillfrågor europeiska ländernade ensom
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utmaningar. Under de kommande åren måste effektiviseras och isystemet
högre inriktasgrad söka lösningar frågorradatt övergripandeen av mer
karaktär f.n. tillmäts erforderlig uppmärksamhet inom de forasom som
beskrivits Särskilt gäller detta för EU-samarbetet, idag främstovan. som
koncentrerats på frågorrad teknisk karaktär. måsteDessa lösasen av gemen-

mellan alla medlemsländer för uppnå tillräckligasamt garantier för helaatt att
det skall kunna fungera i praktiken,systemet dvs. upprättandenya av

borttagandeyttergränser, innergränserna, kompensatoriskagemensamma av
åtgärder vad gränsöverskridande polis- och gränsskyddsinsatseravser samt
harmonisering inrese- och asylregler Detta naturliga skälav m.m. av
tekniska frågor inriktade samarbete inte tillräckliggör uppmärksamhet kanatt

frågorägnas viktiga övergripande karaktär. I detta avsnitt redo-av mera
visas några sådana frågor.övergripande

5.4.2 påEn satsning motverkaatt orsakerna till migration

I kapitel 4 redovisas förslag till samordnade insatser inom olika politiska
områden säkerhets, utrikes-, handels-, bistånds-, befolknings-, nedwst-
nings-, minoritets- och sysselsättningspolitik etc. i syfte förebyggaatt
omfattande migration och flyktingrörelser. Inom EU har ingaännu systema-
tiska gjorts i riktning sådanansatser samordnad politik. Fråganmot haren
dock berörts i antal dokument har utarbetatsett inom Kommissionen ochsom
Ministerrådet har och regeringschefsnivå år 1992stats- antagit den s.k.
Edinburgh-deklarationen, redovisar riktlinjer sådanaför samordnadesom
långsiktiga Någoninsatser. uppföljning denna deklaration har emellertidav
skett.

Som framgår den tidigare redovisningen OSSE:s någonoch i månav av
Europarådets verksamhet dessa de organisationerär europeisktettsom
plan, framträdande direktsätt, eller indirektett arbetar med flykt-mer
förebyggande åtgärder.

När områdetdet gäller demokrati, mänskliga rättigheter och minoritets-
frågor bidrar de insatser Sverige stödjer bl.a. inomt.ex. försom ramen
Europarådet och OSSE för bistå länder i uppbyggandet demokratiskaatt av
institutioner och i utformningen minoritetslagstiftning långtill siktattav
förebygga flykt och ofrivillig migration. Särskilt intressant den fokuse-är att
ring mänskliga rättighets- och minoritetsfrågor gjorts bl.a. inomsom
OSSE har bidragit till dessa till politiska frågorgöra med relativtatt hög
placering den utrikes- och säkerhetspolitiska dagordningen.

Ett och kanske tydligareännu uttryck förannat detta det s.k.är
Stabilitetspaktsinitiativet mellan EU och de central- och östeuropeiska
länderna, utarbetades inom för EU:s utrikes- och säkerhets-som ramen
politiska samarbete och i 1995 överlämnades till OSSE. Kärnan isom mars
initiativet kan minskasägas riskerna för uppstårproblem inomatt attvara ett
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medlemmarländernaösteuropeiskacentral- ochmed deframtida EU som
existerandeingår övervakabl.a.initiativetutanför EU. Ieller med attstater

anslutning till dessa. Etttvister ilösandeforum föravtal och utgöra avett av
förmåekonomiska medelochpolitiskasyften medStabilitetspaktens är att
demo-minoritetsfrågorna fredligt ochhanteramedlemsländer ettdess att

kratiskt sätt.
iländernamedavtal EU slutitolikaoch deStabilitetspakten typer somav

Öst- utveckling iverketOSS kan i självaiCentraleuropaoch samt som enses
bli modellskulle kunnasammanhållen politikdenriktning typ enmot somav

ochdiplomatiskt arbeteochkombination politisktframtiden. Genomför aven
sökt bidraförmånliga handelsvillkor har EUbistånd ochi formincitament av

samtidigt sökt minskaochutvecklingekonomiskochdemokratiseringtill
Sverige fört ipolitik när-konflikter. Denandraetniska ellerförrisken som

ioch Polen, harRysslandnordvästraområdet, de baltiska stordvs. staterna,
östpolitik.mål EU:sformerochhaftutsträckning somsamma

frågor mänskligasammanhållen politik för hanteratillbörjan attAtt omen
1990-talet hängerunderskönjasminoriteter kunnatdemokrati ochrättigheter,

ekonomiskapolitiska ochuppbyggandetmedintimtgivetvis av nyasamman
demokratinstabiliteten och ärsäkra freden,siktFöri Europa.strukturer att

isamarbetepolitisktekonomiskt ochförformerfinnanödvändigtdet att nya
ochmellan väst.historiska östdeoch överbryggahela Europa murarnaatt

östpolitik utformas.både och EU:sSverigessådanainomDet är somramar
perspektivetmigrationspolitiska ärflykting- ochOckså det snävareur

betydelse.avgörandeordningalleuropeiskfungerandeskapandet avav en
befolkningsrörelser förebyggasofrivilligaså oönskade ochkanEndast

migrations-ochflykting-plötsligaochkanOchsikt.längre omvänt stora
stabiliteten i Europa.ochsäkerhetenallvarliga hotutgöra motströmmar

förknippadesåledes olikamigrationsfrågorna närasättoch ärFlykting-
perspektiven.säkerhetspolitiskaekonomiska ochövergripandedemed

förmodellhur denanledning övervägafinns detbakgrunddennaMot att
vidareutvecklaskanskisseratssammanhållen stabilitetspolitik ovansomen
flyktingfrågor.migrations- ochinkluderatydligare ävenför sättettatt

både igenomslagkunnaflyktingperspektivet bör störreochMigrations- ges
vid utform-styrinstrumentflerapolitiken ochövergripandeden ett avsom

biståndsinsatser.konkretaningen av
migrationsfrågorna politiskadenochflykting-lyftaGenom att upp

i dessa länderredan görsde insatservissaskulle vidareagendan somav
kunnatminoritetsinsatsemagenomslag,få sättkunna större somsamma

Stabilitetspakten.gjorts ikopplingstorpolitiskadeneffekt somgenommer
kunna vinnasmyckettänkande,dettaenlighet mediborde,EU genomInom

de pelama.mellansamordning trenärmareen
tillämpaddelvis redanskisseratshärmodelleuropeiskaDen somsom

biståndspolitiskaochhandels-utrikes-,vilkenvision idelvispolitik, som
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uppnå fred,huvudsyfte demo-iintegreratinstrument används sätt attett
delsyfte undanröjautveckling, och därmedekonomiskkrati och attettsom

sammanhållnai denflykt, kärnanmigration ochtill oönskad utgörorsaker
det nationellaSverige inte endastvill förorda. börkommitténpolitik som

mån föraefter i möjligastebilaterala insatseroch strävaplanet att engenom
får i degenomslagverka för detta synsättintegrerad politik, även attutan

fora Sverige deltarglobalaregionala och som
bland medskäl andraflyktingpolitiska hänsynMigrations- och utgör attett

viktigaste möjlig-utvidgningsfrågan deinom EU. Endrivafortsatt kraft av
okontrolleradeoönskade ochförebygga strömmarsiktheterna avatt

fungerandevår skapakontinentasylsökandeoch ärmigranter att en
understrykersäkerhetspolitisk struktur. Dettaekonomisk ochalleuropeisk

östeuropeiskacentral- ochutvidgning med deEU:sfullt stödjavikten utattav
Baltikum.länderna inkl.

BaltikumExemplet
påverka Sverigeskulle riskeraBaltikuminstabilt ochoroligt,Ett attsvagt

migrationssyn-ochflykting-aspekter, bl.a.mängd olikanegativt urenur
i deeller bosattai balterresulterabara kunnaskulle intepunkt. Det att ryssar

söka sigskäl skulleekonomiska västerut,politiska ellerbaltiska staterna av
nationaliteterandraanvändasockså Baltikum skulleitroligen att somavutan

transitorrtråde Västeuropa.deras väg mot
mycket kortingen ellerBaltikum harisjälvständiganyligenDe staterna
förhållandestått specielltialltidMan harsjälvstyre.historisk erfarenhet ettav

Estland och LettlandVitryssland. Iochi Rysslandtill sina öst,stora grannar
befolkningen.för 30-40minoritetfinns procent avstor ryssar, som svararen

juridiskaoklaraminoritetsbefolkningensharsåväl LettlandEstlandI som
diversifieringetniskspänningar. Enkälla till etniskablikommit attstatus en

konflikter mellantillautomatisktemellertid intelederinom grupperna.staten
geografiskttillkopplasetniskdå tillhörigheten tillDet först ettär gruppen

förriskenmobiliseringgrund förområde börjar användaseller somsom
ökar.etniska konflikter

konfliktlinjer vilkalöpandeparallelltemellertidLettland finnsochEstlandI
De berörförstärka varandra.och kan tänkasrelateradeinbördes ex.är

statligprivatiseringenförhållanden,språkfrågan, socio-ekonomiska egen-av
skulle kunnakonfliktlinjerförhållandet landsbygd-stad. Dessa ut-dom och

samhälletorganiseraönskarledareytterligareoch förstärkasnyttjas somav
så intetillviktigtdärförharskiljelinjer. Det attetniska attefter ansetts sesom

baltiskade närmaredemokratin och knytastärka staternasker attgenom
särskilttagit siggrannland,egenskaphar, i ettSverigeVästeuropa. av

i arbete.dettaansvar
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årSedan 1990 har Sverige drygt 2,5 miljarder kronoravsatt för samarbete
med de baltiska innefattande åtgärderantalstaterna för stödjaett dessaatt
länders frigörelseprocess från f.d. Sovjetunionen föroch deras inre och yttre
säkerhet. Dessa insatser har omfattat integrationsfrämjande insatser i t.ex.
Estland formi språkutbildning till den majoritet inte talarav ryssar som
estniska och demokratifrämjande åtgärder i form insatser stimulerarav som
medborgarnas inflytande i samhället olika nivåer, valfrågor, ledarskaps-
utbildning, pressfrihet, mänskliga rättigheter Sveriges krav deattm.m.
baltiska för flyktingmottagandeupprättarstaterna ochsystem undertecknar
flyktingkonventionen åtföljtshar erbjudanden utbildning och vissav om
framtida materiell hjälp.

Det finns förutsättningar i form begynnande vilja i framför alltav en
Litauen tvåi de övrigaäven itu med sina flyktingproblemstaterna attmen ta
dvs. skapa flyktingpolitik. Detta skulle ledaatt till flyktingströmmarnaen att

Östersjönöver För genomföra detta krävsavtar. emellertidatt stöd fram-av
förallt ekonomisk art.

,De ansträngningar redan inletts för olika sätt de baltiskaatt närmasom
till Västeuropa måste fortsätta.staterna I detta arbete det övriga Europaser

Sverige och de andra nordiska länderna huvudaktörer. Syftet i förstaärsom
hand säkerhetspolitiskt får både direkta och indirekta flykting- ochmen
rnigrationspolitiska konsekvenser kan betraktas positiva såvälsom ettsom ur
svenskt europeiskt perspektiv.ettsom

finnsDet möjligheter olika former stödinsatser förebyggaatt genom av att
såväl migrations- flyktingrörelser uppkommer och länderna användssom att

asylsökande transitområde. Det emellertid viktigtär behovenav som att
identifieras och de sedan adekvat uppnåatt möts Försätt. effektivitetett att
i detta krävs insatserna samordnas, framföratt allt mellan de nordiska

Inom den Nordiska Samrådsgruppenstaterna. i Flyktingfrågor NSHF har
vårenunder 1995 diskuterats förslag innebär UNHCRett att tarsom ansvar

för clearing-house för migrations- och flyktinginriktadeett biståndsinsatser
från de nordiska länderna.

Senast under hösten 1995 kommer det i och de baltiska ländernavart ett av
finnas UNHCR-representant vidatt UNDP:s kontor. påUNHCR såen ges

vis möjlighet håll följanära utvecklingen, kartlägga behovenatt och följa
olika projekt. Dessa iakttagelser planerarresutaten UNHCR vidare-av att

befordra i nyhetsbrev skall distribueras till intresseradeett regeringar,som
myndigheter och organisationer.

Exemplet Albanien

Europeiska insatspaket det slag diskuterats för första asylländer börav som
också kunna riktas länder kan komma drabbasmot attsom av mass-
utvandring ekonomiska skäl. situationer dåI plötslig massrnigrationav upp-
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står måsteräcker i regel inte handelslättnader. Dessa kombineras medt.ex.
katastrofhjälp, betalningsbalansstöd, utvecklingsbistånd och demokratistöd

påberoende situation.typen av
sådantEtt internationellt paket insatser i syfte dämpa migrations-attav

årentrycket har under de genomförts i Albanien.senaste
Albanien hade i början 1990-talet befolkning 3,4 miljonerav en om ca

innevånare. någratill 1991 hadeFram endast albaner etablerat sigtusenmars
utanför landet, de albanska minoriteter sedan gammalt bor iutöver som

pågrannländerna. Detta berodde albaner fråni hindradesatt attmer gemen
någonlämna Albanien det inte fanns vilja utvandra. Landetän att att var

Europas i särklass fattigaste och i princip helt frånisolerat omvärlden. En
italiensk utgjorde utblickama.TV-kanal deen av

frånförstaDen migrationsströmmen Albanien inträffade i 1991stora mars
båt28 000 sig med till Italien där de sökte asyl. Eftersomnär togca personer

den politiska situationen i Albanien oklar, de flesta ochtogs emotvar
inkvarterades i provisoriska flyktingförläggningar.

vågen 6Den andra kom mellan den och 13 augusti 1991 ytterligarenär ca
båt.21 000 albaner anlände till Italien, likaledes flestamed De dessa sökteav

emellertid inte asyl och situationen i Albanien hade förbättrats vadavsevärt
återsändesgäller mänskliga rättigheter. Efter tid de flesta till Albanien.en
förmådde frånEftersom albanska myndigheter inte hindra folk lämnaatt

Albanien Sjövägen, italienskbörjade militär och polis bevaka de albanskaatt
hamnama i samarbete med Albaniens regering.

ocksåStora albaner begav sig till grannlandet Grekland. Igrupper novem-
ber 1992 fannsberäknade det 300 000 albaner i Grekland ochatt attman
grekiska myndigheter varje dag mellan 000 och 0001 3 albaner i gräns-grep
området och ytterligare 000 albaner bland det antal1 vistadesstora som
illegalt i Vid tidpunkt hade 250 000 ansökningarAten. viseringsamma om
ingivits till den grekiska ambassaden i Tirana och ambassaden utfärdade ca
6 000 månad,viseringar varje i huvudsak till etniska greker. I Grekland hade

också tilllagt märke ökande antal kosovoalbaner anmälde sig tillatt ettman
frångrekiska myndigheter och sig Albanien.uppgav vara

Uppskattningsvis lämnade 300 000 eller 14än procentmer personer av
befolkningen Albanien mellan 1991 1992.och oktober Räknatmars per
månad uppskattas antalet till i genomsnitt 14 500.

från områdenUtvandringen koncentrerad de i södra Albanienvar som
Grekland, där andelen etniska till fattigagreker hög och degränsar ärmot

delarna nordöstra Albanien. flestaDe migrantema män.av av var unga
såledesUtvandringstrycket under 1991-92 och berörda väst-stortvar

europeiska regeringar och antal internationella organisationer oroade sigett
för minskakonsekvenserna. För utvandringstrycket UNHCR ochatt tog

år förmåIOM under 1992 initiativ till informationskampanj syftei atten
människor kvar i landet.stannaatt
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grekiska årDen regeringen finansierade vidare två1992 iprogram
Albanien. Ett inriktades matdistribution och inriktadesett annat
utbildning för arbetslösa. Den italienska regeringen genomförde förprogram
distribution och reservdelar till värde 10 miljoner ECUmånadmat ettav av

ytterligare för tillhjälp Albanien 270 milj. ECU.samt ett program om
Tysklands bilaterala stöd till Albanien uppgick i november 1992 till 110 milj.
mark. Dessutom bidrog med tredjedel EU:s totala stöd tillman en av
Albanien. Vid tidpunkt hade G 24-gruppen 800 milj. ECUavsattsamma

40 för livsmedel. USA har bidragit framför allt medprocent avsattsvarav ca
utbildningsinsatser, särskilt inom årjordbruket. Sverige har mellan 1991 och
år bidragit bistånd1994 med humanitärt 28 milj. kr med betal-värt samt ett
ningsbalansstöd 10 milj. kr.om

åren framåtUnder 1993-94 gick lagstiftningsarbetet i Albanien och den
Ävenmänskliga rättighetssituationen förbättrades. ekonomin utvecklades

positivt den begränsade sig till privat verksamhet i liten skala. Fort-trots att
år frånfarande 1994 transfereringar albaner arbetade i Grekland,var som en

livsviktig inkomstkälla för fortfarande pålandet. Landet mycket fattigtär
landsbygden och i städerna har år30-40 arbetslöshet. Sedanprocentsman
1993 har emellertid den omfattande utvandringen i princip upphört.

Albanien exempel hur antal rika välutveckladeoch demokratierär ett ett
tillsammans med internationella organisationer kan fattig och instabilge en

massivt förstöd bygga demokrati- och stabilitetsfrämjandestat attett upp
instrument. I de säkerhetspolitiska övervägandena framtidrörande Albaniens

flyktingfrågormigrations- och betydelsefullspelade roll. Genom kom-en en
biståndsåtgärder, återsändandebination informationsinsatser och minskadeav

således migrationstrycket och migrationen betydligt. Medborgama i Albanien
återgavs måni viss det landets möjligheter samtidigt dettroen egna som

någotstod klart det inte fanns redoland dem.att annat att ta emotsom var
förhållandeDet Albanien har sökt medlemskap i OSSE och NATO ochatt

hoppas kunna sluta associationsavtal med EU skapar ytterligareettatt man
biståmöjligheter den albanska regeringen bygga landet.att att upp

5.4.3 En aktiv flyktingpolitik i Europa

Samordning

tidigare redovisatsSom arbetet inom EU:s tredje pelare vad asyl- ochär avser
flyktingfrågor åstadkommai första hand inriktat harmoniseringatt en av
asyl- och inresebestämmelserna möjligöra tillämpningenoch Dublin-att av

två åtgärderkonventionen I avseenden har dock vidtagits syftar tillm.m. som
framåtsträvande för flyktingar.politik till skydd Den denären mer ena

sårbara frånresolution mottagande särskilt f.d. Jugoslavienom av personer
år igångsatta1993 och den andra idet samband därmed arbetetärantogssom
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bördefördelningmed principer mellan medlemsländerna näratt anta storaom
flyktingströmmar uppkommer.

Några långsiktigt inriktade till aktivupprättaansatser attmer gemensamen
flyktingpolitik har gjorts inom för arbetet under den tredje pelaren.ramen

tvåInom Europakommissionen har emellertid kommunikationers.k. lagts
fram fråga.under berör denna Med fråganshänsyn till politisktsomsenare
känsliga karaktär och till Kommissionens begränsade imandat dessa hän-

förslag frånseenden har emellertid dessa Kommissionen kommit förbliatt
obehandlade.

Frågan samordnad aktiv europeisk flyktingpolitikoch har ävenom en
tagits andra mellanstatliga främst inomi rad sammanhang, Europa-upp en
rådets såledesWiengruppenolika Inom den s.k. lades 1993organ. en

solidaritetsplanfram mellan samtliga europeiska länder irapport om en
Öst-syfte för ökad bördefördelning med länderna Central-verka i ochatt

i alla berörda avseenden hjälp till uppbyggnad gränskontroll ocheuropa av
jämförbara bördefördelningsanordningarayslsystem, i samband med mass-
flykt från såvälFörslaget stark uppslutning EU-länderetc.. mötte som
östeuropeiska länder kom behandlas vidare i brist lämpligtattmen

fortsattaforum för de förhandlingarna. dettaI sammanhang hävdade vissa
Sverigeländer bl.a. ESK OSSE forum medlämpligt hänsyn tillatt ettvore

organisationens breda sammansättning och dess arbete med förebyggande
åtgärder.

förefaller angeläget dessa diskussioner fortskrider inomDet lämpligatt en
europeisk samarbetsram. EU-medlemmarna bör därför hur lämp-överväga en

sådan samrådlig skulle kunna skapas i med Kommissionen och berörda icke-
Frågan åtgärdermedlemsländer. samordnade europeiska kommer bliattom

angelägen lösa med hänsyn till den väntade utvecklingen. Enän attmer
stå någoteuropeisk mekanism för flyktingpolitik skulle inte i motsatsför-

hållande globalatill det för skydd flyktingar UNHCR,undersystemet utan
skulle i likhet med de regionala utarbetats i vissa andra världs-system som
delar till globala insatserna.komplement deutgöra ett

minst flyktingströmmarna frånInte de västeuropeiska staternas svar
f.d. Jugoslavien demonstrerathar betydligt samordningstörreatt en av

krävs, formpolitiken bl.a. i för bördefördelning.ett systemav

Bördefördelning

EuroparådetDetta ingen tanke. Redan under 1950-talet skapades inomär ny
såväl flyktingfond Särskilddylikt innefattadeett system som en som en

emellertidmed mellanstatlig samordningsgrupp. DettaRepresentant varen
förhållandenandra och i historiskt och politiskt sammanhang.under ett annat

Frågan dåunderbördefördelning blev aktuell igen 1980-talet antaletom
flyktingproducerande i och med dem antalet asylsökande ikriser världen
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kraftigt ökade samtidigt flestaEuropa de västeuropeiska i briststaterna,som
möjligheter, åtgärderandra använde sig unilaterala för successivtattav

Fråganlösa uppkommande problem. bedömdes svåremellertid ochsom
någon långegentlig lösning kunde inte skönjas under tid. En anledning-av

till den bristen foradetta nämnda där de europeiska staternaarna var ovan
flyktingfrågankunde träffas för diskutera utvecklingen i sina länder ochatt av

något förändradesi Europa i under delen decenniet.stort, som senare av
samband med den tidigare nämnda ministerkonferensen i Wien i januariI

frågan förnyad aktualitet i med konklusion1991 fick och att antogs atten
Europa skulle utvecklas till kontinent inte skapar flyktingar, utanen som
sikt kontinentens för flyktingar. Dettadelar Europaansvar var samma som

frånstod inför möjligheterna mängder flyktingar Irakatt ta emot stora norra
då frånoch Turkiet, antal migranterasylsökande Albanien i överfullaett stort

båtar konflikten f.d.anlände till Italien innan i Jugoslavien hade ut-men
till massflyktsituation. Med anledning just det antaletvecklats storaaven

från .ånyo fråganSverigeasylsökande f.d. Jugoslavien aktualiserade om
bördefördelning. samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Tyskland,Ett
Österike bördefördelning framSchweiz ledde till lades vidoch textatt omen

Europarådskonferens 1993. Initiativet emellertid medi november mottogsen
Ärendetfrånframförallt Storbritannien och Frankrike. hän-reservationer,

fönnådde uppnå enighet.sköts till ämbetsmannagrupp docksomen
frågan år dåItalien 1991 antal asylsökandeEU väcktesInom ett stortav

frånbåt albaner inte kundeanlände med Albanien. Tanken deatt somvar
i andatillbaka till Albanien skulle fördelas mellan EU:s medlemmarsändas en

någottill resultat.solidaritet. Initiativet ledde emellertid inteav
fråganhalvåret ordförande-1993 drevs i EU det tyskaUnder andra av

emellertid för tekniska för vinnaskapet. De presenterades atttexter som var
något framför fransmän och britter. Under det franskabredare gehör hos allt

fråganhalvåretEU-ordförandeskapet det första 1995 har utvecklats mer som
Ministerrådetjuni beslut iteoretiskt begrepp och i 1995 togsett ett om en

fastslår solidariska vid massflykt-resolution, medlemsländemas ansvarsom
ålägger utveckla den rättsliga ochländernasituationer och närmareattsom

sådant skall kunna iekonomiska ordningen för hur omsättasett ansvar
praktiken.

Exemplet Bosnien-Hercegovina

därifrånhundratusentals flyktingarBosnien-Hercegovina och deKonflikten i
Österrike, utanför f.d.föranledde det landsig till Västeuropasöktesom

bosniska flyktingar, i majförstJugoslavien atttog emot stora gruppersom
uppföljande i juni 1992 itill krismöte i Wien. Vid1992 initiativ möteettettta

europeiskaförslag till hur dediskuteradesZagreb staterna gemensamtett
från SåvälBosnien. finansielltför flyktingströmmenskulle kunna ta ansvar
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stöd till de länder i regionen huvuddelen flyktingarnatog emotsom av som en
modell för hur bosniska flyktingar bättre skulle kunna spridas i Europa
presenterades. Vid i Ljublj någramöte veckor misslyckadesett ana senare man
emellertid någramed fatta beslut frågani och den fortsattaatt diskussionen

bördefördelning överfördes initiativ från USA, till FN-systemetom
UNHCR.

Under 1992 åroch under 1993 fortsatteresten bosniska flyktingarav att
Österrike,i antal söka asyl i framförallt Tyskland,stort Schweiz och Sverige.

Dessa också såvälde i EU Europarådet, hårdaststater drevvar som, som
frågan för de europeiska ländernaett system handom att gemensamt ta om
ytterligare flyktingar från Bosnien. Dessa förslag motarbetadesgrupper av av
framförallt Storbritannien och Frankrike och ledde inte någratill resultat.

Sverige Europarådetsvid i Wien höstentog toppmöte 1993 och vid ett
uppföljningsmöte i januari 1994 förnyat initiativ för uppnå enighetett iatt att
dela på bördorna rörande bosnienflyktingar inom för den sk. Wien-ramen

också det misslyckades.processen, men
Inom Wien-processen hade emellertid generellt börde-ett mer grepp

fördelningsfrågan tagits under hösten 1992. I utarbetadrapport,en av
ICMPD, presenterades vid flertal årunder 1993,möten föreslogsettsom att

Östeuropa,i Väst-, Central- ochstaterna solidariskt skulle samarbeta för att
hantera migrationsströmmar och gränskontrollfrågor, dela flykting-samt
bördor ekonomi åtagandenoch ska i detta avseende.

Inom EU har under 1994-1995 frågan dela flyktingbördornaattom
fortsatt diskuteras inom för arbetetatt i den tredje pelaren. Som nämntsramen

har detta arbete resulterat i frånresolution Ministerrådet såvälrörandeovan en
under vilka någotomständigheter medlemsländerna kan be andra med-av
lemsländer hjälp vilka kriterier skall gälla för landsom som ettsom mot-
tagningskapacitet.

En brist i det f.n. underär uppbyggnad inomsystern för EU:ssom ramen
s.k. tredjepelarsamarbete sammanhållnadetär perspektiv kommitténatt som
förespråkar såväl nationell regional nivåoch global hittills harsom
saknats. En sammanhållen politik inom EU:s skulle bl.a. innebäraramar att
flykting- och migrationsfrågorna inte enbart behandlades frågorsom om
gränsskydd och polissamarbete också frågor för vilka utrikes-utan ävensom
och säkerhetspolitiska instrument inom den andra pelaren och bl.a. handels-

biståndspolitiskaoch instrument inom den första pelaren relevanta.är
Det uppenbartär det i Europa behövs för dela bördornaatt ett system att

vid flyktingströmmar. Det finns, framgår i tvåstora princip vägarsom ovan,
för uppnå detta. Det skapaatt är ordning enligt vilken de enskildaattena en
individerna hänvisas till land berett såär dem ochett att sättta emotsom
undvika någraendast länder tvingas detatt flertalet flyktingar.ta emot stora
Det andra skapa fondär eller liknande vilken de länder fåratt draen ur som
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från de övriga. Enkompensationfå ekonomisklasset kandet tyngsta
också tänkbar.modellerkombination dessa ärav

Jugoslavieni f.d. brötkonfliktenfunnitshadebördesystem när utOm ett
hade varitannorlunda. Flerblivitförmodligenflyktingströmmarna staterhade

migrations-och flykt- ochrättvistmottagandet sättengagerade i ett mer
konfliktområden regionen hade kunnatisåvälåtgärder ihämmande som

kunnatKonfliktens offer hadeeffektivaresnabbare ochvidtas sett.ett
fallet.vad blevbistås bättre sätt änett som

gränskontrollvad gällerHarmoniseringsarbetet5.4.4

gränskontrollområde inom EU,förverkligamedArbetet gemensamtettatt
ochskäl tids-naturligaasylpolitik,ochutlännings- ärmed avgemensamen

antal del-arbete inomdetaljinriktatförutsätterochresurskrävande ett stort
Dublinkonventionen kommergjorts.redanframsteg harområden. Flera

igränskontrollkonventionenår är1996. Deni kraftträdasannolikt yttreatt
år ikraft-antal innandröjaantagligendet kommerfärdigprincip att ettmen

förhandlande.visumpolitiken underärske. Denträdande kan gemensamma
önskvärdaicke ärEISinformationssystemet övereuropeiskaDet personer

asyl-fingeravtryckförEurodac-systemetliksomuppbyggnad ävenunder av
och under-ansökningarundvika dubblaföroch andrasökande attpersoner

identitetsfastställelse.lätta
på olikabeslutatsharmoniseringsinstrumentantalharDessutom ett stort
i resolu-resulterathar bl.a.asylpolitikendelområden. Harmoniseringen av

harmoni-asylansökningar,ogrundadeuppenbarttionerkonklusioner omom
generelltländer där detasylland,förstafrågorhållning iserad rör omsom
rörandepågår instrumentarbeteförföljelse ochförföreligger riskinte

utlänningspolitiken harVad gälleråtertaganderegler m.m.gemensamma
avlägsnandenfamiljeåterförening,resolutionerrekommendationer m.m.om

utarbetande.underinstrumentandraoch rad ärfärdigställts en
emellertid denfaktorkomplicerandeframåt. ärgår således En attArbetet

tredje pelaren se ovan ärunderförhandlingsstruktur upprättats synner-som
nivåerhierarkiskaolikabeslutsuccessivaoch förutsättertungroddligen

fatta beslut. Detkaninrikesministrarnaministerrådet ochiustitie-innan
Maastrichtavtaletikraftträdandetförefannsförhandlingsmaskineri varavsom

förhållande till denågot flexibelt. Ikompliceratdet enormaäven mermen
omvärldeniförändringarnasnabbaförestår till deocharbetsuppgifter som

dettakrävsflyktingrörelser översynochmigrationstryckgällervad avennu
såledesmedlemsländerMångaförhandlingsmaskineri. attkomplicerade avser

års regerings-1996införförberedelsernasamband medfråga idennata upp
Maastrichtfördraget.revisionenförberedaskallkonferens avsom
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5.4.5 Den östeuropeiska dimensionen

ÖsteuropaEtt drygt tiotal länder i Central- och har sökt eller sökaavser
associering till EU och räknar med i början årtiondeatt nästaav vara
medlemmar. Organisationer UNHCR, IOM, OSSE och Europarådet harsom
vidtagit åtgärderolika i syfte hjälpa dessa länderatt asylsystem,upprättaatt
underteckna flyktingkonventionen och bygga administration förupp en
invandringskontroll och integrering invandrare. Under det året harav senaste
associationsländema inbjudits delta i delar ministerrnötenaatt under tredjeav
pelaren och ökade kontakter tjänstemannnivå förekommer. Några struktu-
rerade former för samarbete i dessa frågor existerar emellertid inte mellan de

ochväst- östeuropeiska länderna.
EuroparådetInom deltar alla medlemsländer och observatörsländema inya

det reguljära arbetet i CAHAR och CDMG. Samma förhållandet.ex. gäller
IOM:s och UNHCR:s styrelser.

Den enda processinriktade verksamhet f.n. förekommer sker inomsom
den s.k. BerlinBudapestprocessen se ovan, kan komple-ettsom ses som

till EU-medlemmarnas aktiviteter underment tredje pelaren i syfte för-att
bereda utvidgningen det planerade Oavsettösterut. vilken formsystemetav
EU:s medlemsstruktur kommer i EU borde det ligga i EU-ländemasatt tanya
intresse utvidga detta samarbete för uppnå bättreatt att gräns-en gemensam
kontroll.

Den förändringen flykting- rnigrationsfrågomaoch istora Europa underav
1990-talet tidigareär, den ökadenämnts, rörligheten mellan ochöstrasom

Europa i ochvästra med de kommunistiska gränskontrollsystemenatt av-
skaffades. En utmaning för de östeuropeiskastor den bak-ärstaterna mot
grunden skapa fungerande för gränskontrollatt och flyktingmot-system
tagande står i överensstämmelse med de internationellasom normer som
tillämpas i övriga Europa.

Sådana krävs flera skäl. Det sig till delssystem rör intresse blandettav om
de västeuropeiska länderna förebygga ökad asylinvandring till deatt egna

Östeuropa.länderna via transitvägar i Samtidigt handlar det emellertidnya om
inrättandet asylprocedurer förföljdaatt människor skyddgaranterarav som

och human behandling grundläggande kravär de länderett görsom an-
språk demokratiska Enrättsstater. asylpolitikatt accepteras utgörstatssom

graden respekt för de mänskligaett rättigheterna.test Asylsystem iav
överensstämmelse med internationella i första hand FN:s flykting-normer,

måstekonvention, därför flera förutsättningar för de östeuropeiskavara en av
politiska och ekonomiska närmande till Västeuropastaternas och EU. Sverige

bör, denna bakgrund, aktivt verka för asylpolitiken behandlasmot att ettsom
element i de diskussioner och förhandlingar angåendeförs framtidasom en
utvidgning EU.av

Särskild prioritet bör i detta områdensammanhang våri direktages
närhet, i första hand de baltiska och nordvästra Ryssland. I dessastaterna
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både och UNHCR ochområden Sverige via organisationer EUbör som
för fungerande asyl- och flyktingmottag-bilaterala insatser verka attgenom

insatser hittills har skett i detta syftekan byggas Deningssystem somupp.
kunskapsöverföring, utbildning igjorts i formtill delenhar största t.ex.av

Även vårtgenomföras iemellertid kunnamateriella insatser börasylrätt.
närområde, för flyktingförläggningar skall kunna byggasexempelvis att upp.

Östeuropa från denasylsökande övriga världenFrån kommer inte bara
finns migrationstryckDetdenna del Europa.har även ettrest avsom genom

områden särskiltflyttningsbenägenhetenfrån själva. vissaländerna I är stor.
utforma lämpliga stöd-identifiera dessa ochförAnsträngningar bör göras att

sysselsättningsåtgärder. Projekt detta slag hari forminsatser, t.ex. avav
Rumänien, där utvandringsbenägen-år pågått Albanien ochbl.a. iunder flera

föreligger förbehovSverige bör särskiltminskat.heten har överväga omnu
näron1råde.vårtiliknande insatser

invandringsregionblivithar5.4.6 Europa en

från tillutvandringen Västeuropafram till 1960-taletSom nämnts ovan var
Därefter invand-harinvandringen till Västeuropa.Världsdelarandra större än

inflytt-samtidigtgradvis ökafrån Världsdelar fortsattandraringen att som
tjugoårsperiod fick avsevärdfrån underSyd- till Nordeuropaningen enen

Östeuropaoch harförändringarna i Central-ochKriget Balkanomfattning.
Invandringenvästeuropeiska länderna.riktade detilllett strömmar motnya

åren.tendensvisar ökandetill överVästeuropa en
troligen oundvikliga händelse-dennalångsiktiga konsekvensernaDe av

frågaEU-samarbetet. viktiginom Enöverhuvudtagetutveckling behandlas
bör ha tillförhållningssätt EU-ländemavilket allmänthärvidlag gemensamtär
långsiktiggällerinvandringen, vadökningfrågan denna fortsatta t.ex.avom
fråganintegreringspolitik och framför alltriktlinjer förplanering, kvoter, om

tillupphov dettafaktoreråtgärder för motverka deatt som gergemensamma
frågansigperspektiv anmälerkortsiktigtinvandringstryck. Iökade ett mer
effek-kommeri vilken grad de yttergränsema att varagemensammanyaom

kringgåförsökförhållande organiseradei tilltiva systemet.attnog

överväganden och förslag5.5

de dra-i Västeuropa,integrationsprocessenintensifieradeTill följd denav
Östeuropa, påkriget Balkani Central- ochförändringarnapolitiskamatiska

ochmigrations-Turkiet harNordafrika ochibefolkningstillväxtenoch
den politiskaföras högreår kommitflyktingfrågoma under att uppsenare
multilateralatidigare. Deteuropeiskaenskilda ändagordningen i de staterna

samarbetet i dessafrämja1950-talet förundertillskapades attsystem som
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frågor har kommit överflyglas och komplexa samarbetsmeka-att av nya
nismer. Stor råderosäkerhet dock långsiktigaden inriktningen och lämp-om
liga organisationen detta samarbete och möjligheterna inomav attnya om en

politisk sammanföra alla de aktuella elementen:gemensam ram nu

stabilitetsskapande och flyktförebyggande åtgärder,-
långsiktig ekonomisk utveckling i länder med befolkningsökning och-
migration,

ökad bördefördelning mellan EU och andra länder inom och Europautom-
i samband flyktingkriser,med

upprättandet inom EU och fullayttergränser detav gemensamma genom-—
förandet den fria rörligheten,av

Öst-utvecklingen gränskontroll- och asylsamarbete mellan Central-,av-
och Västeuropa,

harmoniseringen reglerna för asylinvandring och invandring tillannanav-
Västeuropa.

Sverige har länge spelat viktig roll i det europeiska samarbetet ien
migrationsfrågor. långtgåendeDen politik för invandrarnas integration i sam-
hället infördes i Sverige under 1970-talet kom bilda mångaexempel isom att
andra invandringsländer. Genom sin biståndspolitik,avancerade sina krav att
de rika länderna i ökad grad skulle verka för global utjämning och sina
analyser möjligheterna aktiv sysselsättningspolitik iatt utveck-av genom en
lingsländema förebygga massmigration kom Sverige bli betydelsefullatt en

i det aktuella europeiska samarbetet. Tillsammanspartner med Norge,
Schweiz, Tyskland m.fl. länder utformade Sverige i början 1990-taletav en
strategi för långsiktig europeisk migrations-, flykting- biståndspolitikoch ien

helhetsperspektiv.ett
Sveriges medlemskap i börEU enligt kommittén till fullo utnyttjas för att

återge pådrivandeSverige roll det området.aktuella Som redan fram-en
hållits saknas i Europa sammanhållen söker sammanbringaen process som en
aktiv politik för solidaritet mellan EU och tredje världen med ambitiösen
flyktingpolitik och medborgarnas Europa med fulla möjligheter till friett
rörlighet. Sverige skulle kunna initiativ till vissa de reformidéerta att av som
redan föreligger vad gäller EU:s utvecklingssamarbete och humanitära verk-
samhet knyts till arbetet inom Europakommissionennärmare med utformaatt

sammanhållen migrationspolitik, inklusive samarbetet med Central- ochen
Östeuropa Maghreb-ländema, och med arbetet under tredje pelaren medsamt

harmonisera asyl- och invandringspolitiken,att bördefördelnings-upprätta
och genomföra den fria rörligheten inom för desystem ramen gemensamma

yttergränsema.
Flera element i riktning sådan helhetspolitik finns redan,mot t.ex.en som

de kommunikationer områdedettatre Europakommissionen undersom
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år 1992 utfärdadeRådet denoch Parlamentetlämnat tillhar samtsenare
ochdeklaration,Edinburghdeklarationen. Dennas.k. stats-antogssom av

flyk-EU-länderna respekterarviktenunderstrykerregeringscheferna, attav
migrationsförebyggandeflykt- ochaktiverar sinaoch detingkonventionen att

bistånd,rättigheter,mänskligagällersamarbete vadökatinsatser genom
åtgärder.och rad andrautvandringsländerhandeln medliberalisering enav

framhålls intei avsnitt 5 4.7,,emellertid,Edinburgdeklarationen har som
SverigeRådet Kommissionen. börellersigföljaskommit att upp av vare

samarbete inleds mellantillkommittén initiativenligtdärför att etttanu
syfteKommissionen iochtredje pelarensamarbetsstrukturen under att syste-

sammanhangI dettaEdinburghdeklarationen.uttalandena iföljamatiskt upp
såsom vapenhandelns ochsammanhangfrågor i dettaberörsbör även som

behandlas.migrationeninverkanmiljöförändringarnas
inriktningsamarbete medprocessinriktatinitierasvårigheterna ett enatt
migrationsföre-vilken flykt- ochflyktingpolitik, inomeuropeisksamlad

utvecklingssamarbete, hängeri EU:sökad tyngdbyggande insatser ges en
Maastricht-följersamarbetsstrukturkomplexamed den som avsamman

liggerhumanitära verksamhetbiståndspolitiken EU:sochMedanavtalet.
stödet tilansvarsområde, det ekonomiskaliksompelarens äveninom första

utrikes-där, skötsför reforrnprocessenösteuropeiskacentral- ochde staterna
få på kriget iför slutansträngningarnasäkerhetspolitiken t.ex.och att
medan asyl- ochpelarenför andrainomBosnien-Hercegovina ramen

samordningentredje pelaren. Dessutomhandhas inom ärrnigrationspolitiken
tillräcklig. Genomanknytning intefrågor med dennaKommissioneninom av
för flykting- ochmedkommissionärinrättatsnyligenpost ansvaratt somen

Till bilden hörförutsättas.härvidlaginvandringsfrågor förbättringkan en
avsnitt 5.3.5pelarentredje se ärunder densamarbetet utom-även att

många och undergrupper.medordentligt tungrott grupper
års regerings-1996införregeringenkommitténs mening börEnligt

vikt vidläggaunionsfördragetutvecklingen ettkonferens stor att meravom
varigenomskapas,samarbetssystemrestrltatinriktatändamålsenligt och ett

kom-migrationspolitiskt samarbetesammanhålletsådant flykting- och som
avseendevikt i dettasärskildAvförverkligas. ärförordar skulle kunnamittén

måsteformuleras. Dessabättremålen för verksamhetenlångsiktigadeatt
medbeslutadedet redanförverkligandet systemetinnefatta inte endast av

asylpolitikinvandrings- ochvisum-,yttergränser, gemensamgemensamma
fastför allarörligheten ärfriagenomförande densuccessivtoch somett av

medborgareutländskafast bosattadvs.medlemsländernai ävenbosatta
förutsättningåtgärderkompensatoriska ärde s.k.införandet ensomsamt av

hur detockså visionmåste innefattarörligheten. Defriaför den omen
omfatta ländertillutökasunionsområdet skall kunnagradvis attgemensamma

Östeuropa tillåtgärder syftarMedelhavetkringochCentral- ochi samt som
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motverka det unionsornrådet skulle kunna uppfattasatt att gemensamma som
för den fria sarnfärdseln och kontakterna med omvärlden slutenett värld.

måste långsiktigtVidare mål i detta sammanhang EU:s verk-ett attvara
samhet i tredje världen vad gäller mänskliga rättigheter och utvecklings-

fårsamarbete uttalad flykt- och migrationsförebyggande dimension. Stödeten
via tillEU FN humanitära verksamhet och flyktingverksamhet bör enligt:s
kommittén biståndspolitiköka. EU:s bör ytterligare inriktas mänskliga
rättigheter och fattigdomsbekämpning i Frågantredje världen. ökad stödom
till internflyktingar och bördefördelning i samband med massiva flykting-om
vågor både måsteoch inom Europa enligt kommittén förasutom närmare en
lösning. frånInte minst erfarenheterna den flyktingvågen från Bosnien-stora
Hercegovina till vissa måsteeuropeiska länder såutvärderas bättreatt ett

kan framdeles.byggas Vad slutligen gäller hannoniseringensystem upp av
asyl- och invandringspolitiken det enligt kommittén viktigtär Sverigeatt
verkar för asylrätten och devärnas reglerna i sin helhetatt att gemensamma
inte kommer vila minsta En övergripandenämnare.att en gemensamma

bör skyddsbehövande skallsträvan skydd, i första hand i denattvara egna
återvandringsfrågornaregionen. Vidare bör tillmätas ökad vikt, särskilt vad

gäller flyktingar.
Kommittén vill understryka vikten frågoräven samarbetet i dessaattav

bättre samordnas med övriga berörda såsomorganisationer, Europarådet,
OSSE, UNHCR och IOM. Särskilt den organisationen bör kunnasenare
spela viktig roll i europeiskt återvand-sammanhang vad gällerstörreetten
ring. ökadEn samordning bör ske mellan samtliga organisationers verksam-
het i syfte undvika dubbelarbete och öka effektiviteten.att

Slutligen vill kommittén understryka vikten de central- och Östeuro-attav
peiska länderna, via Budapestprocessen fåroch andra hjälp tillsätt,

tillanpassning det Schengen- och EU-systemet och EU:s Östeuropa-attnya
tillmedel ställs förfogande för detta. I detta sammanhang bör ökad vikt läggas

fråganvid hur illegal invandring dessa länder till Västeuropa kanom genom
motverkas. Vidare bör dessa länder hjälp med bygga asylsystematt upp

jämförbara med dem i Västeuropa.ärsom
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6 Invandringen till Sverige

6.1 Bakgrund

6.1.1 Allmän översikt

Under period arbetslöshet omedelbart efter det andra världskrigeten av tog
Sverige och integrerade 25 000 flyktingar från Baltikum.emot Därefter
täcktes ökande behov arbetskraft frånrekryteringett de nordiskaav genom
grannländerna, frånframförallt Finland. Krisen i årUngern 1956 ledde under
några år Äventill omkring 8 000 kom till Sverige.att de inte-personer
grerades tillfälligt arbetsmarknad. Invandringsöverskottettrots en svag upp-
gick under 1950-talet till omkring 25 000 år. Under 1960-taletpersoner per
kom överskottet stiga till omkring år.40 000 Hälften invandrarnaatt per av
återvände till sina hemländer. Rekryteringsbasen årunder dessa utgjordes
huvudsakligen från dåvarandedet Jugoslavien från Turkiet,av personer samt
Grekland och Italien. Arbetskraftsinvandringen nådde sin kulmen då1970
den uppgick till 500 Frånräknat73 utvandringen uppgick invand-personer.

Ävenringen år 1970 till 52 300. andra invandringsländer i Europa uppvisade
år.dettatoppen

Under 1970-talet drabbades Västeuropa och Sverige rad ekonomiskaav en
problem förorsakade bl. oljekrisen 1973. Detta ledde till inoma. av oro
samhällsekonomin. Stabiliserande åtgärder vidtogs vilket i sin ledde tilltur
ökad arbetslöshet. I samband därmed arbetskraftsinvandringen tillavtog
Europa.

När ekonomin återhämtathade sig hade behovet arbetskraftsinvandringav
minskat till följd strukturomvandlingar och produktionsformerav nya som

arbetssnålarebetydligt tidigare.änvar
Sverige har sedan mitten 1970-talet i praktiken inte någonhaftav

utomnordisk arbetskraftsinvandring utifrån myndigheternas tillstånds-sett
grunder. Däremot har asyl- och anhöriginvandringen ökat. Denna invandring

påverkatshar inte konjunkturskiftningar. Orsakerna ståkan finna dels iav att
behovet för människor söka asyl haratt ökat, dels i de villeatt ävenatt som

bosätta sig i europeiskt land ekonomiska orsaker söker asyl.ett Detav senare
skedde eftersom idet praktiken det enda återstod för demsättet attvar som
uppnå mål.sina Den dittillsvarande inomeuropeiska arbetskraftsomflyttning-

såledeshade med invandring frånmänniskor framför alltersattsen en ut-av
vecklingsländer i tredje världen.

SverigeI ökade antalet asylsökande kraftigt under från1980-talet år3 000
1982 till omkring 00030 under perioden mellan 1989 och 1991, medper

årtoppnotering 1992 84 018 sökande. åren frånUnder de år14 1968en om
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asyl i Sverige.36 000år omkringsöktemed 1981fram till och personer
åren fram tillföljande 13under de320 000jämföras med omkringskallDetta

antalet asylsökande hartiodubblingår 1994. Dennamed näraoch avnog
församhällssystemetoch helamottagningssystemetsvenskadet storautsatt

påfrestningar.
lidandemänskligahar det1990-taletförsta hälftenUnder den somav

flyktingströmmamadominerathar skapattidigare Jugoslavienkonflikten i det
fåttområde skyddfrån sökt ochhardettamänniskormiljonNärai Europa. en

år bör1991. Detkonflikten bröteuropeiska sedan noteras atti olika utstater
och EtiopienLibanon, Iranfrån länderasylsökandeantaletsamtidigt har som

kraftigt.minskat

Asylinvandring.26 1.
Allmänt

frånSverigetillflyktingarnaflestakom de1960-talen1950- ochUnder
former. UnderÖsteuropa. organiseradeSverige itillfördesMerparten över

flykting-förinomellerde1970-talet kom största spontant ramengrupperna,
och Polen.TjeckoslovakienTurkiet,Grekland,från Chile, Ungern,kvoten,

ochfrån Irak, LibanonIran,asylsökandedominerade1980-taletUnder
i länderförtrycketnisktkrig ochmänniskor flyddeEtiopien. Dessa som

globalSverige ficktillinvandringenlångt från Sverige varförligger en mer
arbetskrafts-från varithaförändradesSverigetidigare. ettkaraktär attän

anhörig-dessutomland medflyktingmottagandemottagande till storett
flyktingarasylsökande ochhar1990-taletinvandring. Under stora grupper

och Somalia.Jugoslavien, Irakfrån f.d.till Sverigekommit spontant
passiv. Det haralltförförkritiseratsflyktingpolitik harSveriges att vara

sig tillhar söktasylsökandeantalframförts spontantdärvid ett stortatt
Sverige ochkommit just tillifrågasatt varför destatsmakternaSverige attutan

från dessa länder. Detflyktingarhjälpa togandrafunnitsdet sätt attom
asylsökandeantalökandenågon reagerade detlång innanexempelvis tid

till denlettpassivitet harDennamissbrukade attsynbarligen systemet.som
otydlig.framståttharflyktingpolitikensvenska som

åren fåtttiodefolkmängd, underförhållande till sini senasteharSverige
finnasDet kanvästeuropeiska länder.flestadeasylsökandefler änemotta

varitbidragande orsaker harMånga har hävdattill detta.anledningar attflera
mottagningssystemetpåkostadeasylpolitik, detrelativtSveriges generösasett

fått asyl.till allauppehållstillstånd direktharoch getts sompermanentatt
nämndanågra deredovisasföljande närmareI det somgrupperav ovan

framgåråren. redovisningen20 Av attunder dei Sverigeasylsökt senaste
områden krigfrån därkommitövervägande delSverige tilliasylsökande

före-rättigheternamänskligadefrån därländerpågått eller övergrepp
kommit.
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Figur mellan antaletRelationen asylansökningar och antalet beviljade
uppehållstillstånd åt asylsökande under de åren. bärtio Detsenaste
observeras någotansökan ofta eller några år före det år beslutetingesatt
fattats.
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Chilenare

årdirektSom följd militärkuppen i september 1973 tvingades omkringen av
200 Chile politiska aktivt000 människor lämna skäl. Sverige hade stöttav

demokratiskt regimen genomfördesden valda och kuppen spelade dennär
ambassadören Italiens isvenske tillsammans med ambassadör huvudrollen ett

så mångaintensivt för rädda möjligt undan fängelse ocharbete att tortyr.som
ambassadområdet fulltDet svenska under den första tiden efter kuppenvar av

fått skydd den svenska ambassaden. Sverigehade äventogpersoner som av
flyktingar inom för flyktingkvoten. De överfördesantalemot ett stort ramen

dåvarandehit International Committe for Migration,med hjälp numeraav
Sverige omkring 000 Chilenska flyktingar direktIOM. 9tog emot som en

följd militärkuppen. Sammanlagt kom omkring 35 O00 chilcner tillav
utanför Latinamerika chilenska flyk-Sverige. Andra länder tog emotsom

tingar framförallt Kanada, Belgien och Spanien.var
Så småningom flyktingar inomminskade behovet överföraattav ramen

för spontaninvandringen ökade. Under mitten 1980-taletkvoten medan av
i principökade antalet asylsökande kraftigt förföljelse oliktänkandetrots att av

många frånkomhade upphört. kunde konstateras asylsökandeDet att samma
motiv för sinaasylskäl starka ekonomiskastad och de hadeatt svaga men
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Åransökningar. 1989 infördes viseringsskyldighet för Chilenska med-
borgare. tillsammans friaDetta med demokratiska val och demokratiseringen

gjorde frånsamhället asylsökande Chileströmmen i praktikenattav av
upphörde.

AssyrierSyrianer

första frånDe inresta assyriersyrianema Turkiet kom hösten 1974.spontant
Samtidigt skedde liknande invandring till Tyskland och Nederländerna.en
Invandrarverket beviljade i uppehållstillståndmindre antal fall antingenett

frångrundat anknytning till assyriersyrianer Libanon tagitsen grupp som
år 1967kvoten eller grund skäl med blandad religiöst-politiskut av en

bakgrund.
juniI 1975 började myndigheterna inse kundestörreatt atten grupp vara

Regeringen beslutade därför frånasylansökningarvänta. till-att personer
hörande denna åbe-hade viss anknytning till Sverige och kundegrupp som

viss diskriminering i Turkiet skulle bifallas medan ansökningarnaropa
åberopadeavslogs för dem endast allmänna situationenden för assyriersom

syrianer i Turkiet.
hösten 1975 ökade inströmningenUnder dramatiskt. I februari 1976

fattade regeringen första nollställningsbeslut.s.k. Detta innebar allaett att
befann sig i landet fick eftersom situationen i Turkiet för assyrierstannasom

ansågs svår.syrianer Samtidigt infördes viseringsskyldighet för turkiskavara
medborgare. Viseringsskyldigheten visade sig emellertid ineffektivvara
eftersom turkiska medborgare flestaviseringsfria i de andra europeiskavar

stickprovskontrollenländer och vid den svenska otillräcklig.gränsen var
Nollställningsbeslutet hade dessutom i sig skapat invandrings-ännu störreett
tryck tidigare.än

1976l november beslutade regeringen särskilda skäl skulle gälla föratt
uppehållstillståndassyriersyrianema vilket innebar de vägrades deatt trots att

bedömdes facto-flyktingar.de Anledningen till detta beslut in-attvara var
fåttvandringen denna hade sådana proportioner de svenskaattav grupp

ansågmyndigheterna inte längre sig hand demkunna tillfreds-ta ettom
ånyoställande Samtidigt nollställdes myndigheternas arbetsbalanssätt. gen-

uppehållstillstånd.samtliga sökande befann sig i landet fickatt somom
frånEfter november 1976 avslogs i princip alla asylansökningar assyrier

svårtvisade sig emellertid verkställasyrianer. Det mycket avlägsnade-att
fråga ofta sig fickbesluten eftersom i gömde och ärendena storpersonerna

uppmärksamhet i media.
juni 1979 fattade regeringen beslut innebar samtligaI asyl-ett attsom

till föräldrarsökande hade anknytning Sverige eller barn medsom genom
uppehållstillstånd fåskulle Samtidigt infördes särskilda kvoter förstanna.
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familjeåterförening i syfte hindra ytterligare okontrollerad invandring.att
någondock inte till direkt minskning antalet illegala inresor.Detta ledde av

antal samverkande faktorer tillHösten 1980 bidrog antalet asyl-ett att
förminskade betydligt. Viseringsskyldighet turkiska medborgaresökande

året införts flesta europeiskadessförinnan i de länder och denhade under
åtgärder svåraremilitärregimens medförde det blevnytillträdda turkiska att att

ocksåsåför de önskade. Sannolikt hade det vissoch att utpass resa som
fåprincip omöjligt för assyriersyrianer asyl ibetydelse det i attatt var

avlägsnandebeslut faktiskt hade verkställts.Sverige och antalettatt
frånfram till omkring 5 000 assyriersyrianerSammanlagt sökte dess

Turkiet asyl i Sverige.

Iranier

därpåår följande konflikten med Irak leddei 1979 och denRevolutionen Iran
sökte asyl i När kriget bröttill ökande antal iranier Västeuropa. utatt ett

många i Sverige gäststuderande. De flestabefann sig iranier redan avsom
årflera deerhöll asyl. Iranier kom underdessa sökte och utgöraatt en av

ville krigetasylsökande. flesta inte delta iDe mänstörsta var somgrupperna
någon form politisk aktivitet. Enstaka utgjordeseller deltagit i gruppersom av

regimen och den livsstilallmänt denemot nya nya somav personer som var
påtvingades före islamiskamänniskor i framförallt Teheran, där livet den

Årutsträckning levdes västerländskt 1985revolutionen i sätt.ettstor
från kraftigt fortsattoch höll sig sedanökade antalet asylsökande Iran en

vårennivå år kriget med Irak upphörde redanfram till 1991hög trots att
nivån invandringen saknade till del1988. ökning och den högaDenna stor

mångasaknade ipolitiska situationen i Iran och de asylsökandegrund i den
visade det sig i det omöjligtfall reella asylgrundade skäl. Trots det närmaste

myndighetsingripanden vidtillbaka till hemlandet risk föravvisa dematt utan
därför i Sverige.De flesta blev kvarhemkomsten.

Sverige via Turkiet där de inteiranier inte direkt till komDe restesom
visering för iranskavisering för inresa. Eftersom Sverige krävdebehövde

smugglare för skaffa nödvändigamedborgare de i Turkiet hjälp atttog av
myndighetskontrollerna ochdokument för sig förbi de turkiskaoch att ta

blitill Sverige. För inte avvisadeflygplan eller bussombord attett en
asylsökandeförsta asyllandsprincipen dolde detillbaka till Turkiet enligt att

sinainresan till Sverige sig med allaTurkiet förede varit i göraatt avgenom
antal organiserade smugglareinklusive flygbiljetter. Först sedandokument ett

frånfrån minskade asylsökande Iran.vidare verksamhet antalethindrats
iranier iåren sammanlagt 35 000 asyl1984 och 1994 sökteMellan nästan

000, fick här.allra flesta, drygt 33Sverige. De stanna
år initiativ till1986svenska myndigheternaDe ett etttog program

få ståndtilleuropeiska länder, i syftetillsammans med övriga berörda att en
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återsändningreglerad iranier till Turkiet och reglerad kvotuttagningav en av
därifrån,iranier i samarbete med två årUNHCR. Detta ledde efter till ett

internationellt kvotuttagningsprogram för iranier i Turkiet, omfattande 3 000
år.personer per

Irakier

Irakier har under 1980- och 1990-talen utgjort de störstaen av grupperna
asylsökande Sverige.i Under 1980-talet utgjorde kriget med Iran ut-en
lösande faktor. Dessutom långIrak totalitär regim under tidstyrs av en som

mångagjort sig känd för och brott grundläggande mänskliga fri-motgrova
Mångaoch rättigheter. de asylsökande har varit kurder. Dessa har dockav

före hitresan i regel ibott land, oftast Iran, Syrien eller Jordanien.ett annat
svårigheterna sig Irak har varit hämmande antalet flyktingaratt ta ut ur
därifrån. Irakier har inte avvisats tillbaka till hemlandet eftersom risken för

Mångarepressalier har varit de irakiska asylsökandena visser-harstor. av
från frånligen inte flytt förföljelse allmänt politiskt förtryck. Omutan ettmer

återvänder ändåde riskerar de straff för ha sökt asyl utomlands. Trotsatt att
måsteirakier ha visering för in i Sverige har 000 irakier17 sökt asylatt resa

Någrahär under perioden 1984-1994. har avvisats till första asyllandett men
fåttde allra flesta har stanna.

Libaneser och statslösa palestinier

Sommaren 1975 bröt inbördeskrig i Libanon. februari 1976I beslutadeut
från fåInvandrarverket alla asylsökande Libanon skulle huma-att stanna av

nitära skäl. Nästan omedelbart ökade antalet asylsökande kraftigt. Sedan
regeringen i april 1976 avslagit ansökningarantal och börjat verkställaett

från tvåavvisningsbeslut minskade inresoma Libanon. Under de följande
åren såvälfattades generella beslut med innebörden de befann sig iatt som
Sverige skulle avvisningsbeslut rörande de asylsökandestanna, som nya

kom.som
ånyosituationen i Libanon förvärrats hösten 1978 beslutadesSedan denatt

uppehållstillstånd.allmänna situationen där skulle tillräckliga skäl förutgöra
Sommaren 1980 ökade inresoma igen och eftersom Invandrarverket be-

dömde situationen i landet hade förbättrats fattades antal avvisnings-att ett
beslut verkställdes till Beirut. Detta innebar 400 redan bokadeattsom
flygbiljetter till Sverige avbeställdes Beirut.i

åren från1976-1981Under beräknas omkring l 500 Libanonpersoner
fått årha i Sverige. Mellan 1984 och 1994 sökte omkring 12 000stanna

libanesiska medborgare och omkring 10 000 statslösa, huvudsakligen
från Ungefär hälften libanesernapalestinier Libanon, asyl i Sverige. ochav
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de flesta statslösa fick här, med undantag för period år dåstanna 1985 etten
Östtyskland.antal avvisades till dåvarandedetstort

Ett problem för de svenska myndigheterna förmå Libanon ochattvar
närområdetandra länder i tillbaka de palestinier ansågsinteatt ta isom vara

behov skydd i Sverige. Detta visade sig mycket svårt. Under mittenav vara
och slutet 1980-talet gjordes därför frånansträngningar svensk sidastoraav
för förhindra frånasylsökande nåLibanon Sverige. Förhandlingaratt medatt
Östtyskland ledde till visering till Sverige inte tillåtasskulleatt utanpersoner

Östtyskland sin till Sverige. Samtidigt frånatt vägresa genom upptogs
svensk sida förhandlingar med UNHCR, UNRWA och Libanons regering i
syfte återsändningmöjliggöra återtagandeochatt antal statslösaetten av
asylsökande med hemvist i Libanon. förhandlingarDessa ledde emellertid

någotinte till resultat.
påverkadeEn faktor såväl inströmningen möjligheternaannan som attsom

verkställa avvisningsbeslut det faktum flygplatsen i långaBeirut underattvar
perioder stängd.var

Strömmen frånasylsökande Libanon har i följt den politiskastort settav
och militära utvecklingen i landet. Under perioder lugn kom färre männi-av
skor och kriget trappades ökadenär antalet asylsökande. årSedan 1991upp
har frånasylsökande Libanonströmmen i det upphört.närmasteav

Somalier
Även det framgårgäller somalier statistiken förändringarnanär i denav
politiska situationen i landet. inbördeskrigetNär startade i maj 1988 medförde
det omkring 500 000 människor omedelbart tvingades flykt tillatt

ÅrEtiopien. 1989 femdubblades antaletnästan asylsökande i Sverige för att
sedan åren.ytterligare öka följandede

Kriget i Somalia århar ändrat karaktär pågårsedan 1988 fortfarande.men
Uppskattningsvis mellan 2,5 och 3 miljoner människor flykt inom ellerär
utanför landet. Internationella interventioner har hittills misslyckats. Männi-
skor i Somalia svälter fortfarande.

Sedan inbördeskriget inleddes har omkring 9 000 somalier sökt asyl i
Sverige. Alla inte omedelbart avvisats till första fåttasylland harettsom

Somalier viseringsskyldiga i Sverige, liksom i de flestaär europeiskastanna.
mångaländer, sig in i landet med förfalskade lånadeeller svenskatarmen
svårt mångaDet fastställa varför harär valt just Sverige asyl-attpass. som

land. Stora somalier funnitshar länge finnsoch i Italien, Stor-grupper
britannien, Nederländerna och Kanada. Troligen har de först kom tillsom
Sverige sökt sig till den lilla redan fanns här. Att kunnat flygagrupp som man
relativt billigt till Sverige med flygbolaget Aeroflot via Moskva har antagligen
också spelat roll.storen
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från LankaTamiler Sri

Tamiler flykt undan inbördeskriget i Sri Lanka de flyk-är störreen av
fåtalkorn till under 1980-talet. Endasttinggrupper Europa demettsom av

Sverige.300 personer har sökt sig till En anledning till dettadrygt 1 är
någon fråndet inte finns tradition invandring Srisannolikt Lanka hit.att av

fåtalfinns endast lankeser här sedan tidigare. En anledning kanDet ett annan
svenska myndigheter omedelbart vid i mitten 1980-taletgränsenattvara av

några första kom till Sverige. sigavvisade de Det spredav grupperna som
tamiler Sverige osäkert land söka asyl i eftersomsnabbt bland attatt ettvar

europeiska länder dröjderisken avvisas uppenbar. Andra längre tidatt var en
med fatta liknande beslut.att

Rumäner

jämridåns fall i flertal europeiska länder liksom iföljd ökadeSom ettaven
1990från årkraftigt kundeasylsökande Rumänien och detSverige antalet

därifrån.fortsatt utvandringstryck För motverkaförutses attett stort ur
frånobefogade rnigranter Rumänien initieradesskyddssynpunkt strömmar av

Österrike.Sverige, Tyskland ochRumänien-projektet Schweiz,det s.k. av
biståndsprogram incitamentsyftade till människorDetta attett gevar som

Rumänien i för oövertänkt bege sig till osäkerkvar i stället attatt stanna en
bl. till följd radProjektet fick önskat resultat,framtid i Västeuropa. a. av en

frånåtgärder rumänska regeringen. Antalet asylsökandevidtogs densom av
åren minskat stadigt.Rumänien till Sverige har de senaste

Bulgarien-turkar

årfrån Bulgarien sökte asyl i Sverige under 1989. SammanlagtEtniska turkar
sig hit. Turkiet Sverige i princip det enda land5 000 sökte Förutom var som

våg långnåddes Bulgarien-turkarna hade underdenna asylsökande.av enav
fåmöjligt fördelvis förtryckta i Bulgarien och det blev demtid varit när att

utresetillstånd till Turkiet.flydde omedelbar 100 000 Näroch änmerpass
ansåg den inströmningen infördeTurkiet inte längre sig kunna klara stora

Många sig därför till Sverige i stället. Denviseringsskyldighet. sökteman
förhållandena i Bulgarien varefter vise-regeringen snabbundersöktesvenska

medborgare. Regeringsbeslutet denringsskyldighet infördes för bulgariska
facto-flyktingarskäl innebar de1989 införa särskilda13 december attattom

inte längre fick asyl. Strömmen asyl-saknade starka skyddsbehov avsom
fåtal sökt fickhelt. dem asylsökande upphörde därmed Ettnästan av som

i landet.stanna
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EtiopierEritreaner

I inbördeskriget i Etiopien kämpade eritreaner regeringstrupper förmot att
skapa självständigt Eritrea. Oppositionellaett bekämpade den tota-grupper
litära regeringen i sin systematiskt förföljde oliktänkande.tur Dettasom var
huvudorsaken till den inströmmningen asylsökande frånstora Etiopien tillav
Sverige under slutet 1970-talet och hela l980-talet. årenMellan 1984 ochav
1992 sökte 9 000 frånnästan Etiopien asyl i Sverige. Det störstapersoner
antalet registrerades under perioden 1987-1990. Sedan kriget upphört och

Eritrea harstaten strömmen asylsökande iutropats princip Påav avstannat.
grund svåra förhållandenade rådde i Etiopien under kriget sändesav som
ingen tillbaka dit. Sverige långhar under tid haft viseringsskyldighet för
etiopiska medborgare vilket någoninte i nämnvärd utsträckning tycks ha
inverkat antalet tagit sig hit.som

Kosovo-albaner

Med Kosovo-albaner etniska albaner med muslimsk från provinsenmenas tro
Kosovo i Serbien, i nuvarande Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Albanerna i majoritet iär Kosovo lever under generellt för-ettmen
fråntryck den serbiska minoriteten. Förhållandena har ofta beskrivits som

apartheid-liknande. Den allmänna levnadsnivån materiellt lågär mycketrent
för den albanska gruppen.

Kosovo-albaner började komma till Sverige i antal under 1989. Tillstort
andra europeiska länder, Schweiz och Tyskland, hade emellertidsom en
invandring kosovo-albaner förekommit under hela 1980-talet. Vad gällerav
Sverige kom de flesta årkom då1992 60 000nästan sökte Mångaasyl här.
kom hit lockade flyktingsmugglare organiserade bussresor tillav som
Sverige. Sedan viseringsskyldighet infördes hösten 1992 för jugoslaviska
medborgare och regeringen klart hade markerat endast mindre antalatt ett
kunde beviljas iasyl Sverige minskade inströmningen betydligt.

Sammanlagt har 80 000 Kosovo-albanerän sökt asyl i Sverige sedanmer
år 1989. En relativt andel dem, cirka 60 000-70 fått000, harstor iav stanna
Sverige. fåttDe uppehållstillståndhar humanitära skäl eftersom de varit iav
landet tillräckligt länge för omfattas generellt beslut 1994att rörandeav
asylsökande långvistats tid i Sverige.som

Medborgare Bosnien-Hercegovinai

Sedan kriget i Bosnien-Hercegovina bröt i april 1992 har 40 000 med-ut ca
borgare i detta land sökt asyl i Sverige. De flesta fåtthar permanenta
uppehållstillstånd politiskt-humanitära skäl. Ingen har avvisats tillbaka tillav
Bosnien-Hercegovina. När det svenska mottagningssystemet 1993sommaren

hårt belastat införde regeringen viseringsskyldighet förvar medborgare i
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antalet asylsökande minskat ochBosnien-Hercegovina. Sedan dess har
upphört.nästan

väl känd. En konsekvens denKonflikten i Bosnien-Hercegovina ärär av
omkring miljonflykt i sitt land ochmiljoner bosnier1-l,5 är attegetatt en

tvåflytt framföralltflykt utanför landet. De hartvingatsbosnier har av
ellerutspela sig just där de boddedärför kriget har kommitorsaker: attatt att

bådatillhörighet. Oftasin etniskasina hem grundtvingats lämna ärde av
för handen.orsakerdessa

årföreträdesvis 1994, harkomasylsökare i SverigeOmkring 5 000 som
beslutade i börjanRegeringenbåde kroatiskt medborgarskap.bosniskt och av

stridigheter brötåtervända Till följdår till Kroatien.1995 de skulle attatt av
regeringen, i enlighet med denbeslutadeKroatien i maj 1995iut nya

fåuppehållstillstånd, de skulle itidsbegränsadelagstiftningen att stannaom
månader.uppehållstillstånd Samtidigt in-itidsbegränsadeSverige med sex

för kroatiska medborgare.viseringsskyldighetfördes

myndigheteransvarigaRegelverk och6.1.3

reglerar utlänningars inresa,1994:515l989z529, omtrycktUtlänningslagen
få asyl här. I lagenSverigeoch arbete ivistelse rätten attsamt angesutresa,

utvisasavvisas ellerutlänning kanockså vilka förutsättningarunder uren
föreskriva vissa tillämpnings-bemyndigandeRegeringen harlandet. attgetts

1989:547. Hurframgår utlänningsförordningenregler. Dessa mottagan-av
1994:137 mottagandeske regleras lagasylsökande skalldet avomavav

m.fl. LMA.asylsökande
Invandrarverketutlänningsmyndighet.invandrarverk centralStatens är

visering ochansökningarrörandeinstans i ärendenbeslutar enda omsom
utvisning och medborgar-avvisning,uppehållstillstånd. rörandeI ärenden

besluti första instans. DessamyndighetInvandrarverket beslutandeskap är
vissaUtlänningsnämnden. Itillberörde utlänningenöverklagas denkan av

utlänning inteavvisning ärpolismyndighet fatta beslutfall kan av somomen
Invandrarverket. Allmännatillsådant överklagasbeslut kanasylsökande. Ett

för förordnadöms brottutlänningi samband meddomstolar kan att omen
Överklagan brottmål. Såvälförenligt reglernafall skeri dettautvisning.

tillfår ärendenöverlämnaUtlänningsnämndenInvandrarverket rege-som
riketsbeslutet berörellererhålla vägledande beslutförringen bl.a. att om

säkerhet.
ivistasutlänningars rättärendenPolismyndighetema utreder attsom avser

söker asylutlänningenOmmedborgarskap.svensktansökanSverige och om
övrigautredning. Iför vidareInvandrarverkettillöverlämnasskall ärendet

förtill Invandrarverketutredningavslutadärendet efteröverlämnasärenden
erhållithanfrivilligt sedanSverigeinte lämnarutlänning ettbeslut. Om en

avvisningsbeslut medutvisningsbeslut elleravvisnings- ellerlagakraftvunnet
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omedelbar verkställighet skall polismyndigheten på den där utlänningenort
befinner sig ombesörja beslutet verkställs.att Polismyndigheterna skall
verkställa beslut förvar enligt utlänningslagen.om

Svenska utlandsmyndigheter får efter bemyndigande från Invandrarverket
besluta visering i vissa fall. Utlandsmyndighetema skallom utreda ansök-
ningar uppehållstillstånd lämnas in i utlandet. Efterom genomfördsom
utredning skall ansökan överlämnas till Invandrarverket. Viseringsansök-
ningar fårinte utlandsmyndighetenavgöras överlämnas likasåsom tillav
Invandrarverket.

6.2 Reglering

6.2.1 Möjligheter reglera invandringenatt

Det finns antal möjligheter för statsmakternaett olika reglerasätt huratt
många och vilka invandrar. Här översiktlig beskrivning till-som ges en av
gängliga medel.

Tankar och mekanismer bakom valet destination för flykting jämförtav en
med andra skäl lämnar sitt hemland delvisen person likasom ärav men
skiljer sig i väsentligaäven delar. Valet kombinationavgörs faktorerav en av

möjligheterna få uppehållstillstånd, möjligheternaattsom till drägligt liv,ett
möjligheterna sig till landet ifrågaatt Invandringstraditionerta ochetc.
frånvaro diktatur, krig, korruption och andra negativa företeelser iav desti-
nationslandet, spelar förmodligen också ofta avgörande roll för denen som

någon anledning söker sig tillvaro. Den informationav en ny som ex. en
potentiell asylsökande har visst land ofta fragmentariskärett och prägladom

rådpraktiska och tips hur skall till förav väga iom man att stanna
landet.

De signaler land till potentiella invandrareett har visat sig hager stor
betydelse för invandringen. Dessa signaler visar vad landet vill med sin
invandring. Det därför viktigtär inte bara föra tydligatt och konsekventen
invandringspolitik nationellt också tänka hur den uppfattas utifrån.utan
Nedan redovisas de viktigaste medel står till förfogande för signalerasom att
vilken invandringspolitik Sverige vill föra.

Möjligheterna uppehållstillstånd naturligtvisatt är betydelse,storav
särskilt för sig i behov skydd och inte deten person som anser vara av ser

reell återvändamöjlighet till hemlandet underatt densom tiden.en närmaste
Om tillstånd nekas i EU-land följdär Dublinkonventionensett som en av
principer möjligheterna begränsade få uppehållstillstånd någoti deatt av
övriga EU-ländema. Vad gäller Dublin-konventionen avsnitt 5.3.5.se

Ett land har relativt skyddsbegrepp blirett, generöstsett, naturligtvissom
attraktivt för den behöver asyl.extra En oklar tillämpning skydds-som av

begreppet olycklig och lederär till negativa konsekvenser. Att asylsökande
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ändå tillåtelse humanitära skälasylskälsaknar att stanna, ex. avgessom
leder tills.k. nollställningsbeslut,eller resultatoklara ettsom avsynessom

fåändå asyl i syfteskydd sökeregentligt behov attutanatt avpersoner
förlängningenuppehållstillstånd vilket idärmed belastar asylprocessenoch är

behov skydd här.förfång asylsökande verkligen harför detill avsom
ocksåuppehållstillstånd tordeanhörigaförMöjligheten att vara av

således instrument förinvandringsland ochför valet utgörbetydelse ettav
invandringsreglering.

princip varit obefintlig sedanSverige har iArbetskraftsinvandringen till
varit väl käntdettill del beror1970-talet, vilketbörjan attattstorav

någotinte har haftTyskland, sedan desstilliSverige, systemmotsats t.ex.
imöjligheter för medborgareOm Sverige skulleinvandring.för dylik ge

tillstånd arbeta härbo ochEES-avtaletanslutit sig tillinteländer attattsom
dramatisktförmodligen ökaansökningarantaletskulle .

Även erhållamöjligheternauppehållstillståndets varaktighet och att
ochpåverkar inströmningen asylsökandefaktorermedborgarskap är avsom

tillstånd jämfört medtillfälligteffekternaandra invandrare även av ex.om
årår efterSverige eller 12tillstånd efter femoch medborgarskappennanent

överdrivas.inte skallSchweiz
avvisa de saknaruppehållstillstånd ochföre inresankrävaAtt att som

inteinvandringuppehållstillstånd skäl denformella gör att avsersomav
försvenska ambassader i ställetviakan reglerasasylsökandeinrestaspontant

i landet.eller innevid gränsen
med uppenbartomedelbart avvisasnabbiAtt personerprocessen

visa deför myndigheternaasylansökningargrundlösa sätt attär attett menar
ocksåviktigt följaorsaklagstiftningen. Detmedallvar är att uppsammaav

verkställighet dessa.med effektivbeslutnegativa aven
också sighar visatasylland striktförstatillämpa regelnAtt varaom

följerprobleminvandringen. Ett tyvärrregleradet gällereffektivt när att som
Dettabland de asylsökande.dokumentlöshetsådan ökadtillämpning ärav en

ellertransportföretagetpasskontrollstriktaremotverkaskan myn-avgenom
Sverige skerpasskontrollen iföretastill Sverige ochdigheter innan attresan

på anslutning tilleller iombordibland redanefter ankomsten,omedelbart
båt flygplan.ellerfrån transportmedlet,avstigningen ettt.ex. en

asylprocesseneffektivisera ochmetodanvänd göraalltmeri EuropaEn att
länder. innebärsäkra Detmed s.k.sig listoranvända attsnabbare är att av

avvisasasylland omedelbartfrån förstasäkertasylsökande kommer ettsom
intebeslutsfattare i Sverigehandläggare ochanledningendendit enbart attav

Påbedömningar.frågeställningar ochpå några tidsödandeinbehöver
meddvs. ländersäkra hemländerlistorvissa länderanvänder översättsamma

människorinte förekommergenerelltdet,demokratiskt där attsett,styre
grunda asyl.tänkasvåld skulle kunnaformellerförföljs somavannan
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Det förekommer i icke ringa utsträckning söker asyl i fleraatt personer
olika europeiska länder eller söker asyl i det fåttlandatt nyttman man
avslag Detta missbruk asylsystemet inte bedömts iav av personer som vara
behov skydd förfångtill för deär asylsökande verkligen behöverav som
asyl. För stävja detta missbruk blir det allt vanligare asylsökande fåratt att
lämna fingeravtryck i samband med ansökningen. Detta förekommer i de
flesta europeiska länder. Dessa kan sedan jämföras med andra fingeravtryck
från asylsökande och eventuellt dubbla ansökningar såkan vis avslöjas

sökanden har skaffat sigäven eller saknar identitetshandlingar. Ettom nya
sådangenerellt för identitetssäkring utvecklas mellan EU-ländernasystem nu

Eurodac.
Att införa krav visering kan ofta effektivt förhindra ellersättett attvara

försvåra medborgare från vissa länder söker sig till Sverige.att Ett exempel
medborgare från Bosnien-Hercegovina,när efter regeringsbeslut i junivar ett

1993 avkrävdes visering för inresa i Sverige. Detta ledde till den kraftigaatt
tillströmningen frånasylsökande Bosnien-Hercegovina, vilken höllav att

det svenska för flyktingmottagning, kunde minskassystemet ochrasera
helt upphöra. För viseringskravnästan skall effektivt krävs deatt attvara

länder den asylsökande för komma till Sverige också harattsom passerar
viseringskrav. ocksåDet krävs flygbolag och andra respek-att transportörer

viseringskravet inte erbjudaterar till den saknaratt transportgenom som
erforderlig visering för in i Sverige.att resa

Om möjligheterna sig till Sverige för uppehållstillståndsökaatt ta att
minskas, intresset för invandra till Sverige kvarstår, uppstårtrots lättatt att en
situation där människor allt sig hit med hjälp olika organisatörertrots tar av

den illegala marknaden. mångaDetta kan i fall innebära desom opererar att
in falska handlingar och sedan här sig till känna.reser stannar utan att ge

Omkring hälften de sökt asyl i Sverige årunder 1994 har lämnat inav som
sin ansökan inne i Sverige. Detta innebär på någotde tagit sig in isättatt
Sverige, antingen illegalt eller med besöksvisering.

För skall sitttransportörerna haratt antal europeiskata ett stortansvar
länder infört där beläggs någonmed formett transportörensystem av
sanktion böter eller straffavgift för varje erforderlig viseringutanperson
eller passhandling befordrar. Det hartransportören blivit alltsom senare
vanligare medborgare i vissa länder avkrävs visering förenbartatt mellan-att
landa flygplats för exempelvis byta flygplan, s.k. transitvisering.atten

För komma till med de vistas i illegalträtta här genomföratt polisensom
s.k. utlänningskontroll,inre det vill kontrollerarsäga utlänningaratt man om
har tillståndde krävs för vistas här. Kontrollen kan ske i principattsom var

helst i landet. För minska antalet människor vistas illegalt iattsom som
Sverige användandet illegal arbetskraftär krirninaliserad. svårareDet är attav
vistas här tillstånd inte kan försörja mångasig. Hurutan om man som
uppehåller sig i Sverige illegalt svårtnaturliga skäl bedöma.är Detattav
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svåraredet betydligtemellertidfolkbokföringssystemet ärsvenska gör attatt
länder.flesta andra europeiskai deillegalt härleva än

medskyddsbehövande inklusivemellanFördelningenFigur personer
ochbosatta Sverige övrigatill iskäl anhörigahumanitära grupperpersoner

åren.under deuppehållstillstånd tiofått senastesom

Antal
00000

[:] Skyddsbehövande
Anhöriga

l Övriga60000

40000--

2000O

1:941992 1993199119901988 19891986 198719851984

skälhumanitäramedInklusivepersoner

Planeringsramar26 2..
immigrationspolitik prop.ochaktiv flykting-förslag tillregeringensI

avseende invand-planeringsramarprinciper förpresenterades199091:l95
oförändrat hakonventionsflyktingarbordeEnligt förslagetSverige.ringen i

principiella tillhär. Samma rättbosätta sigovillkorligi princip rätt atten
konventions-intevisserligenförborde gällabosättning varpersoner som

skydd. Eninternationellt rättsligtändå hade behovflyktingar, avmen som
också förföreliggabosättning bordetillprincipiell lagfästmotsvarande rätt

skulleorganiserad överföringförFlyktingkvoterkämfamiljen.medlemmar av
planerings-underökasborde kunnaKvotenfastställas.tidigareliksom

mottagningsresursernaså krävde ochinternationella lägetdetperioden om
ställdes tillplaneringsperiodenunderkvotendelmedgav det. Den somav

nivå.hållas konstantemellertidför UNHCR bordeförfogande en
årlig förregeringenpropositioneni att taförslagetEnligt en ramanger

statsråd skulleföredragandeEnligtkärnfamiljen.utanföranhörigaemot
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gällande regler möjligheter hänsyn tillstora omständigheternaatt ta i varjege
enskilt fall. Det relativt för diskretionärstora prövning harutrymmet emeller-
tid inneburit reglerna blivit invecklade svårförståeliga.ochatt Praxis har
samtidigt blivit tämligen restriktiv. Detta torde ha åtskilligalett till anhörigaatt
valt osäker chans asylsökande framföratt ta säkert avslagen ettsom en
ansökan tillstånd före inresan. Förslaget planeringsramar innebärom om
därför enligt föredraganden regelsystemet enklare ochgörs förutsäg-att mer
bart tidigare.än Detta skulle innebära för diskretionäratt utrymmet en
prövning borde minskas och möjligheterna för anhöriga utanför kärnfamiljen

Äventill bosättning i Sverige vidgas något. relativt liten vidgningen av
kretsen anhöriga borde ha möjlighet till bosättning skulle kunna ledaav som
till betydande antal får principiellatt ett till uppehållstillstånd.rättpersoner en
En antalsmässig begränsning för denna kategori skulle emellertid kunna
innebära antalet anhöriga inte skulle behöva inkräktaatt förutrymmet

angelägen invandring. En köordning sträcker sig årannan skulleöver ettsom
dessutom möjlighet medge till bosättning i Sverigerätt ochatt samtidigtge att
fastställa tidpunkt för utnyttjande denna, framhölls ien senare av propo-
sitionen.

Flykting-I och imrnigrationsutredningens betänkande SOU 1991: l, som
låg till förgrund propositionen, föreslogs skulle erhållakunnaatt personer
uppehållstillstånd inom planeringsramarna de inteäven uppfyllde krite-om
rierna för ha ovillkorlig bosätta sigrätt i Sverige åberopaatt kundeatt men
skäl politisk-humanitär art.av

Beträffande medborgare i de nordiska dåvarandeliksom i de EG-staterna
föreslog regeringen inga ändringarstaterna i propositionen. förordadesDet att

dessa båda skulle ligga utanför planeringsramarna. Inte heller före-grupper
slogs ändringar riktlinjerna för invandring arbetskraft, ävenav av om
regeringen ansåg tillämpningen skulle kunna ske flexibeltatt ochett mer
konjunkturanpassat hittills.sätt Möjligheternaän under begränsad tidatt
komma till Sverige för besök, fritid och arbete borde utvecklas i syfte att
bidra till ökad frivillig rörlighet förordadeöver regeringen.gränserna,

frånI betänkandet Flykting- och immigrationsutredningen föreslogs att
arbetsmarknadsskäl skulle kunnas beaktas det gäller invandringnär av an-
höriga utanför kärnfamiljen vilka har i övrigt likartade skäl. Det skulle enligt
betänkandet innebära förtur till den har arbete ordnat. Förturenatt ges som
skulle endast förhållandegälla i till andra sökande likartadmed anknytning,
exempelvis mellan syskon skulle fåha möjlighet uppehålls-attvuxna som
tillstånd s.k. sista länk. Hänsyn till arbetsmarknadsskäl skulle emellertidsom
inte exempelvis åldrigadet gäller föräldrar,närtas normalt inte kundesom

komma arbeta här. Eventuellt borde hänsyn inteantas tillatt arbetser-tas
bjudanden inom vissa yrken eller branscher med koncentration in-stor av
vandrare. Den har ordnat arbete och bostad ställde enligt föredragandesom
statsrådet otvivelaktigt mindre krav mottagningsresurser den inteän som
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arbetserbjudande för vissa anhöriga skulle därför kunnatillhar det. Hänsyn
för anhöriga utanförblev möjligt fastställa kvotinnebära det störreatt att en
sådant införsskulle möjligt. Omkärnfamiljen än ett systemsom annars vara

arbetserbjudandenfrågan skulle till blivilken hänsynborde tasom som
föremål Invandrarverket, Arbetsmarknadsstyrelsenför överläggningar mellan

arbetsmarknadensoch parter.
från totalutrymme förSåväl betänkandet utgickpropositionen ettsom

konventionsflyktingar, medFrån andrainvandring. detta skulle sedan räknas
bosatta i Sverige. Med-och kärnfanüljer tillstarka skyddsbehov personer

skulle liksom tidigareEU-länder och adoptivbarni nordiska länder,borgare
utnyttjas.planeringsramamatillåtas sig här oberoende hurbosättaatt av

någotdärför inte tillåterkallades regeringen och leddePropositionen av
riksdagen.ställningstagande av

jämförelserInternationella6 2 3. .
Allmänt

förårliga inte unikplaneringsramarfastställande ärDiskussionen avom
enda länderpågår europeiska länder. Desådan diskussion i fleraSverige. En

Österrike.Schweiz och Dedockuppställt liknandehittills ärsystemsom
invandringspolitiksininvandringsländema bygger helaklassiska system

planeringsramar.med

Australien

bosättning.inriktati första handInvandringssystemet är permanent
för fastställaplaneringssystemomfattandeanvänder sigAustralien attav

årårs Underinvandring.nästkommandenivån sammansättningenoch av
planerings-bosättning. Iför000 invandrare1990 121 permanentemottogs

familjesammanföring, 38bordemålen år 1992 55för att procent avseangavs
humanitärtskullebranscher ocharbetskraft i vissa utgörasrestenprocent av

utifrån bl.a.poängbedömsenskilda invandrarnainvandring. Debetingad
förmåga integration.utbildningsnivå tilloch beräknadspråkkunskaper,

Kanada
med bl.a.årligen efter konsultationerfastställerregeringenkanadensiskaDen

kategorier.iInvandrarna indelasplaneringsramar.provinsregeringama tre
farföräldrar. Iochbestår barn, föräldrarmakar,Family Class samt mor-av
Kanada. Somförsörjningsåtagande från anhörige idenligger ettsystemet
Kanadasökt sig tillsåväl självaasylsökandeflyktingar räknas somsom

Slutligen finnsfrån länder.andraöverförts organiseratflyktingar vilka en
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Independent Class där den presumtive invandraren bedöms enligt ett
ålder, språkkunskaper,efter övrigpoängsystem utbildning och yrkeserfaren-

heter. När bedömningen ingårsökanden i den sistnämndagörs av som
kategorin hänsyn till samhällsekonomins årbehov. För 1994 dentas sattes
totala till 250 000 invandrare Av dessa beräknades ingå112 500 iramen
vardera Family och Indepentent Class medan flyktingarna beräknades till
25 000.

Schweiz

Ett framträdande idrag den migrationspolitiska utvecklingen i Schweiz under
år har varit ansträngningarna stånd långsiktigttill inriktatatt ettsenare

planeringssystem. Dessa ansträngningar underlättas det redan existe-attav
arbetstillståndsgivningrande för påbygger planeringsramarsystemet som

såledesförhand. Regeringen årligenbeslutargörs det maximalaupp om
ettårigaantal utlänningar kan tilldelas arbetstillstånd, säsongsarbetstill-som

stånd månadernio korttidsarbetstillstånd månader.eller sex Endast den
första kategorin har med sig make eller maka år.barn under 18rätt att ta samt

omfattande reformeringEn har genomförts hela för asylutredningsystemetav
och asylmottagning. Nyligen har planeringssystem för invandringenett nytt
till Schweiz föreslagits.

USA

USAI förtak totalinvandringen, med uppdelning de kate-ett treanges
gorierna familjebetingad, sysselsättningsbetingad och övrigt betingad invand-
ring. Familjesammanföring spelar övergripande iroll invandringsplane-en
ringen. måsteDen anhörige i USA ha amerikanskt medborgarskap för att
familjemedlemmar inte hör till fåkärnfamiljen skall bosätta sigrätt attsom
där. Det amerikanska invandringssystemet delar invandrarna radupp en
olika kvoter beroende nationalitet föroch skäl bosättning. Myndigheterna
förefaller måna till invandringen förblir produktivaatt attvara om se samma
kraft i samhällsekonomin tidigare, varför de har börjat ökad prioritetsom ge

arbetskraft.

Österrike

Utlänningslagstiftningen har genomgått grundläggande förändringar under
början l990-talet. Varje utlänning månaderskall vistas iän treav som mer
landet få uppehållstillståndskall kunna inom för kvot för första-ramen en
gångstillstånd årligenfastställs samrådi mellan arbetsgivarna, destaten,som
fackliga organisationerna, Uppehållstill-handelskamrarna och kommunerna.
stånd till flyktingar,asylsökande, gränsarbetare och de omfattas EU-som av
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Även ligger utanförEES-avtalen ligger utanför kvoten. asylsökandeoch om
ettårigamottagningssystemet för dem plane-planeringssystemet bygger

få stånd decentraliseringSyftet med tillringskvoter. ärsystemet att en av
småhotell förbundsländernatill och privata hem. De nioomhändertagandet

förhållandefastställtshar itilldelats proportionella mottagningskvoterhar som
redan befintliga utlänningar i varjetotala folkmängd och till andelentill deras

förbuudsland.

överväganden6.2.4

planeringsramar i10 finner kommittén denutvecklas i kap.Som närmare att
förenliga med de förslag kommitténförordas i direktiven intemening ärsom

med utgiftsramar föri övrigt. Istället förordasframlägger ett nytt system
biståndområdena migrationsförebyggande ochinom flykt- ochverksamheten

liksom tidigareinvandringspolitik Flyktingkvoten börochflykting- m.m.
allomständigheterna i omvärlden. Förefterflexibel och anpassasvara

årligen. kommitténoch följas Hurinvandring bör upprättas uppprognoser
invandringenkostnaderna försig styrningtänker ettnärmare genomen av

sådant redovisas i avsnitt 10.3.planeringssystem

6.3 Skyddsbehövande

attföreslår skyddKommittén till:ges v
enligtieñFlyktingar flyktingkoavcmionenvid tolkning som anav7 rekommendaUNBCRisan tioner.sluter

skyddsbehövandeÖvriga vilkatill deräknas som7 omänákiig förnedrandeeller ellerriskerar behandlingatt förutsättasv
bestraffning,

nziljtikatastrof, ellerkonflikt ellerväpnadflyr undan en- en
allvarliga trakasserierstraff grundriskerar eller mycketsträngtett-

homosexualitet.könstillhörighet ellerav
och krigsvéigraredc factoflyktingnuvarande skyddsbegreppenDe
En deskäl. delbegreppet politiskt-humanitäraförsvinner liksom stor av

uppehållstillstånd factoregler fått degällande skullemed somsom
också enligt föreslaget.skulleflyktingar krigsvägrareeller stanna
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6.3.1 Nuvarande skyddsbegrepp

Internationell rätt

Flyktingkonventionen, vilken innehållerbeskrivs i avsnitt 4.3.1,närmare
bl.a. definition skall flykting, förbud moten av vem som anses vara av-
visning eller utvisning flykting till land där han riskerar förföljelse eller tillav

åtnjuterland där han inte trygghet bli sänd till land där han riskerarmot att
förföljelse bestämmelser flykting skall jämställas med med-samt attom

förmånerborgare i det landet det gäller socialanäregna m.m.
Av betydelse UNHCR:s verksamhet, basis antalärstor att ettav

resolutioner FN:s generalförsamling, kommit utvidgas mandatet.utöverattav
många tvångsförflyttningarI fall omfattande biståtthar UNHCR medav

skydd och nödhjälp. Grundläggande flyktingrättsliga principer, förbudsom
tvångsvis repatriering riskerar förföljelse i hemlandet,mot av personer som

har tillämpats flyktinggrupper inte erkänts flyktingar istora som vara
flyktingkonventionens mening. börDet emellertid observeras UNHCR:satt
mandat formellt inte har utvidgats. Härutöver bör UNHCR:snämnas att exe-
kutivkommitté har antagit 60-tal betydelsefulla förslutsatser internationelltett

flyktingar.skydd Dessa slutsatser moraliskt förpliktigande inteär änav om
bindande folkrättslig synvinkel. UNHCR:s handbok Handbookur on

for någotprocedures and criteria determining refugee status inte förutgör
Sverige bindande instrument kan tjäna vägledning det gällernär attmen som
fastställa flyktingskap. I handboken redogörs för UNHCR:s tolkning av
flyktingkonventionen. kan i vissa avseendenDen betraktas auktori-som en
serad kommentar till konventionen.

pågår angåendenärvarande diskussioner inomFör EU harmoniseringen
flyktingkonventionens flyktingdefinition. Sverige deltar i detta arbete.av

Arbetet inte avslutat vad hittills framkommit kan kon-är ännu men av som
fården svenska tolkningen konventionen i vissa avseendenstateras att av

betraktas restriktiv. flyktingbegreppetEn eventuell harmoniseringsom av
EU-nivå måstekommer troligen innebära Sverige vissa avseendeniatt
tillämpa mindre restriktiv tolkning i dag.änen

förklaringFN:s allmänna 1948 de mänskliga rättigheterna prokla-om
bl.a. lämna varje land. Vidare i andrarätt rättatt attmerar envars ges envar

åtnjuta från årländer fristad förföljelse.söka och I anslutning härtill FNantog
1967 deklaration territoriell asyl, i vilken innebörden tillrättenom aven

årsfristad åläggspreciseras. I 1948 konvention folkmord de konven-om
tionsslutande förebygga och bestraffa folkmord. FN:s general-staterna att

årförsamling 1965 avskaffande formerkonventionen allaantog om av av
År avskaffanderasdiskriminering. 1979 konvention all slagsantogs en om av

Årdiskriminering kvinnor. 1966 FN:s generalförsamling delsantog enav
konvention medborgerliga och politiska rättigheter, dels konventionenom

Bådakulturella rättigheter. konventionernaekonomiska, sociala ochom
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tillförsäkrar utländska medborgare vissa grundläggande rättigheter. kon-En
årvention 1984 FNrs generalförsamling. Den bl.a.mot tortyr antogs av ger

ocksåskydd inte erkänns flykting tillsändasatt staten person som som en
där han hyser välgrundad fruktan för bli för Ett instrumentatt utsatt tortyr.

årsmed betydande räckvidd 1985 FN-deklaration de mänskligaär rättig-om
heter tillkommer individer vilka inte medborgare i det land där deärsom
lever.

år angåendeDen europeiska konventionen 1950 skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen, jämte

fårtilläggsprotokoll, föreskriver bl.a. ingen för ellerutsättasatt tortyr
omänsklig förnedrandeeller behandling eller bestraffning. föreskrifterDessa

hindra utvisning och utlämning till land risk föreligger sådandär förettanses
behandling. konventionens införandeFör i svensk och dess betydelse irätt

anhöriginvandringavseende redogörs i avsnitt 6.4.2.
innehållerDen internationella humanitära regler, baserade interna-rätten

tionella överenskommelser och sedvänja, tillämpliga i interna ochärsom
internationella väpnade konflikter. Reglerna krigförandesbegränsar de rätt att
använda vissa och metoder skydd och egendomsamtvapen ger personer

sådanaberörs eller kan beröras konflikter.som av
område årsbetydelse tillkomstenAv detta 1907 Haag-stor var av

konventioner. En dessa förbjuder användning gifter och stridsmedelav av
som ägnade förorsaka onödigt lidande. Enligt konventionen detär äratt
också förbjudet bombardera städer, byar, bostäder eller byggnader,att som
inte försvaras.

år bådekonventionEn i Geneve 1949 skydd krigförandeantagen ger
sådanaoch civila, inklusive flyktingar, bl.a. i händelse väpnade konflikter,av

till massflykt. tvåkan upphov Konventionen kompletterassom ge av
tilläggsprotokoll sikte själva krigföringen.tarsom

Konventionen årbarnets rättigheter barnkonventionen FNantogsom av
1989. Konventionen behandlas i avsnittnärmare

Korzventionsflyktingar

Sverige har anslutit sig till flyktingkonventionen. I 3 kap. 2 § UtlL definieras
frånskall flykting. Definitionen hämtad konventionen.ärvem som anses som

framgår såvidaflykting har till asyl i Sverige, inte finnsAv 4 § deträttatt en
bevilja utlänningen inte behov isynnerliga skäl inte asyl eller har skyddatt av

fåSverige grund han redan har eller kan bedömas ha möjlighetatt attav
i land.asyl annat

flykting definieras i flyktingkonventionen och utlänningslagenEn som en
i anledning välgrundad fruktan för förföljelse grund sinavperson som av

religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiskaras,
åskådning befinner sig utanför sitt hemland och inte kan eller grundsom
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sin fruktan inte vill begagna sig hemlandets skydd. Konventionensavav
definition den enda universellt godtagna. sikteDenär tar personens

subjektiva fruktan för förföljelseindividuella, grund vissautsättasatt av
konstaterbara omständigheter. täcker inteobjektiva Begreppet personer som

våld.flyr grund naturkatastrofer, misär, väpnad konflikt eller allmäntav
demokratierna har inte det nödvändigt konven-De västliga ansett attvara

åtskilligaflyktingbegrepp länder i sintionsvägen kodiñera vidgat harett men
går iinterna lagstiftning infört bestämmelser kraven konven-utöversom

tionen.
förföljelse har inte definierats i lagtexten. 1980Vad skall med Isom avses

års förföljelse förföljelseutlänningslag med skulle riktarattangavs avses som
svårfrihet beskaffenhet.sig utlänningens liv eller eller Iärmot som annars av

198889:86 uttalas avsaknadenförslag till utlänningslag prop. attm.m.ny
någondefinition lagtexten inte innebär ändring avsedd.i den ärattav nya

statsrådet fortsätter därefter 154Föredragande s.

tidigare gjortskonventionens bestämmelser, harDen tolkning somav
således frågaalltjämt gällande. Det skall alltjämtlagtext, är vara omgenom

sig utlänningens liv eller frihet ellerförföljelse riktar ärmot som annarssom
påpekassvår varjebeskaffenhet. Det kan i sammanhanget slagatt avav

föremål för i intefrihetsberövande asylsökande har varit hemlandetsom en
förföljelse i paragrafens mening skall föreligga. Ettinnebär att anses

torde endast kunna uttryck för förföljelsekortvarigt frihetsberövande omge
Såhärför. kan fallet misshandelytterligare omständigheter talar t.ex. vara om

varit led i radhar förekommit eller frihetsberövandet har ett enom
trakasserier.

frihetsberövandeförföljelse inte innefattarVad skall kunna somsom vara
svår i förarbetena tillbeskaffenhet definieras inteannars närmareärmen av

årsårs Utlänningskommitté, betänkande1980 utlänningslag. 1949 vars
låg årsSOU till för utlänningslag, hade emellertid gjort1951:42 grund 1954

försök definition. Enligt Utlänningskommittén bordetill närmareett som
tvångsförflyttningflykting betraktas bl.a. den hotades tilläven som av av-

tvång utföra förbud religions-lägsen särskilt pressande arbete, motort, att
livsmedels-utövning, förbud använda vanliga skolor eller lägreavsevärtatt

övrigt.befolkningen iänransoner
åtgärder sådant innebär allvarligaKaraktäristiskt för slag deär attav

slags kränkningargrundläggande mänskliga rättigheter. Allakränkningar av
området hänförs tillinternationella konventionernavad i deav som

förföljelseemellertid uppenbarligen intemänskliga rättigheter kan utgöra av
processuella bestäm-svår kränkningar debeskaffenhet. Exempel bjuder av

angivna rättig-Europakonventionen. i olika konventionermelserna i den De
språkminoriteter använda sitt ochheterna för religiösa och etniska eget attatt

sådana mino-Kränkningarexempel.grunda skolor är annatett avegna m.m.
flyktingskap. Har kränkning-regel inte grundaritetsrättigheter har i ansetts
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inneburit allvarliga inskränkningar i den personliga friheten har dockarna
flyktingskap kunna föreligga.ansetts

med ledningAtt enbart lagtext förarbetenoch avgöra ärav vem som
flykting erbjuder erfarenhetsmässigt svårigheter.ofta betydande Det alltidär
fråga bedömning i det enskilda fallet vad utlänningen hyserom en av
välgrundad fruktan återsänds,för han bakgrundutsättas hansatt motom av

berättelse och förhållandenavad känt åter-i det land ditäregen som om
sändandet skulle ske. Ofta också trovärdigheten denär asylsökandesav

svårbedömd.berättelse
Synnerliga skäl inte bevilja asyl för konventionsflykting kanatt en vara

hänsyn till rikets säkerhet eller det föreligger omständigheter göratt attsom
flyktingkonventionens skyddsbestämmelser inte tillämpliga. Exempelär
sådana förhållanden sökanden gjort sig skyldig till krigsförbrytelser,är att
brott freden eller icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet.mot grovt

Krigsvägrare och defactoflyktingar

Enligt 3 kap. 3 § UtlL med krigsvägrare utlänning har övergettavses en som
krigsskådeplats fråneller har flytt sitt hemland eller behöver istannaen som

undgå föreståendeSverige för Någonkrigstjänstgöring. skillnad inteatt görs
mellan de fall krigsvägran gäller försvarskrig där sökandens hemlandatt ett
angrips främmande frågamakt eller det krig där sökandensär ettav om om
hemland angriparen. I 3 kap. 4 § UtlL stadgas krigsvägrareär har rättatt en

såvidatill asyl, det inte finns Påsärskilda skäl inte bevilja asyl.att mot-
frågasvarande i flyktingar frånvidare undantagsätt tillgörs rättensom om

någotasyl krigsvägraren kan sändas till land där han inte riskerar attom
krigsskådeplats.sändas till Krigsvägrare riskerar dödsstraff eller eljestsom

synnerligen straff kan bedöma flyktingsträngt enligt 3 kap.även attvara som
2 § särskildaUtlL. Det skyddet för krigsvägrare infördes 1976 och innebar

kodifiering långvarig praxis. Som skäl för lagfästa skyddetatten av en
statsrådetframhöll föredragande 197576:18 betydandeprop. lag-att ett

finnasstadgat skydd borde utlänningar sänds till land där de kanmot att
krigsskådeplatskomma sändas till straffas föreller delta i krig.vägranatt att

måste påtagligVidare framhölls risken för krigstjänstgöring ha varit ochatt att
förutsättning därför i allmänhet borde utlänningens hemland föratten vara

stårkrig ieller begrepp inleda krigshandlingar utlänningen skulleatt attsamt
krigsskådeplats.ha löpt risk bli inkallad till militärtjänstgöring I praxisatt

konflikterhar bestämmelsen tillämpats endast vid väpnade mellan intestater,
krigshandlingar gerillakrigföringvid inbördeskrig eller ocku-typ motav en

pationsmakt.
I 3 kap. § l UtlL definieras de factoflyktingarl utansom en person som,

återvändaflykting, inte vill till sitt hemland politiskagrund deatt vara av
förhållandena åberopadär och kan omständigheter tillvägande stöd förtungt
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detta. Enligt 3 kap. §4 UtlL har de factoflykting till asyl i Sverige,rätten
såvida det inte finns särskilda skäl inte bevilja asyl. Skyddet för dennaatt
kategori dåvarande årinfördes i utlänningslag 1976. motivenAv till denna
lagändring 197576: 18 kanprop. utläsas följande exempel kategorier

borde omfattas den skyddsregeln:som av nya

Personer har skäl flyktingar skäl inte ärartsom av samma som men vars—
tillräckligt starka för de skall bedömas flyktingar enligt flykting-att som
konventionen.

ifrågasättasPersoner trovärdighet kan åberoparde politiskaattvars genom-
skäl förefaller starkt överdrivna ändådär vad sökanden uppgettsom men

vid handen han i fall för trakasserier i olikaansetts att vart utsattsge
former.

krigsskådeplatsKrigsvägrare inte riskerar sändas till kanattsom men som-
straffas förräkna med sin krigsvägran. Här vägratatt avses personer som

delta i krig och sedan kriget avslutats, fortfarande riskerarett attsom,
straffas för sin vägran.

Vämpliktsvägrare kan komma oproportionerligt straffsträngtatt ettsom—
för sin vägran.

någonDet betonades i propositionen det inte möjligt göraatt attvar
fullständig uppräkning vilka skäl skulle hänföraskunna till dennaav som
skyddsregel. Det bör uppmärksammas dessa regler och riktlinjer tillkomatt
för år genomgång20 sedan och ingen systematisk deras tillämpningatt av

vårmed hänsyn till utvecklingen i omvärld har gjorts statsmakterna.av
Invandrarpolitiska kommittén IPOK föreslog i sitt betänkande SOU

1983:29 till denna skyddsregel borde hänföras den riskerarävenatt som
allvarligt straff eller förföljelse grund kön eller homosexualitet. Före-av

statsrådet ansågdragande dock 198384:prop. 144 37 detatt natur-s. var
ligare låta sådanai fortsättningen utlänningar grundävenatt stanna av
humanitära skäl, samlad värdering utlänningens situation vid ettom en av
återsändande till hemlandet anledning till detta. Undantagsvis kunde dockgav
enligt statsrådet såomständigheterna allvarlig skyddsregelnnatur, attvara av
kunde tillämplig.anses

Politiskt-humanitära skäl

uppehållstillstånd fårI 2 kap. 4 § UtlL föreskrivs till utlänningaratt ges som
fåbör bosätta sig i Sverige humanitära skäl. I den nämndaav propo-ovan

sitionen vidare bl.a. till denna kategori hör intesägs att personer som
omfattas reglerna förhållandenaasyl i 3 kap. UtlL där i det landav om men

sådanatill vilket utlänningen skulle behöva det sig inhumantär att ter attresa
återvändatvinga pågåendehonom eller henne dit, krig. Denatt t.ex. ett
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kortfattade beskrivningen i propositionen mycket männi-storavser en grupp
Så såvälskor. har de flesta flytt krigundan i Libanont.ex. som som

fåttBosnien-Hercegovina här humanitära skäl.stanna av
frågaIPOK behandlade denna relativt utförligt. handladeDet enligt IPOK i

utsträckning inte flyktingar enligt OAU konven-ärstor om personer som
tionen, beskrivs i avsnitt 4.3.4. Enligt denna konvention skallnärmaresom

ocksåflykting den tvingats lämna sitt hemland grundsom anses som av
aggression, ockupation, utländskt inflytande i landet eller grundyttre av

händelse allvarligt den allmänna ordningen i hela landet eller i delstörtsom en
därav.

fråganKommittén diskuterade denna borde lagfästaom grupp samma
det för de factoflyktingar såskydd gäller stannade för inteattsom som men

borde ske. det gäller aggression, ockupationNär eller inbördeskrigt.ex. yttre
fråga förhållandenpekade Invandrarpolitiska kommittén det här äratt om

någonalla intedrabbar och har anknytning till asylsökandessom som egna
åtgärder politiska uppfattning.eller Kommittén underströk emellertid att

sådanaSverige liksom hittills borde erbjuda människor skydd. Inte sällanett
enligt kommittén skyddsbehovet för kategoridenna lika förstortvar som en

omfattasdel dem skyddet för de factoflyktingar. Kommitténsav som av
ståndpunkt inte inordna denna under detta skydd motiverades medatt grupp

invandringstrycket i dessa fall i särskilt oförutsägbarthög grad och iäratt
ståndpunktvissa situationer skulle kunna bli mycket Kommitténsstort.

delades regeringen.av

dödsstraffRisk för kroppsstraff eller tortyr
Verkställighet avlägsnandebeslut enligt 8 kap. l § UtlL förbjudenärettav om
utlänningen riskerar komma till land där han riskerar dödsstraff,att ett
kroppsstraff eller för Förbudet undantagslöst. Dennautsättas äratt tortyr.

infördesbestämmelse i samband med den nuvarande utlänningslagenatt
år hinder1989. Motsvarande hade dock enligt praxis gällt tidigare.antogs

i fårArtikel 3 Europakonventionen verkställighets-även utgöra ettanses
fall. dåhinder i dessa direkta anledningen till gällande praxis lagfástesDen att

Sverige ratificerat FN:s konvention ochatt mot tortyrvar annan grym,
SÖomänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 1986:1, prop.

SÖ198586: europeiska17 och den konventionen 1988:37,mot tortyr prop.
198788:l33.

Särskilda skäl asylvägraatt
Särskilda skäl asyl för krigsvägrare eller de factoflykting kanvägraatt en vara

frånhänsyn till rikets eller allvarlig brottslighet. Till skillnad vadsäkerhet
fråga fårgäller i konventionsflyktingar beträffande krigsvägraresom om
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till Sveriges möjligheteroch de factoflyktingar hänsyn tas att ta emot ut-
svårigheterlänningar vid sidan den reglerade invandringen. Att i dessaav

förarbetenahänseenden innefatta särskilda skäl uttryckligen ikan anges
36.1983842144prop. s.

några uppmärsammade beslut i enskilda asylärenden den 13 decemberI
fått betydelse, anförde regeringen det1989, prejudicerande att storasom

månaderna lett till mottagnings- ochantalet asylsökande under de senaste att
förmåga våranått möjligheterutredningssystemet för sin ochgränsen att att

överskådlig skulle komma ytterligttid asylsökandeunder attta emot vara
ansågs föreligga inteSärskilda skäl denna bakgrundbegränsade. mot att

åberopatRegeringsbesluten rörde inte sökande skälbevilja asyl. som som
eventuellt skulle kunnat bedömas dekrigsvägrare hautan sompersoner som

beslutsmotiveringen kunna slutasfactoflyktingar. Av attsynes samma
frågatillämpats i krigsvägrare. Detta antagandeskulle haresonemang om

fråni anslutning till besluten utfärdat pressmeddelandebestyrks ettav
innebär förändringenArbetsmarknadsdepartementet. Enligt pressmeddelandet

få krigsvägrare eller s.k. dedet inte längre blir möjligt asylattatt som
särskilt skyddsbehov föreligger.factoflyktingar inte starkaom

gången infördes 197576:18 uttaladesförsta prop.När skyddsreglerna
åbero-omständigheterfactoflyktingar tyngden debeträffande de att av som

fråganmåste särskilda skälbetydelse vid avgörandetpades tillmätas av om
såväl sådana skälfactoflyktingarna finns harföreligger. Bland de som som

vadflyktingskäl de vilkas skäl ligger tillligger i närheten gränsenav som
uppehållstillstånd.tillräckliga för bevilja Enligtkan skälutgöra attsom anses

skall asylde tidigare nämnda regeringsbesluten den 13 december 1989 vägras
såvidaföreligger särskilda skäl härför, det intemed hänvisning till detatt

factoflyktingar medfinns särskilt starkt skyddsbehov. Det innebär deattett
med skäl skall avvisas ellerstarkare skäl skall beviljas asyl medan de svagare

utvisas.
skyddsbehov för krigsväg-skulle kunna särskilt starktVad utgöra ettsom

factoflyktingar uttalatshelt klart. beträffande deinte Som harär nämntsrare
åberopas måste tillmätas betydelse vidtyngden de omständigheteratt somav

frågan Någotföreligger. motsvarandeavgörande särskilda skäl ut-omav
påfrågagjorts i krigsvägrare, sannolikt beroendetalande har inte attom

Självfallet kan dockkrigsvägrare homogenutgör samma syn-en mer grupp.
fårfråga falldet i dessa intesig gällande i krigsvägrare ävensätt göra om om

lika praktisk betydelse.stor
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Figur Tillståndsgrunderfär asylsökande beviljats uppehållstillståndsom
under de årentiosenaste
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6.3.2 Ett skyddsbegreppnytt

Flyktingar

någonsförföljelse riktar sig liv eller frihet ellerAtt ärmot som annarssom av
svår beskaffenhet fortsättningsvis grunda till enligtbör skyddäven rätt

svå-flyktingkonventionen uppenbart. Tolkningsproblemen blir väsentligtär
förföljelse intedet gäller riktar sig utlänningens liv ellernär motrare som

frihet exempelvis till arbete, utbildning eller möjlighetenrättenutan attavser
språk.fritt bosätta sig eller använda sitt Avgörande bör häreget artenvara

fråga sökande böroch graden de inskränkningar det Den skyddärav om. ges
då trakasserier sig generellt riktar sigi de fall nämnd deart, motav vare en

inneburit befaras innebära allvarligaetnisk minoritet eller inte, eller kan
fårinskränkningar i den personliga friheten eller i vadannars som anses

grundläggande mänskliga rättigheterna de bl.a. definieras itillhöra de som
då någon frånEuropakonventionen. kan exempelvis fall hindrasDet vara

form anställning sysselsättning och därmed möj-praktiskt varje ellertaget av
På förvägrasförsörja sig. bör den i praktiken varjelighet sättatt samma som

form utbildning kunna i behov skydd. En kombinationanses vara av avav
åtgärder ocksåinskränkande bör grund förolika trakasserier och utgöra

förhållandeåtgärd tillskydd, varje för sig inte det. Ibehov även göromav
tolkning vidgningpraxis i dag tillämpas i Sverige innebär dennaden ensom
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tillämpningsområdet för tlyktingkonventionen.av Trakasserierna och in-
skränkningama måste emellertid riktade enskild individ ellervara mot en

för tlyktingskap Ärskallatt föreligga.grupp grunden exempelvisanses att en
del befolkningenstor ekonomiska skäl eller påav grund bristandeav av

utbyggnad skolväsendet inte har möjlighet till skolgång,av föreligger inte
flyktingskap enligt flyktingkonventionen och därmed inte helleranses
skyddsbehov föreligga.

Politiskt-humanitära ochflyktingliknande skäl
Regeln de factoflyktingar saknar iom motsvarighet iston sett andra länders
lagstiftning och torde den regel upphov till missförståndvara gett isom mest
den allmänna debatten. Termen de factoflykting används i Sverige i en annan
betydelse i flertaletän andra länder, där uttrycket i första hand sikte detar

flytt från väpnade konflikter. Densom svenska regeln inte skydd deger
exempelvis tvingats lämna sitt land påsom grund aggression,yttreav

ockupation, inbördeskrig eller liknande oroligheter. Detta skälet tillär varför
asylrelaterade uppehållstillstånd meddelasäven med stöd 2 kap. 4 § UtlL,av
dvs. med s.k. politiskt-humanitära skäl. Ettpersoner exempel denna grupp

tidigareär medborgare frånnämnts Bosnien-Hercegovina,som utgörsom
exempelett flytt grund agression, inbördeskrigen grupp som yttreav

etc.
Genom ändringar år 1976 dåvarandei utlänningslag lagfästes tidigare

praxis rörande utlänningar dittills fått humanitärastanna skäl.som Detav
gällde dels flyktingarutan hadeatt lämnatpersoner sittsom landvara
grund missnöje med de politiska förhållandena där,av dels krigsvägrarc. I
Utlänningslagkommitténs betänkande SOU 1979:64 uttalades kodifie-att
ringen praxis fört med sig vissa negativa verkningar.av Enligt Utlännings-
lagkommittén fanns skäl misstänka införandetatt skyddsgruppatt av en ny
kunde ha lett till restriktivare hållning detnär gällt betraktaen att en person

konventionsflykting. Utlänningslagkommitténsom anförde vidare införan-att
det sådana särskilda skyddsbestärnmelser hadeav medfört svårigheter detnär
gällde skilja på flyktingar sådanaatt och inte flyktingarär för vilkasom men
humanitära skäl anförts. Utlänningslagkommittén föreslog denna bak-mot
grund paragraf uteslutande behandlade skyddet för flyktingaren som medan i

paragraf skulle uppehållstillstånden annan ocksåatt kundeanges ges av
politisk-humanitära skäl. Dessa förslag skulle medföra flyktingstatus för
vissa dem hade fått grund factoskälav desom stannaannars medanav
övriga i utsträckning dittills skulle få humanitärasamma skäl.stanna Isom av
den därpå följande propositionen prop. 197980:96 uttalade emellertid
föredragande statsrådet någon ändring skyddsbestämmelsernaatt inteav
borde genomföras bakgrund dåden kommandemot riktlin-översynenav av
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skulle görasdvs. deninvandringen,reglerade översyndenjerna för avsom
år 1980.tillsattesIPOK, som

skyddsbe-vissainnebärflyktingkonventionentolkning attvidareEn av
fårellerfactotlyktingardebetecknasi stannadaghövande avsomsom

flyktingar.bedömaskommerfortsättningenskäl ipolitiskt-humanitära att som
organisation.ickestatligförföljssådant fall denExempel ärett enavsom

trovärdighetBristande
factoflyktingarde ärofta bedömsi dag personerEn somsomgruppannan

utlänningenifrågasättas däravseenden kani vissatrovärdighet menvars
i olikatrakasserierförblivithareller hontroligt han utsattgjortändock att

i tveksammasökandedenprincipentillämpasbedömningenVid attformer.
deninnebäraPrincipen kandoubt. sägasof attbenefit theha thefall bör

bedömningen.grund förtillförföljelse bör läggaspåståendesökandes om
förhållandena inte kanfaktiskarimliga, deframstårpåståendenaOm som

sådanEnflykting.skall hantillräckligaskälenoch ärklarläggas anses som
bedömaskategori kommeri dennafler attpraktikenmedför ibedömning att

dock denförutsättning för det äri dag. En attskervadflyktingar än somsom
ifrågasättas. Engrunder kangodaintetrovärdighetallmännasökandes

innebäraavseende kunnai dettaflyktingkonventionen börtolkningvidare av
förföljelsegradochdennivå gällerdetrimlig när artkraven sätts avatt en

förföljelsen.förgrundengällerdetlikasomriskerar,utlänningen närsom

K gsvägrare
år 1976 ochkrigsvägrarebestämmelseninfördestidigareSom nämnts om

skyddskälhumanitäradåvarande praxislagfästesdärigenom att geav
Åtskilliga demkrigsskådeplats.tillsändasrisklöpteutlänningar avatt ensom

enligttordeuppehållstillstånd krigsvägrareår beviljatsunder somsenaresom
i1381991:1betänkande SOUimmigrationsutredningensochFlykting-

deGenomkonventionsflyktingar. attbedömavarithaverketsjälva att som
tillståndsgivanderegel denhar iuppehållstillstånd krigsvägrarebeviljats som

Medflyktingskap.fråganställning tillbehövtinte enmyndigheten ta om
lagregelnsärskildabör denflyktingkonventionen omtolkningvidare av

andra län-motsvarighet iutgå. saknarRegelnkunnakrigsvägrareskydd för
lagstiftning.ders

krigs-fastbörjanslås till att168-171handbokUNHCR:s enI art. en
militärtjänstoviljaskäl göraendahans är attflyktinginte är envägrare omen

hansflyktingbedömadäremotkanför krig. Han omrädsla att someller vara
sittutanförskäl förrelevantamed andra stannaihop attkrigsvägrarskäl hör

skullehanflyktingbetraktasvidarekankrigsvägrare omhemland. En som
singrundmilitärbrottetstraff föroproportionerligt strängt avförutsättas
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religion, nationalitet, tillhörighet till viss social ellerras, politisken grupp
åskådning. Det finns fall där den enda grunden för ansökan asyl ären om
vägran militärtjänstgöra grundatt detta strider den enskildesatt motav

emellertidpolitiska, religiösa eller moraliska övertygelse. Det inte såär enligt
handboken varje övertygelse, hur genuin och måatt äkta den räckerän vara,
för erhålla flyktingstatus grund krigsvägran.att Det räcker inte medav att

inte med sinär regering angåendeöverens det politiskt rättmätiga ien person
viss militär aktion. Då den militär handling med vilkentyp individen av en

inte önskar bli involverad fördöms det internationella samfundetav som
varande i strid de grundläggande reglerna för mänskligt handlandemot kan
straff för desertering eller i sig kunnavapenvägran betraktas flykting-som
grundande förföljelse. Något krav oproportionerligt straff i dettasträngt
fall finns inte enligt handbokens 171.art.

Liknande tankegångar ocksåhar förts fram i den arbetsgrupp inom EU
verkar för harmonisering flyktingbegreppet liksom EU-parla-som en av

uppmuntrarresolution den 28 oktober 1993, vilkenmentets till regler tillav
skydd för desertörer och vämpliktsvägrare inte vill delta i nationa-som
listiska Ävenkrig vilka otvetydigt har fördömts samfundet.... krigs-av

inte riskerarvägrare krigsskådeplatssändas till kanatt räknasom men som
med oproportionerligt straff för sinsträngtett tordevägran bedömaattvara

flyktingar.som

Övriga skyddsbehövande

En frågasärskild gäller till vidgat skyddsbegrepp skall förasett ävenom
utlänningar riskerar allvarliga straff för ickepolitiska handlingar eller för-som
hållanden inte kriminella eller förkastligaär enligt svensk rättsupp-som
fattning. Sverige har i den interna lagstiftningen infört Europakonventionen.
Den gäller således frånsvensk lag den januari1 1995. Konventionensom
definierar vilka grundläggande fri- och rättigheter varje individ skall tillför-
säkras. Det kränkning konventionen någon förmot utsättsanses som en om
dödsstraff, eller kroppsstraff. Atttortyr förutsättaannat personer annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning likaså brottär ett
konventionen. Personer fri- och rättigheter riskerar kränkas får inteattvars
avvisas fråneller utvisas Sverige bakgrunden till kränkningenoavsett ärom

politisk eller natur.av annan
Under perioden efter Sovjetunionens och Jugoslaviens sammanbrott har

risk uppstått för människoskaror söker sig till närliggande länder föratt stora
undfly effekterna väpnade konflikter. såvälHäratt krig mellanav stateravses

inbördeskrig olka Som exempel det förra kan krigettyper. nämnassom av
mellan PåIran och Irak. det krigshandlingar i det forna Jugoslavien.senare

Likartade problem uppståkan vid miljörelaterade katastrofer.extrema
Ytterst fall medför människor tvingas lämna sina sådanahemländer iatt
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svårartade medföra människorkatastrofer kan dockMycketsammanhang. att
frånmåste hemlandet. Tjernobylkata-flysig till liv och hälsaför klaraatt

sådan fallet intekatastrof det i detexempelstrofen ävenär ett omen
först iflykt utanför hemlandetnödvändiggjordeomedelbart utan ett senareen

miljökatastrofer kanmåttlig omfattning. Andraskede och i typer vara merav
sådana hela önationerkatastrofer kanlångtidsverkande. Exempel attvara

fråga vidhavsnivå omöjliga leva Dennablirgrund stigande togsatt upp
befolkningsfrågoma. lång-Här krävsårs FN-konferens i Kairo1994 om

bördefördelning.internationellåtgärder vidtasbör kunnasiktiga genomsom
flyktingkonventioneninte omfattasexempelSom menavpersoner som

riskerardenfå kränkta, kansina rättigheter strängtväl kan nämnas somanses
könstillhörighet eller homo-grundallvarliga trakasserierstraff eller av

Undantagsvisfå humanitära skäl. kankan dessasexualitet. I dag stanna av
vederbörande bedömssådan allvarligomständigheterna natur att somvara av

factoflykting.de

Flyktingkvoten6 .3 .3

landfrån tredjeUttagning

flykt-överföring tagitorganiseradår Sverige1950 harSedan emotgenom
flykting-särskild s.k.förlikartade kategorier inomoch andraingar enramen

nationalitetsbestämd.ickevarit generell, dvs.1973 har kvotenSedankvot.
Överföring UNHCR ochsamverkan medhuvudsakligen i männ-sker avser

UNHCR hareller i fall därsärskilt situationbefinner sig iiskor utsattensom
placeringsland.svårigheter finna lämpligtsärskilda att ett

budgetårsvisstorlekochanvändningRiktlinjer för kvotens avanges
budgetåret 199495 kvotenriksdagen. Förefter beslutregeringen varav

detriktlinjer framgickregeringens är800 Avbestämd till l attpersoner.
ifråga för kvot-flyktingar kan kommabedöms somsompersoner som
enskilda fallUNHCRinte ovanligttuttagning. Det är presenteraratt av

omfattas intebakgrund.humanitär Desssafamiljeåterförening liksom fall med
fåkanvilkagällande praxisregler ochutlänningslagens om somav

inomskäl för kunnauppehållstillstånd. heller tillräckligahar inteDe att tas ut
utformade.traditionelltså kvotbeslutregeringens ärflyktingkvoten som

tillflyktingarnaöverföringför uttagning ochInvandrarverket avsvarar
överläggningar mellanföreligger skerbeslutSverige. regeringensNär

ställt tillSverige harplatserhur deoch UNHCRInvandrarverket somom
policyfrågor samråder deinriktning. Ifördelas, dvs. kvotensskallförfogande

samrådsgruppen förnordiskai regel inom denregeringarnanordiska
ochmed UNHCRsamverkanflyktingfrågor. Uttagningsarbetet sker i nära

rörande denUNHCR harunderlaggrundval dethuvudsakligen somav
från Invandrarverketockså delegationervanligtDetenskilde är attpersonen.

uttagningar där.ochflyktinglägerbesöker gör
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För de praktiska kring kvotflyktingar tilltransportenarrangemangen av
Sverige köper Invandrarverket tjänster IOM. Sedan början 1990-taletav av
har Invandrarverket placerat kvotflyktingama direkt i samhället. Kommun-ut
platser har redan föreordnats ankomsten till Sverige.

budgetåret månaderFör det förlängda 199596 18 har riksdagen beslutat
flyktingkvoten skall omfatta 2 760 eller motsvarandeatt personer summa

vilket Frånuppskattats till 364 milj. kr. denna skall avräknaspengar, summa
för5 milj. kr projekt i Sverige för förbereda medborgare i Bosnien-att

återvändaHercegovina ytterligare 5 milj. förkr kostnader föratt samt extra
medicinska fall.

Regeringen har i sina riktlinjer beslutat fram till får31 december 1995att
invandrarverket på920 kvoten. Hur de övriga 2 760ta ut personer

eller motsvarande minus 10 milj. kr skall användaspersonerna summa
pågårkommer regeringen besluta UNHCR diskussionerInomatt senare. om

organisationen ställa sig till erbjudandehur skall ekonomiska bidrag iom
budgetåretstället för kvotplatser. Under 199394 ställde regeringen en

särskild till förfogande för uttagning anhöriga till Sverige.kvot bosnier iav
Invandrarverket har beslutat de 920 kvotplatsema skall fördelas likaatt

mellan behövande i f.d. Jugoslavien och irakier i Saudiarabien. UNHCR:s
åretuppskattning behovet kvotplatser för det kommande stannarav av

omkring 40 000 de allra flesta irakier i Saudiarabien. Förutom irakierärvarav
fråndet främst f.d. Jugoslavien föraktuella uttagning. Iär ärpersoner som

övrigt i dag inte finnsUNHCR det behov kvotplatser.störreattanser av

Uttagning direkt från hemlandet

Under 1970- och 1980-talen det vanligt i framför allt Latinamerika attvar
på fråni behov skydd flyktingkvoten direkttogs utpersoner som var av

exempelvis förföljdhemlandet. I Chile kunde kontaktaen person en
människorättsorganisation för be hjälp. Organisationen undersökteatt om

frågaomständigheterna i det enskilda fallet. Om i i behovpersonen var av
någonskydd utomlands kontaktades de länders ambassad i Santiagoav som

förfrågantillhandahöll fickflyktingkvot. När den svenska ambassadenen en
skickades underlag för tillhuruvida kunde hjälpa till, begäran Invandrar-man

förfrågan. uttagningen flykting-verket, snabbt kunde besvara Omsom
förde den svenska ambassaden in viseringen i denkvoten beviljades uttagnes

brådskande fallIOM till Sverige. Ioch uppdrog attpass arrangera resan
självordnade ambassaden resan.

erhållaDenna möjlighet för i behov skydd snabbt kunnaattpersoner av en
fristad betydelsefull för människorättsorganisationernai Sverige ochvar

såg oppositionella för-oppositionspartiema. Regeringen samtidigt gärna att
landet. uteslutande i Latinamerika flykting-Det är nästanut somsvann ur

för fortfarande kvar ikvoten har detta sätt äranvänts personer som
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hemlandet. Huruvida liknande skulle kunna tillämpas i andraett system
måsteregioner från land till land. Följandeavgöras förutsättningar måste

därvid för handen:vara

måsteDet finnas svensk utlandsmyndighet med svensk diplomatisken-
personal i regionen, eventuellt förstärkt med beslutsfattare från Invandrar-
verket. Beskickningen bör undvika sig direkt i ärendena,att engagera
främst för undvika direkt frånkritik värdlandets regeringatt ävenmen av
resursskäl. måsteNaturligtvis kontakterna med Invandrarverket liksom
utfärdandet viseringen och i vissa fall arrangerandet skötasav av resan av
beskickningen.. Beskickningspersonal kan observera inte interveneramen
i myndigheters agerande vid utresan.

måste pålitligafinnasDet frvilligorganisationer eller internationella organi--
sationer plats samarbetspartners. UNHCR eller IOM kan förmedlasom
sådana kontakter. Organisationerna sköter kontakterna mellan
beskickningen och den enskilde Organisationerna ocksåbörpersonen.
tillstyrka skydd utanför hemlandet. bör vidareDe behjälpligaatt ges vara
vid själva utresan.

förföljde måsteDen i regel ha möjlighet landet legalt. Illegalatt utresa ur-
ifrågakan bara komma i exceptionella undantagsfall.utresa

Det torde knappast möjligt i Iran eller Irak däratt statervara som ex.
utresekontrollen minutiös förföljda individer ovanståendeskydd enligtär ge
modell. varifrån många såsomI andra länder människor flyr, Somalia och
Bosnien-Hercegovina, saknas svensk beskickning eller struktur ärannan som
nödvändig. Länder ifrågaskulle kunna komma vissa reform-ärsom av

i f.d.Europa och Sovjetunionen där det finnsöstra svensk beskick-staterna
ning i varje fall i regionen och där det finns organisationer kan identifierasom

måste ocksåde skyddsbehövande. Förutsättningen beskrivitsvara som ovan,
regeringen förmårinte helt kontrollera lämnar landet eller inteatt att vem som

bryr sig detta. områden varifrånAndra tänkbara kvotuttagning troligenom
ifrågakan komma Sydostasien och eventuellt vissa länder i Mellanöstern.är

Ovanstående metod genomföra kvotuttagningar resurskrävande. Denäratt
måsteaktuelle intervjuas måsteoch ofta praktisk assistans ipersonen ges

åtgärdersamband med Dessa kan, i fall delvis, utförasutresan. vart av
området.organisationer plats i

Överväganden6.3.4 och förslag

Flyktingar

så frågaFlyktingkonventionen bör tolkas det skall allvarligaatt vara om
inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter för för-atten persons
följelse skall föreligga. Av UNHCR:s handbok och intentionernaanses

framgårbakom de UNHCR resolutionerna vilka tolkningarantagnaav som
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sig bakom. Vid jämförelse med nuvarande svenskUNHCR ställer praxisen
Sverige tradition förakan konstateras även generösatt om av anses en

flyktingdefmitionen flyktingkon-asylpolitik den svenska tolkningen iär av
förhållandevis förhållande såvälrestriktiv i till UNHCR:s rekomen-ventionen

dationer till tillämpningen i flertalet andra EU-länder. Ett skäl till dennasom
årskyddsregel infördes 1976 för vadrestriktivitet kan just denvara som som
någotfinner förfactoflyktingar. Kommittén inte motivbenämns de attnu

bibehålla tolkningen vidgadSverige skall den nuvarande utan attanser en
tradition.tolkning skulle bättre Sveriges humanitära Den svenskamotsvara

långt fråninte ligga alltför tolkningen i andra EU-tolkningen bör därvid
påbakgrund finnas anledning fasta deländer. Det kan denna attmot ta

tankegångar fram i Utlänningslagkomrnitténs betänkande 1979.fördessom
inomsöker täcka in de skyddsbehövandeDetta skulle innebära att ramenman

framgårmed vadflyktingbegreppet i enlighetför vidare tolkning somen av
pågående harmoniseringsarbete inom EU verkarUNHCR:s handbok. Ettav

föreslårsådantockså Kommittén därförleda till resultat.komma attettatt
så UNHCR rekommenderar ochfortsättningsvis tolkaskonventionen attsom

fortsätter den redanför harmoniseringsarbetetSverige inom EU verkar att
sådan tillämpning konventionen kommerinslagna Vid ävenvägen. per-aven

fruktan för bli för förföljelse ochvälgrundadhyser att utsattasoner som en
få flyktingar.förföljelsendär ickestatlig organisation utövar att stanna somen

fårändring 3 kap. 2 § UtlL. I dag debör tydligtDetta göras genom en av
humanitära skäl.endaststanna av

föreligga denflyktalternativ kan enligt kommitténEtt inre anses om
såvälhemlandet där han kanflyende möjligheter leva i delatt en avges

försörjning och rörelsefrihet. Hanförföljelse möjlighet tillskydd mot som
nå områdemåste också säkertsjälvfallet ha möjlighet kunna dettaatt ett

sätt.
fåriförslag kommer antal kategorier dagEnligt kommitténs ett stannasom

fåflyktingkonventionens inteskäl inte faller inom attramarav som
fåruppehållstillstånd iframtiden. Andelen de asylsökandei stannasomav

förslaget bli färre. Här kan exempelSverige kommer med att som personer
få fåri dag deinte dekommer nämnasstanna stannaatt somsomsom

exempelinte har starkt skyddsbehov. Ettfactoflyktingar ärannatettmen som
stridshandlingar, i övrigtobehag för delta iden endast känner att mensom

pågående fårnågra kommerinvändningar krig. Deinte har stannamot ett som
fåå skydd eftersom de erkänns konven-andra sidan starkareettatt som

uppehållstillståndfårmed färre kommertionsflyktingar. I och attatt resurser
för flyktförebyggandeFrågan dessa kan användasfrigöras. hurom resurser

åtgärder utanför Sverige behandlas i avsnitt 10.2 och 10.3.
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Omänsklig eller förnedrande behandling eller bestrafimng

Redan med nuvarande utlänningslag skydd till den utan attges som vara
konventionsflykting riskerar för kränkningar sinautsättas grund-att av
läggande mänskliga fri- och rättigheter. l gällande utlänningslag skyddet iges
form förbud verkställighet avlägsnandebeslut i 8 kap. 1 § UtlL.ett motav av
De riskerar för denna form erhållerkränkning och inteutsättasattsom av
skydd redan enligt flyktingkonventionen bör enligt kommitténs mening ges

uttalat skydd. Kommittén föreslår därför skyddet tydligareett görsatt genom
bestämmelsen skydd i detta fall i lagrum övrigaatt tasom samma som

skyddsbestämmelser. Vid tillämpningen denna skyddsregel bör ledningav
sökas i avgöranden i ärenden enligt Europakonventionen och FN:s kon-
vention mot tortyr.

Väpnade konflikter och miljökatastrøfer

Kommittén finner utlänningslagstiftningen innehållabör bestämmelseratt
hänsyn till situationer där människor lämnat sina hemländer intetarsom

därför de hyser välgrundad fruktan för politisk ellerutsättasatt att annan
förföljelse därför de riskerar konfliktområdehamna i med direktutan att att ett
fara för liv förhållandenoch hälsa. Dessa hänför sig i huvudsak till en
massflyktsrelaterad situation. Hur massflykt skall definieras framgårnärmare

avsnitt 6.7.3. Det kan dock i detta sammanhang sig enskildaröra ävenav om
individer flyr. Dessa människor har inte för avsikt bosätta sig iattsom
tillflyktslandet vill i stället finna tillfälligt skydd undan de farorutan ett
konflikten medför. såvälDe saknar skäl enligt flyktingkonventionen som
Europakonventionen och skulle i princip kunna sändas tillbaka. Detta är

såvälemellertid i regel uteslutet humanitära politiska skäl. I dennaav som
situation bör såskydd länge det kvarstår.akuta skyddsbehovet Attges
sökanden skall ha behov skydd innebär självfallet det inte föreliggerattav
något flyktalternativinre förstaoch asyllandsprincipen inte heller äratt
tillämplig.

Även miljökatastrofer kan resultera i människor tvingas fly förextrema att
rädda sina liv eller sin Effekterna sådanhälsa. flykt överensstämmeratt av en

i framhållitsmed vad flykt grund väpnad konflikt.stort som ovan om av
Kommittén kategoridenna skall skydd i Sverige de inteävenattanser om

sådant någotkan erbjudas skydd i hemlandet eller i land. Dennaannat
flyktsituation ocksåbör i hög grad kunna relateras till massflyktsituation.en

Könstillhörighet och homosexualitet

Kommittén finner för förföljelse eller trakasserierutsättsatt personer som
fågrund könstillhörighet eller homsexualitet i fallbör skydd mot-av som

beskrivs ide flyktingkonventionen och gäller dem omfattassvarar som som
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denna. De här behandlade kan emellertid inte skydd inomav grupperna ges
för tillämpningen flyktingkonventionen. Den svenska tolkningenramen av av

Ävenkonventionen bör inte skilja sig allt för frånmycket andra länders. med
vid bedömning finns det naturliga för vilka kan tolkas in igränseren som

konventionens flyktingbegrepp våld själva definitionen.görutan att man
Att exempelvis generellt hänföra här aktuella kvinnor och homosexuella som
tillhörande flyktingkonventionensmed ordval viss samhällsgrupp för allten

långt.för De bör därför enligt kommitténs mening kunna skydd utanförges
flyktingkonventionens Avgörande för skydd skall i dessa fallram. om ges
bör utlänningens situation återvändande.vid Den grundettvara som av
könstillhörighet eller homosexualitet riskerar högt straff eller mycketett

såledesallvarliga trakasserier bör i det enskilda fallet kunna haanses
skyddsbehov.

Särskilda skäl asylvägraatt
Liksom tidigare möjlighetenbör finnas kvar särskilda skäl vägraatt av ge
skydd. Samma kriterier bör gälla enligt kommitténs förslag enligtsom
gällande utlänningslag. Dessa redovisas i avsnitt 6.3.1. Bl.a. kan skyddovan

med hänsyn till Sveriges möjlighetervägras utlänningar vid sidanatt ta emot
den reglerade invandringen. Vid ändring skyddsbegreppen enligtav en av

kan de här nämnda särskilda skälen endast bli aktuella beträffande denovan
förföljd påsöker skydd här grund väpnad konfliktutan attsom vara av en

eller miljökatastrof eller riskerar straff eller allvarliga trakasserierär strängt
könstillhörighetgrund eller homosexualitet. åtagandenSveriges enligt deav

konventioner vi tillträtt förhindrar vidare användning. De här omnämndaen
särskilda skälen bör tillämpas först Dåsedan regeringen föreskrivit härom.

sådant beslut förutsättaskan brådskande karaktär börett ytterstvara av
anmälan till Riksdagen kunna ske i efterhand.

lyktinF gkvot

Det nuvarande för uttagning den s.k. flyktingkvoten fungerarsystemet
föreslårtillfredsställande. Kommittén därför ingen ändring i denna del.

Frågan frånomplacering direkt hemlandet skyddsbehövande komp-ärom av
Dålicerad. någotdet i fall i dag inte förefaller kunna bli aktuellt i störrevart

sådana åtgärderantal fall och förutsättningar för redan finns finner kommittén
ingen föreslå någonanledning heller i detta avseende ändring.att
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Anhöriga6.4

föreslår möjligheten till invandring för anhöriga inteKommittén att som
till kretsi nordiskt land eller EU-land begränsasmedborgareär ett en

bestående av
och hustru eller sammanboende,° man

ensamstående hemmavarande bam under 18 samt-
ingåttanhöriga utanför kärnfamiljen direkt iandra nära som-

kategorin räknashushållsgemenskapen i hemlandet. Till den senare
någotföräldrar bott hosensamstående hemmavarande barn och som

i hemlandet.sina bamav

ingåfamiljemedlemmarhushållsgemenskapen deI somanses
tillsammans,faktiskt bottrent°

ekonomi ochhar- gemensam
för sin försörjning.beroende varandraär av°

föreslår viseringsbestämmelserna ändrasi avsnitt 6.6Kommittén att
månaderför tidså släktbesök kan meddelas längrevisering for än treatt

tremånadersbesök.tillfälle eller för upprepadevid ett

anhörigbegrepp4 Nuvarande6 1. .
sammanboendeMakar och

i Sverige beviljasbosattsammanboende tillMake eller ären person som
förhållandenuppehållstillstånd. likställs medHomosexuellaregelmässigt

bådanormalt krävspolygami inte ochheterosexuella, äratt parteraccepteras
uppståttförhållanden tillämpas s.k. uppskjutenår. nyligenVid18över som

uppehållstillstånd förutlänningeninvandringsprövning, vilket innebär att ges
två åren. anknytningen tillmånader första Upphöri under detagetsex

återvända till hem-utlänningen i normalfallettid skallSverige under denna
tillstånd beviljas grund anknytningför skallförutsättninglandet. En att av

förhållande inte etablerat sedansammanboende imake eller ärett somgenom
förhållandet Härvid beaktas faktorerbedöms seriöst.tidigare, är att somsom

förmågakunskap varandra,bekantskapstid, kontakter, attparternas om
kulturelltspråk till be-Hänsynkommunicera äventasgemensamt m m.

har gjort den tolk-Invandrarverketi ursprungslandet.tingade traditioner
i utlänningslagenförslag till ändringi regeringensningen uttalandenaav

förhållandesfrågan seriösal98384:144 det gällerprop. när ettatt om
åvilar sökande,visserligen denutredningsbördankaraktär bevis- och attmen

nästintill kan talaså låga bevisningens styrkakrav ställs att om enman
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presumtion för ansökan skall bifallas. likhetI med andra presumtioneratt
bryts den dock det finns någonomständigheter med tyngd talar motom som

bifall. Sådana omständigheter kan känt mycketett att parternavara varann
kon tid eller styrkta vandelsanmärkningar beträffande den sökande. Om
förhållandet tvåårsperiodensupphör innan utgång hänsyn till omständig-tas
heter ändåkan utlänningen tillåts i Sådanagöra Sverige.att stannasom
omständigheter förhållandet,det finns barn i kvinnaär blivit miss-om om en
handlad sin hon riskerar återkomstenbli socialt vidutstöttpartner, attav om
till hemlandet eller utlänningen blivit väl etablerad i arbetslivet i Sverige.om

Barn medföräldrar i Sverige

årBarn under föräldrar20 med bosatta i Sverige uppehållstillståndbeviljas
förutsättning ensamstående.under barnen Om bara den föräldernäratt ärene

bosatt i vårdnadshavareSverige krävs denne legal för bamet. vissa fallär Iatt
tillståndkan årtill barn på20 de grundäven exempelvisöverges om av

studier eller värnplikt varit förhindrade tidigare förena sig föräldrarna.medatt
Vuxna barn eller gifta erhålla uppehållstillståndbarn kan normalt inte i
Sverige grundat anknytning till föräldrar. Inte heller syskon till personer
bosatta tillståndi Sverige kan här. Undantaget utgörs ärav om en person
s.k. sista länk, dvs. har samtliga anhöriga föräldrar, syskon ellernära som
barn i Sverige.

Tillstånd beviljas för adoptivbarn regelmässigt i fallde auktoriseraden
svensk adoptionsorganisation medverkar. sådanSker adoption med-utan

såvälverkan ställs krav sociala myndigheters godkännande familjen iav
Sverige frånerforderlig dokumentation barnets hemland. Vuxna ut-som
länningar, adopterats familj eller i Sverige har ingen ovillkor-som av person

tillståndlig bosätta sig här.rätt att att

Föräldrar med barn Sverigei

Efter uttalanden i förarbetena någon197980:96 inte prövningprop. görs av
försörjnings- bostadsfråganeller vid tillståndbedömning skall beviljasav om
föräldrar åberopar anknytning till barn i Sverige. förStyrelsen Invand-som
rarverket beslutade emellertid 1985 införa vissa restriktioner i praxisatt
beträffande föräldrar, det klart uttalades avsikten flytt-medattensamma om
ningen till Sverige ordna försörjningen svenska myndighetersattvar genom
försorg. avslåsEnligt denna praxis kan i dessa fallansökan det finnsom
goda möjligheter för förälder och barn besöka varandra och föräldern äratt

år. ensamståendeunder 60 föräldrapar förälderHar eller förutom barnet eller
minderårigabarnen i Sverige eller flera barn, ställs i regel krav detett att

skall föreligga humanitära för uppehålls-starka skäl de skall beviljasatt
tillstånd.
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underårigt får uppehållstillstånd i SverigeOm barn det inteärett ensamt
självklart föräldrarna har sig här. Enligt praxis haralltid bosättarättatt att

år fått18 oftast hit sina föräldrar, helhetsbedönmingbarn under ta enmen
återförening in.där möjligheten till i hemlandetgörs även vägs

tillståndbeviljas i 60-Föräldrapar med samtliga barn i Sverige de ärom
årsåldern föreligger starka humanitäraeller därutöver eller det skäl.om

både tillståndi i land kan beviljasFöräldrapar har barn Sverige och annatsom
faktorer. Följande faktorerefter bedömning och Vägning skilda vägsaven

därvid in:

ålder. ÖO-årsåldernföräldrarna i ellerFöräldrarnas Normalt krävs äratt-
däröver.

barnen finns ibarn i Sverige. Normalt krävs majoritetenAndelen att av-
Sverige.

hälsotillstånd levnadssituation.Föräldrarnas och allmänna-
situation.härvarande barnensDe-

ålder svårexempelvis hög ellerfaktor mycket starkOm är extremtsomen
underlåtas.faktorersjukdom kan prövning övrigaav

uppehållstillståndensamstående i Sverige bamförälder beviljasEn ettom
ålder, utanför Sverigetill antal barnbosatt här hänsynär etc.utan tagen

principärenden till regeringen ochInvandrarverket har överlämnat antalett
ensamstående föräldrargäller förföreslagit den praxis i daggenerösaatt som

praxis skall gälla föroch tänkbar lösningskärps attangett en sammasom
i beslut denensamstående föräldrar för föräldrapar. Regeringen harsom

så frånskilda fortsättningsvispraxis föräldrar29 juni 1995 skärpt sätt att
gifta. innebär tidigare praxis därbör behandlas Dettasätt attsamma som

ville bosätta sig ändras.föräldrar fick välja hos vilket barn hanalla ensamma
frånskilda beaktas förför föräldrar faktorerI fortsättningen skall samma som

gifta.
197980:96 förordades itill tidigare utlänningslagI förarbetena prop. ett

mån konventionsflyktingar.vidgat farniljebegrepp vad gäller anhöriga tillviss
avsaknad möjlighet besöka hem-Flyktingens speciella situation med attav

anhöriga bör i beaktandeoch kanske och ängslan för sina därlandet tasoro
tillståndsprövningenvid enligt förarbetena.

Uppehållstillstånd före inresa

uppehållstillstånd princip beviljatsföreskrivs i skall haI 2 kap. 5 § UtlL att
återförena sig medföre Undantag utlänningen skallinresan. näragörs om en

Sverige han tidigarefamiljemedlem stadigvarande bosatt i och harär somsom
finns särskilda skäl. Exempelsarnrnanlevt med utomlands eller det annars

förarbetena till nuvarande utlänningslag prop.särskilda skäl enligtär
ålder framstår198889:86 utlänningens hälsa eller högadet grundatt av
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orimligt frånbegära ansökan skall hemlandet. Andragörasatt attsom
utlänning efterexempel hemkomsten kan bli förhindradär att antas atten

någon åberoparsittlämna land eller anknytning till inytt att en person
Sverige, han eller hon har eller barn med.väntarsom

Från den 1juli 1995 gäller i vissa avseenden regler i utlänningslagennya
uppehållstillstånd1995:773 beträffande principen skall ha beviljats föreatt

dåinresan. stället för möjlighetI nuvarande undantag det föreliggergöraatt
får uppehållstillståndsärskilda skäl meddelas det uppenbartär att ut-om

fått uppehållstillståndlänningen skulle ha med stöd 2 kap § första stycket4av
tillstånd frånUtlL utlänningen ansökt land Sverige.änannatom om

ändringen fler hittills efter inresaKonsekvenserna blir i Sverigeänattav som
uppehållstillstånd åberopandeansöker under anknytning till anhörig iom av

fålandet kommer sin sak prövad medan de befinner sig i Sverige. Följdenatt
uppehållstillståndkan bli fler hittills ansöker efter inresa iänatt personer om

Sverige.
ingåttden äktenskap eller sammanbo med i SverigeFör som avser en

boende ordning uppskjuten invandrarstatus.tillämpas med s.k.person en
framgårReglerna härför avsnitt 6.7.1. Den omfattas dennaav som av

måste uppehållstillstånd inteordning liksom alla har är permanentsom som
arbetstillstånd framgårha vilket avsnitt 6.5.1.av

Vandel

tvåRegeringen har i beslut den 19 september 1993 93 1700-1701 MpKu
principiellt slagit fast sökandes vandel skall in i bedömningenvägasatt en av

anknytningsärende. innebär beslutande myndigheter harBeslutenett att sett
sin skyldighet i varje enskilt anknytningsärende kontrollera sökan-attsom

sådens vandel möjligt framför allt tidigare vistatsgällernär är personer som
i Sverige och ställa eventuella brister i vandeln anknytningens styrka ochmot
omständigheterna i övrigt. Utvisningsutredningen lämnade i delbetänkandeett

uppehålls-SOU 1994:33 förslag rörande vandelns betydelse i ärenden om
tillstånd Från juli 1995 finns i 2 kap. 4 §och medborgarskap den lm.m.

hederligUtlL 1995:773 krav vandel.

Försörjning

erhåller uppehållstillståndNågot anhörig har sinkrav denatt somsom
försörjning tryggad och bostad ordnad finns i dag inte. Invandrarverket har

praxisantal principärenden till regeringen och föreslagit ändradöverlämnat ett
beslut 29 juniförsörjningskrav för anhöriga. Regeringen har i denavseende

tidpunkt införa1995 gjort bedömningen det fel vid dennaatt ettatt vore
förändring gällandeförsörjningskrav, innebära markantskulle avsom en
pågåendeFlyktingpolitiska kommitténs arbete.praxis och hänvisar till
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6.4.2 Internationella jämförelser

Internationell rätt

familjeåterförening återfinnsRätten till i flera olika internationella kon-
Sverigeventioner anslutit sig till. flesta fallI de dock inte vilkasom anges

familjemedlemmar skall familjeåterförening.ha till Ett undantagrätt ärsom
den europeiska sociala stadgan. Nordiska medborgare har bosätta sig irätt att

uppehållstillstånd.Sverige De omfattas därför inte den regleradeutan av
invandringen.

EES-medborgare enligt EES-avtalet

trädde i kraft omfattarEES-avtalet, den l januari 1994, alla EU- ochsom
EPTA-länder med undantag Schweiz och Liechtenstein. fria rörlig-Denav
heten för huvuddragen i avtalet för EES-är rättettpersoner, som av ger

tillhandahållamedborgare anställning, verksamhet, elleratt ta starta taegen
tjänster, studera eller leva medel i EES-land. En makeemot annatav egna

fått uppehållstillståndeller till arbetstagare, i Sverige i enlighetmaka en som
tillståndmed EES-avtalet, EES-medborgaren,typ oavsettges samma av som

år. årmedborgarskap. Detsamma gäller barn under 21 Barn 21 liksomöver
någon tillståndföräldrar till makarna beviljas de beroende EES-ärav om av

för sin försörjning. kategorier anhöriga beviljasmedborgaren Samma av
uppehållstillstånd tillstånd SverigeEES-medborgaren har iom som egen

tillhandahållareföretagare eller tjänster. övrigaeller Förmottagare av
kategorier enligt EES-avtalet de har heltäckandekrävs dessutom att en
sjukförsäkring inte kommer omfattas svensk socialförsäkring.de attom av

Icke-EES-medborgare enligt EES-avtalet

sammanhanget bör diskuteras i vilken utsträckning reglerna för anhörig-I
anhörigainvandring bör harmoniseras med de regler gäller för tillsom

årinvandrar-ministrar 1993medborgare i EES-länder. Vid med EG:smöteett
angående nationella politikresolution harmonisering ländernasantogs aven

familjeåterförening. behandlar anhöriga tillbeträffande Resolutionen ut-
ilänningar, medborgare i länder utanför EU och bosattaär permanent ettsom

anhöriga oftainte tillämplig flyktingar, vilkasmedlemsland. Den är ges en
återföreningtill make ochbedömning. Normalt berättigade ärgenerösmer

under förutsättningbarn till den bosatt i medlemslandetär att man avsersom
skallenskilt kräva utlänningen haleva tillsammans. Ett medlemsland kan att

familjeåterförening får ske. Medlemsländervistats i landet viss tid innanen
återförening anledningmake det finnshar rätt vägra attatt troatt en. om

ingåtts invandring.enbart eller huvudsakligen för möjliggöraäktenskapet att
Åldersgränsenförhållanden för barn,Inte heller polygama äraccepteras. som
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familjeåterföreningberättigade till på år.kan ligga mellan 16 och 18 Barnen
skall ogiftadessutom och hemmavarande. Adoptivbarn kan vägrasvara
familjeåterförening kan adoptionen tillkommit i syfteanta att attom man
kringgå invandringsbestämmelserna. Ett medlemsland har möjlighet be-att
vilja uppehållstillståndandra familjemedlemmar makar och bamän om man
bedömer det finns starka skäl för detta. efterföljande familjemedlemsEnatt

i landet kan villkoras de krav ställdes för inresarätt äratt stanna attav som
fortsatt fåuppfyllda. rimlig tid skall familjemedlemmenInom dock kunnaen
tillstånd för bosättning oberoende förstden anlände. Medlemsländema harav

såställa krav bostad ordnad och försörjningen tryggadrätt är äratt att att
familjeåterföreningeninte innebär förbörda samhället.att en

Europarådets stadgasociala

Enligt artikel 19 6 i den europeiska sociala stadgan förbinder sigmom.
månavtalsslutande i görligaste utländskunderlätta arbetstagarespart att

återförening erhållit tillstånd slåsin familj, självmed arbetstagaren sigattom
i anställningslandet. Enligt bilaga till stadgan skall vid tillämpningenner av

denna familjbestämmelse uttrycket utländsk arbetstagares inbegripaanses
åtminstone år, vårdnaden.hans hustru barn under 21 vilka han harsamt om
Den kommitté har till uppgift övervaka tillämpningen stadgan harattsom av

år frånflera åldersgränsenunder begärt uppgifter Sverige hur för barnom
åldersgräns år.tillämpas med hänsyn till Sverige tillämpar 20att en om

Europarådets ministerkommitté kommer sannolikt rekommendera Sverigeatt
ändra sin lagstiftning. Under tid har ändring dis-stadganatt senare en av

så åldersgränsen myndighetsåldemkuterats för barn till i respektivesättsatt
Någonland. ändring dock inte för närvarande aktuell. Stadgan gällerär

förhållande Europarådetendast i till de övriga medlemsstater i anslutit sigsom
såledestill stadgan. kanDet konstateras skillnad redan föreligger mellanatt en

åldersgränserde imedges den redovisade EU-resolutionen och isom ovan
Europarådets sociala stadga.

Europakonventionen

Europakonventionen betydelse i sammanhanget. Konventionenär storav
från januari 1995 svensk lag. Genom tillägg i kap. 23 §den 1 2utgör

fårRegeringsformen stadgas lag eller föreskrift inte meddelas i strid medatt
åtaganden konvention. EuropakonventionensSveriges enligt denna För

innehålleribetydelse i asylärenden redogörs avsnitt 6.3.1. Konventionen inte
något familjeåterförening.uttryckligt stadgande till I artikel 8rättenom

förstadgas emellertid bl.a. och har till skydd sitt privat- ochrättatt var en
så ocksåfamiljeliv. artikel har Europadomstolen tolkats denDenna attav

familjeåterförening.innefattar till Exakt vilken krets skall ha tillrätträtt som
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familjeåterförening svårt eftersom domstolens praxis byggerär sägaatt
mål.i enskildautslag Enligt insiktsfulla bedömare dock domstolentorde anse

farniljeåterföreningtill föreligger inte bara det gäller medlemmarrätt näratt av
kärnfamiljen. går.Det inte möjligt exakt Om ogiftär säga gränsenatt ettvar

årsyskon i syskonskara får20 eller 21 och övriga syskon kommaär överen
hit torde dock innefatta någoti fall det syskon förrätten även ärvart som
gammalt. Det tänkbart domstolen till familjeåter-skulleär rättenatt anse
förening ingåttinnefatta andra familjemedlemmar i hushålls-även som samma

farniljeåterföreninggemenskap i hemlandet. Rätten till enligt Europakonven-
får såledestionen inte ovillkorlig. Undantag med hänvisning till bl.a.är göras

välstånd.den allmänna säkerheten och till landets ekonomiska Det
sistnämnda har flera europeiska tagit till intäkt för ställa kravstater att att

försörjningen tillståndbostad skall ordnad och tryggad innnan beviljas.vara
såledesfinnsDet inga hinder med hänsyn till Europakonventionen att upp-

familjeåterförening.ställa krav tryggad försörjning villkor försom

Danmark

flyktingEn make till dansk medborgare, nordisk medborgare, elleren
år uppehålls-utlänning vistas legalt i i fem beviljasDanmark änsom mer

tillstånd. någon förhållandetFör sammanboende med enligt krävs attovan
två år. år får likaså uppehålls-i minst och halvt till under 18Barnvarat ett ett

tillstånd. Föräldrar till danska medborgare, nordiska medborgare och flykt-
får uppehållstillstånd år.ingar 60 Föräldrar till andra utlän-de är överom

uppehållstillstånd får uppehållstillståndningar med i Danmarkpermanent
år någraunder förutsättning de 60 och inte har barn kvar iär överatt

Övriga familjeåterföreninghemlandet. anhöriga, syskon, har inte tillrättt.ex.
Sådana tillstånd fårsällan. Makari helt unika situationer. mycketänannat ges

uppehållstillstånd två år månader.först tidsbegränsat gäller i och tioett som
uppehållstillstånd fårFöräldrarDärefter kan meddelas.permanent permanent

uppehållstillstånd myndigheter kravdirekt. Sedan 1992 ställer danska
uppehållstillstånd beviljas. Försörjnings-försörjningen tryggad innanäratt

gäller alltid beträffande föräldrar till andra utlänningar flyktingar.kravet än
också för förenasställas makar, särskilt det möjligt dem iDet kan är attom

något Försörjningsförmåganland. hos den bosatt i Danmarkärannat som
får tillståndkommunala myndigheter sig innankontrolleras att yttragenom

ges.

Kanada

Familjeåterförening Familyinom del invandringen benämnssker den somav
ogiftaaktuella för invandring make,Class. De kategorier kan ärsom vara

år föräldrar eller farföräldrar tillbarn under 21 ochsamt en person sommor-
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uppehållstillståndi förutsättning förbosatt Kanada. En skall beviljasär äratt
måsteanhörige i Kanada har arbete. skrivaden Denne under sponsor-att ett

tillåtitsship juridisktagreement bindande. Om den invandraärsom som
år fråninom kategorin Family Class uppbär socialhjälp inom fem inresan

återbetalningsskyldig. frånblir den anhörige sponsom Undantag försörj-
ningskravet han lämnas för nyligen anlända invandrare, inte hunnitännusom

Övrigasig. villkor för invandring tilletablera Kanada den skallär att som
genomgåttinvandra har hälsoundersökning med godkänt resultat kunnatsamt

frånuppvisa straffrihetsintyg polisen i hemlandet.

Nederländerna

fråga för familje-Den krets utländska anhöriga kan komma isomav
återförening och sammanboende, barn under 18 övrigamakeär samt

ingårfamiljemedlemmar kvar i hemlandet och iinte kan stanna somsom
Ensamstående år få uppehålls-föräldrar 65 kanfamiljegemenskapen. över

tillstånd Andelen i Nederländerna ochföreligger humanitära skäl. barndetom
uppehållstillståndoch bam tidsbegränsati hemlandet beaktas. Make ettges

årår iefter till Nederländerna. Detta förlängs sedanankomsten ett tagetett
uppehållstillståndförutsättningar. villkor för skall beviljasunder vissa Ett att

inkomst kanutländska anhöriga i Nederländerna harär att personen en som
försörja familj. anhöriga till andra nederländska medborgare ochFör änen
flyktingar bostad tillräckligti Nederländerna krävs dessutom är storen som

efter ankomstenför familjen. utlänningen skulle uppbära socialhjälp kanOm
uppehållstillståndet återkallatteorin bli eller förlängning vägrad. I praktikeni

Familjeåterförening årskall ske inomtorde dock detta inte förekomma. tre
från beträffande inkomst ochförst anlände uppfyllt villkorendet denatt
bostad.

Schweiz

fråga familjeåterföreningför make ochDe kan komma i är samman-som
långförhållanden tid, barn under 18boende, i under mycketvarat samtsom

år.år. europeiska länder ligger för barn 20medborgare i vissaFör gränsen
år förena sig med sina barn i60 har ibland möjlighetFöräldrar över att

beroendeförhållande för-till barnen ochSchweiz. ställs bl.a.Krav att
församtliga anhöriga villkoretyrkesarbetande. Föräldrarna inte längre ärär

uppehållstillstånd i Schweiz har arbete ochskall beviljas den anhörigeattatt
tillståndFörsörjningsförmågan innan med-kontrollerasbostad. noggrant

delas.

161

ll 15-0780



SOU 1995: 75

Storbritannien

Make och bam under 18 till brittisk medborgare eller till utlänningen en
uppehållstillståndmed i Storbritannien har till familjeåter-permanent rätt

förening. Föräldrar till fåkategorier uppehållstillståndkan undersamma
förutsättning åtminstone år år,dem 65 de beroende barnetatt över ären av av
eller barnen i Storbritannien och barnet eller barnen i Storbritannien kanatt
försörja föräldrarna och har tillräckligt bostad. övrigaFör anhöriga krävsstor
mycket tillståndstarka humanitära skäl för skall beviljas. Försörjnings-att

åtagandegarantin lärrmas skriftligt och återkrävs.eventuell socialhjälpettsom
Ett samarbete mellan invandrings- och socialförsäkringsmyndig-äger rum
heterna. Försörjningsgaranti krävs inte beträffande barn och makar men
makar först uppehållstillståndtidsbegränsat år och har social-ett ettges
bidrag betalats under den perioden kan förlängning uppehållstillståndetut av
vagras.

Tyskland

fårEn utländsk make förena sig med utlänning i Tyskland under förut-en
sättning i uppehållstillstånd,den Tyskland boende har haratt permanent
tillräckligt bostad försörjakan maken arbete eller fönnögen-stor samt genom
het. uppehållstillståndPermanent åtta årsmeddelas normalt efter fem till
vistelse årsi Tyskland. Efter fyra sammanlevnad eller maken dör har denom

invandrade maken i Tyskland äktenskapet interätt ävensenast stannaatt om
består. år familjeåterföreningOgifta barn under 16 tillhar i Tysklandrätt om
båda föräldrarna finns där och i fall uppehålls-dem harvan permanenten av
tillstånd. För anhöriga till tyska medborgare gäller minderårigtmake, ogiftatt
bam förälder minderårigttill tyskt bam har förena sig med denrättsamt ett att
anhörige i Uppehållstillstånd årTyskland. i förregel och förlängstreges om

består. uppehållstillståndsammanlevnaden Permanent till den haftges som
tidsbegränsat uppehållstillstånd år,i fem arbetstillstånd,har erforderligt kan

Övrigatala tyska och har tillräckligt bostad. anhöriga kan beviljasstor uppe-
hållstillstånd endast det föreligger synnerligen starka humanitära skäl.om
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överväganden6.4.3 och förslag

Allmänt

Uppehållstillstånd får enligt kap2 4 § första punkten UtlL till utlänningges
anhörig till iär Sverige bosattnära eller harsom en person som annars

särskild anknytning till Sverige. För kunna tolka innebörden näraatt av
anhörig eller särskild anknytning handläggande myndigheterär i dag hän-
visade till den praxis utformats området och utförligt beskrivs isom som
förarbetena till utlänningslagen prop. 198384:144 och Invandrarpolitiska
kommitténs betänkande SOU 1983:29. För öka tydligheten i lagstift-att
ningen kommittén anhörigbegreppet bör inskrivet i utlännings-attanser vara
lagen.

Kämfamiljen

Att lagstadga ovillkorlig för kärnfamilj fårätt bosätta sig i Sverigeattom en
långt.kan föra för Eftersom den förenas förbehållmed vissa detär mer

korrekt tala principiell uppehållstillståndRedan i dag förrätt.att vägrasom en
exempelvis makar, grund vandelsanmärkningar åtminstone intesom av
förrän efter fåviss karenstid bör bosätta sig här. Det bör erinrasrätt ävenatt

den i avsnitt 6.4.1 nämnda ändringen i utlänningslagen avseende vandels-om
frånkrav. förhållandenAnsökningar i inte seriösa ellerpartenena som anses

någondär rninderårig avslås. Det har förekommit minderårigaär inteäven att
fått förena sig med förälder,rätt denne formelltäven haft del i denatt en om
legala vårdnaden, inte faktiskt den.utövatmen

En grundläggande princip för anhöriginvandringen medlemmarär att ge av
kärnfamiljen förenas i Sverige. Kämfamilj definierasrätt tradition i denatt av
svenska utlänningsrätten make eller sammanboende ogifta barnsamtsom

år.under 20 åldersgränsSverige bör ha för åter-bam med rätt attsamma
förenas med föräldrarna de flesta länder åldersgränsi EU. Denna i dagärsom

år.18 föreslårKommittén åldersgränsendenna bakgrund till 18mot sättsatt
ar.

Nära anhöriga utanför kärnfamiljen

Kommittén utanför kärnfamiljen bör endast den krets kanattanser som anses
innefattas i rimlig tolkning Europakonventionen tillåtas invandra. Dettaen av
skulle innebära anhöriga utanför kärnfamiljen ingåttdirekt inäraatt som

ävenskullehushållsgemenskapen i fåhemlandet kunna invandra till Sverige.
Till denna ensamståendekategori kan räknas hemmavarande barn och
föräldrar någotbott hos hushållsgemen-sina barn i hemlandet. Isom av
skapen bör familjemedlemmar ingåde faktiskt bor till-rentanses som
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ekonomi varandra för sin för-har och beroendeärsammans, gemensam av
sörjning.

Försörjningskrav

mångaBeträffande anhöriga utanför kämfarniljen kommittén kan detattanser
tillståndgånger fårrimligt dessa bosätta sigknappast kan bedömas attattvara

förhär för med här gällande regler direkt bli beroende samhället attatt av
också ofta människorskaffa bostad och försörjning. Det handlar om som

åldertill sin i allmänhet aldrig arbete kan kommamed hänsyn eget attgenom
till sin försörjning.bidra

utanför kärnfamiljen kanKommittén har det för anhörigaövervägt tasom
försörjningsförrnågantill i högre utsträckning i dag i likhet medhänsyn än

Många invandrare i Sverige harsker i flertalet europeiska länder.vad ettsom
så kvar iförsörjningsansvar för exempelvis föräldrar länge dessareellt är
invandrare skall försörjahemlandet. flesta EU-länder ställer kravDe att

invandringsländer ochfamiljemedlemmar. Stora Kanadaefterföljande som
innehåller förtradition liknande regler. EES-avtalet barnUSA har rätten av

år utsträckningföräldrar till EES-medborgare i21 ochöver att somsamma
uppehållstillståndfå beroende honom för sin för-huvudmannen de är avom

således vilari för försörjningen härsörjning. Andan avtalet är att ansvaret
skall underlätta för vederbörande dettaden enskilde och EU-ländema att taatt
tillstånd anhöriga utanförför skulle beviljasEn förutsättning attansvar.

åtar sig veder-kämfamiljen kunde den anhörige i Sverige att garanteraattvara
framstå klart den i Sverigebörandes försörjning. borde dessutomDet attsom

utökad försörjnings-ekonomiska förutsättningar klarabosatte har att av en
Även bostadsfrågan borde tillfredsställande löst.börda. vara

inte med deKommittén finner emellertid försörjningsansvar stämmeratt
råder kanprinciper i övrigt i det svenska samhället. Det anses varasom

målen särlagstiftningoförenligt allmänna invandrarpolitiska hamed de att en
föreslåkommittén väljer inte inför-för invandrare i detta avseende varför att

försörjningskrav.andet av

invandrarstatusUppskjuten

behållasbör föruppskjutna invandringsprövningenKommittén denattanser
Sverigetill invandring iför missbrukundvika de risker rättenatt somav

sammanboende medäktenskap ellersäkerligen skulle bli följden enom
uppehållstillstånd direkt.automatik skullei Sverige med permanentgeperson

Invandrar-polismyndighetema ochtill arbetsfördelning mellanDe förslag ny
till dessa ärenden kani avsnitt 6.8 bör ledakommittén lämnarverket attsom

anknytnings-effektivt. Om Invandrarverket handläggerföljas ettmerupp
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ärende i dess bedömningenhelhet bör kunna bredare och säkraregöras ett
underlag.

Övriga6.5 invandrare

föreslårKommittén tillståndsgrunden starka humanitära skäl förbe-att
hålls gmndpersoner som av

synnerligen sjukdom,allvarlig-
allvarliga handikapp eller-
andra tillåtasömmande skäl udda bör i Sverige.bosattanatur varav av

lagstiftning medger flexibelKommittén nuvarandeattanser en
Någotarbetskraftsinvandring. förslag till ändring därför inte aktuellt.är

föreslåfinnerKommittén inte heller behov ändringar be-attav
träffande övriga kategorier.

6. Arbetskraft5 1.
Arbetstillstånd

arbetstillståndUtlänningar skall enligt 1 kap. 5 § och 2 kap. 6 § UtlL ha för
Såvälarbeta i Sverige. nordiska medborgare EU-medborgare äratt som

från arbetstillstånd.skyldighetenundantagna ha Den haratt permanentsom
uppehållstillstånd likaså från arbetstillstånd.undantagen skyldigheten haär att

också från påSedan den l juli 1992 asylsökande undantagna kravetär
arbetstillstånd Invandrarverket beslut inte kommerbedömer verketsatt attom

fattas månader frånkunna inom fyra ansökan. Undantaget gäller fram till dess
lagakraftvunnet beslut föreligger.ett
Arbetsmarknadsstyrelsen beslutar riktlinjer för bedömningenom av

arbetstillstånd.ärenden rörande Arbetsmarknadens har tillfälleparter att yttra
sig utfärdas.innan riktlinjerna I princip beslutande myndighet, vanligtvisär

samrådaInvandrarverket, skyldig med Arbetsmarknadsstyrelsen elleratt
arbetstillståndaktuell länsarbetsnämnd innan beviljas. antalFörett ett stort

yrkeskategorier har Arbetsmarknadsstyrelsen lämnat generellt bemyndigande
avslå arbetstillstånd.till beviljaInvandrarverket eller ansökanatt en om

Uppskattningsvis hälften alla ansökningar handläggs i enlighet med ettav
generellt bemyndigande medan remitteras till berörd länsarbetsnämndresten

fåttför bemyndigande Invandrar-yttrande. Utlandsmyndigheterna har av
arbetstillståndverket bevilja för del de yrkeskategorier Arbets-att en av som

bemyndigande för,marknadsstyrelsen lämnat generellt
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Arbetskraftsinvandring

Grunden till dagens i princip för arbetskraftsinvandringmedsystem stopp
från årsutomnordiska länder ilades 1968 förslag till utlänningslag prop.

utgångspunkten1968: 142 där invandrare skulle leva underattvar samma
ansågsbetingelser befolkningen förutsättai övrigt. Redan detta attsom en

reglering skedde den utomnordiska invandringen. oreglerad invandringEnav
arbetskraft skulle vidare försämra möjligheterna till sysselsättning förav

tillståndkvinnor, äldre handikappade. arbetskraftsinvandringoch Innan till
måste därför fylla arbetskraftsbehovetlämnas det det möjligtprövas är attom

med utnyttjande de arbetsmarknadspolitiska medlen underlättaattgenom av
omflyttningar utbilda tillinom landet eller arbetslösa inom landet yrken.nya

långtPrövningen arbetskraftsbehovet skall i perspektiv.ske Denettav
utländska arbetskraften skall inte användas regulator arbetskrafts-avsom
tillgången. framgår 6.1.1Som den statistiska redovisningen i avsnitt harav
den utomnordiska arbetskraftsinvandringen varit utomordentligt litenav om-

år.fattning under senare
uppehålls-liten andel den utländska arbetskraften beviljasEn permanentav

tillstånd då fråni Sverige efter tillstyrkande länsarbetsnämnd.och mestadels
Övriga uppehålls- arbetstillstånd.får tidsbegränsade och

Specialister

tillstånd tillfällig brist arbetsmarknadenkategori för täckandeEn ges av
kategori ioch självfallet beroende arbetsmarknadsläget. Dennaär utgörsav

sådanahög grad specialister. Som exempel yrken kan nämnasav
ekonomer och tekniker exportföretag.

Internationellt utbyte

uppehållstillståndandra kategori arbetsmarknadsskäl kanEn som ges av
konjunktur-rubriceras internationellt utbyte och inte lika beroendeärsom av

övrig arbetskraftsinvandring. gästforskare vidläget Hit hör t veten-som ex
internationella företag, profes-skapliga institutioner, ledningspersonal inom

arbetstillstånd under mycketsionella idrottsmän och artister m.fl. Ofta ges
båda enligt praxis kanperioder för dessa kategorier, vedertagenkorta men

tillståndtillstånd år. förekommiti till fyra Det hartidsbegränsade attges upp
hänföras tilltid. Praktikanter kanbeviljats för sammanlagt längreännu som
tillståndkan beviljas förutbytesprogram eller bilaterala avtalinternationella

månader.högst 18

166



Invandringen till Sverige

Säsongsarbetare

Utlänningar önskar arbeta i Sverige månaderhögst undertresom sommaren
kan ansöka s.k. säsongsarbetstillstånd. sådanaDe flesta arbetstillståndom
utfärdas utlandsmyndighet efter beslut länsarbetsnämnd ochav utanav
Invandrarverkets medverkan.

6.5.2 Fria yrkesutövare och företagareegna

Fria yrkesutövare och företagare från övriga fårnordiska länder liksomegna
alla andra nordiska medborgare bosätta sig i Sverige arbetstillstånd.utan
EES-avtalets regler fri rörlighet fria yrkesutövare och företagareom ger egna

EU-medborgare under vissaär villkor etablerarätt sig här. Friaattsom
yrkesutövare frånoch företagare fåövriga länder uppehållstillståndkanegna
efter prövning försörjningsmöjlighetema. En ordning med uppskjutenen av
invandringsprövning tillämpas för först två årdessa och efter kan permanent
uppehållstillstånd erhållas försörjningen tryggad. företagareEgnaärom
måste redovisa sina företagsplaner, finansiering, marknadsutsikter, bransch-

Invandrarverket anlitar företagsekonomisk expertis videtc.vana numera
bedömningen denna ärenden. Den två årinte efter i Sverigetypav av som
kan försörja sig och sin familj den verksamhet måstehan bedriver lämna
landet. Som fria yrkesutövare räknas bl.a. författare och konstnärer.

6.5.3 Starka humanitära skäl

Sjukdom och handikapp

Enligt 2 kap.4 § andra punkten UtlL kan få uppehållstillståndutlänning ien
Sverige humanitära skäl. fråga någonDet här inte till skyddärrent rättav om

enligt regeringens förslag till utlänningslag prop. 198889: 86utan 147s.
kan frågadet grund sjukdom eller personligavara om personer som av
förhållanden uppehållstillstånd.inte bör nekas Enligt huvudregeln skall uppe-
hållstillståndet ha meddelats före inresan. Ansökan uppehållstillstånd frånom

utlänning befinner sig i landet fåransökan eller enligtnär görs prövasen som
2 kap. 5 § iUtlL de här aktuella fallen endast bifallas utlänningen har rättom
till asyl eller det föreligger särskilda utifrånskäl. Ser till de fall, därman en
gjord uppehållstillståndansökan har bifallits på humanitära skäl kan detom
konstateras praxis generellt sålundarestriktiv. fåDet krävs föräratt att
uppehållstillstånd, vilka inte sällan tidsbegränsade, exempelvis livs-görs en
hotande sjukdom medicinskt diagnosticerad och för vilkenär adekvatsom
vård inte kan beredas i hemlandet. Ett betydande antal asylansökande fåtthar

deras ansökningar asyl har fåttavslagits. Flertaletstanna hartrots att om
politiskt-humanitära skäl. Detta redovisas 6.3.i avsnitt En delstanna harav
fått uppehållstillståndemellertid humanitära skäl. förutsätterDettarentav som
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framgår för beslutet skall kunnadet förelegat särskilda skäl attattovan
något isällan uttryckligen eller utvecklatsmeddelas efter inresan, angettssom

beslutet.
uppehålls-år fastställt tillbeslut 1994 har regeringenantal rättI attett

i undantagsfall, dettillstånd sjukdom endast kan meddelasgrund när ärav
vård inte beredas i hemlandetfråga för vilken kanlivshotande sjukdomom en

allvarligsynnerligen Detföreligger handikappeller detnär art.ett av
måste ekonomiskaockså deframhålls humanitära aspekternade vägas motatt

tillståndkan bli följdenåtagandena, i det enskilda fallet,särskilt attavsom
vården behandlingen kan leda tillkrävs ellerbeviljas. Dessutom att en

tillståndet livsnödvändig. Regeringeneller behandlingenförbättring ärattav
uppehållstillstånd föreliggerockså beviljas detuttalat kanhar att om en

väsentligen till sökandensstarka,kombination anknytningsskäl ochav
för sig inteförhållanden humanitära skälpersonliga knutna, ärsom var

tillräckliga.

Barnkonventionen

utlänningslagstiftningen behandlas ibetydelse iBarnkonventionen och dess
kap.

Övriga ömmande skäl

uppehållstillstånd meddelats övriga humanitäraantal udda ärenden harI ett av
sådanadå omständigheterna varit densig fall därskäl. harDet rört attom

personligaförsatt i situationen och hansutlänningen inte själv sigenskilde
förhållanden ömmande. Som exempel kanmedfört ärendet varit nämnas ettatt

i Sverigefemårigt släktingar och fosterföräldrar sedanbarn vistats hossom
med barnet. Fadernfödelsen. Modern hade helt kontaktentappat som var

vårdnaden faktisktbarnet denhemlandet hade formelltkvar i även omom
uppehållstillstånd i Sverigefickandra i Sverige. Barnetutövades personerav

ärendekategori gällerfall kan belysa dennahumanitära skäl. Ett annat somav
dansk medborgare.myndigheterna betraktatsde svenska somen man som av

uppehållstillstånd ochtillåtits Sverigedärför bo i ävenHan hade utan
år tysk medborgareuppdagades hanfolkbokförts. efter tiotalFörst attett var

uppehålls-uppehållstillstånd. meddeladesMannendärmed skyldig haoch att
tillstånd humanitära skäl.av

Gäststuderande6 5 4. .
högskolestudier i Sverige kanbedrivaUtländska medborgare attavsersom

tillstånd föruppehållstillstånd skallgäststuderande. Förbeviljas att gessom
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års vissa förutsättningar uppfyllda. Sökandenstudier skallän ettmer vara
vid högskola ibehörig för avsedda studier och ha beretts platsskall vara

Frånsin försörjning under hela studietiden.Sverige. skall kunna styrkaHan
uppgå månadtill 6 under tiojuli 1995 skall detta belopp 000 kroch med 1 per

år. ocksåmånader skall försäkra hans sin avsikt lämnaHan äratt attper
tillstånd förlängasför gäststudier skallSverige efter studietidens slut. För att

fortsattdels försörjningenkrävs godtagbara studieresultat ochdels äratt
kommer till Sverigemycket vanligt utländska ungdomartryggad. Det är att

läsår inom för utbyten mellan svenska ochför eller kortare tidett ramen
utländska högskolor.

nivåstuderar i Sverige lägreoch ungdomarUtländska barn som
Ävenår.uppehållstillstånd vanligtvis i längre tidsför besök, högstbeviljas ett

förberedelse för fortsattainte de enbartstudier medges, dockkan utgörom
studier här.

påbrå6 Svenskt5 5. .
åberoparuppehållstillstånd utlänning anknyt-beviljasEnligt praxis kan som

Tillstånd blivitpåbrå. till den vid födelsensvensktning ges somgenom
Ävenförlorat sitt svenska medborgarskap.däreftersvensk medborgare men

uppehållstillstånd, tredjedäremot intesvenskfodd förälder beviljasbarn till en
år 1991 tillämpatssvenskättling. praxis har sedangenerationen En generösare

framför allt Estland och Ukraina,före detta Sovjetunionen,för medborgare i
med svenskt ursprung.

Sverigevistelse i6.5.6 Tidigare

år tillstånd anknytningbeviljas varje grundatmindre antalEtt personer
eftersig tidigare invandraretidigare vistelse i Sverige. Det rör somomgenom

åter VissaSverige vill bosätta sig här.tid utanförlängre eller kortare
ärenden, där längdenför bedömningen dessatumregler har ställts avavupp

längd.ställs utlandsvistelsensden tidigare vistelsen i Sverige mot
fått repatrieringsbidragstatligtspecialfall harEtt utgörs personer somav

tillstånd få återinvandra Sverige. Praxistilldärefteroch ansöker attom
återvandringFrågorfast.område inte definitivt lagtsdetta har ännu om

behandlas i kap.nedan 7.

Överväganden och förslag6.5.7

och fria yrkesutövareArbetskraft, företagareegna
Även förväntasoch kanarbetsmarknadsläget i dag ansträngtär ytterstom

till framtidaöverskådlig kommittén möjligheternaså tidförbli under attanser
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sådanaarbetskraft finnas. lagstiftninginvandring bör Dagens möjlig-av ger
heter tillämpningen i hög grad bunden de förutsättningar bildarär av sommen
bakgrund till de nuvarande reglerna. Myndigheterna bör dock i samarbete

inom för nuvarande lagstiftningmed arbetsmarknadens tillämpaparter ramen
flexibeltför arbetskraftsinvandringbestämmelserna sätt.ett

långsiktigtillfällig och invandring för arbete tillgodosesSveriges behov av
och rörlighethuvudsakligen rörlighet inom Norden EU. Denna krävergenom

administration. enlighet med förändringarminimum I dendessutom ett avav
situationen och arbetsmarknadsläget bör enligt kommitténsekonomiska

vid olika tidpunkter finnsöppenhet kunna visas för de behovmening som
arbetskraftsinvandringennäringslivet. Omfattningen förutsättsinom bl.a. av

samrådi med arbetsmarknadens Möjligheternaliksom hittills prövas parter.
likasåSverige avhängigtpraktikplatser för utlänningar ierbjuda äratt av

Sverigesvensk ekonomi och arbetsmarknad. bör medförutsättningarna inom
Någon förändringari detta avseende.gällande regler visa öppenhet även av

nödvändig föremellertid enligt kommitténs mening integällande rätt är att
område.åstadkomma förändring rörande dettaönskad

skälStarka humanitära

humanitära finns naturligaNågon definition begreppet skälallmängiltig avav
detta.då för kunna och värderainte det saknasorsaker mätaparametrar att

åstadkomma generelladefinition med denmöjligtDet knappastär att en
i allra högstai sig förutsätter. Begreppeträckvidd redan begreppet ärsom

möjligt komma längreinte praktisktgrad individrelaterat och det änär attatt
sådanförhållanden skäl tyngdvissa konstituerarkonstatera attatt uppe-av

exempelvis sjukdomshållstillstånd här sigbör Det kan röra om enges.
tillför tillfrisknande och möjligheternaförlopp, förutsättningarna över-ett

kan föranledaden situationlevnad i hemlandet. Praxis idag kräver att som
måsteuppehållstillstånd exempelvis sjukdom ha höggrund gradenav av

för vinna beaktande. sig här i det absolutallvar eller risk Det rör över-att
allvarligafall grund handikappvägande antalet ellersom avom personer

Sverige. Sjukdomen kanallvarlig sjukdom inte kan lämnasynnerligen vara
såväl psykisk fysisk art.av som

givetvis tänkas fall där detuppfattning kan det skulleEnligt kommitténs
låta fåexempelvis inte sjukt barnoförenligt med humanitetens krav ettattvara

hemlandeterbjudas här saknarmedicinska behandling kanden men somsom
i den situationen bör kunnaförutsättningar Ett barn temporärtettatt gesge.

uppehållstillstånd, den tid behandlingen kan beräknas kräva.relateras tillsom
sådant uppehållstillstånd kani vissa särskilda fall tillEtt alternativ ett attvara

tillgång de mediciner behövs förtill exempelvisbarnet i hemlandet somges
sjukdomstillståndet.eller balanserabotaatt
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Inte minst ekonomiska och andra resursskäl kommittén det inteav attanser
finns anledning den restriktivaöverge tillämpning redovisatsatt som ovan.
Kommittén föreslår således någoninte ändring gällande regler utanav uppe-
hållstillstånd bör meddelas grunder hittills.samma som

I detta sammanhang bör erinras kommittén behandlat fråganattom om
politiskt-humanitära skäl i avsnitt 6.3. Kommittén har där föreslagit dettaatt
begrepp utmönstras.

Humanitära skäl vid ansökanny
Ett avlägsnandebeslut vunnit laga kraft kan undanröjas tillståndochsom ges
efter enligtansökan 2 kap. 5 § UtlL, s.k. ansökan. sådanFören atten ny en
ansökan skall kunna bifallas krävs, det till stöd för åberopasansökningenatt

tidigare inte prövad omständighet och det skulle strida huma-atten mot
nitetens uppehållstillstånd.krav inteatt ge

När ansökan inlämnas situationen ofta denär utlänningatten ny en genom
hållaavvika och sig integömd, sällan underatt avsevärd tid, omöjliggjort den

verkställighet skulle ha skett. Det kan visserligen hävdas längresom att en
vistelse här blir, desto starkare blir anknytningen till Sverige. Enligt kom-
mitténs mening bör den tid avvisad eller utvisad utlännning illegaltsom en
uppehållit sig i landet efter beslutet i princip fåinte tillgodoräknas. sålundaEn
uppkommen anknytning bör enligt kommitténs uppfattning fåinte räknas som

skäl uppehållstillstånd.vilket berättigar tillett
I sådant måsteläge utlänning för kunna få bifall tillett sinatten nya

ansökan befinna sig i så situation risken för självdestruktivautsatt atten
åtgärder bedöms utomordentligt allvarlig vid verkställighet. Attsom en vara
gömd med allt vad det innebär psykiska påfrestningaroch psykologiska ärav
onekligen svårtsärskilt för bam.

Övriga ömmande skäl

Enligt kommitténs mening bör har skäl den i avsnitttyppersoner som av som
6.5.3 betecknas övriga ömmande fåkunna uppehållstillstånd i de fallsom
omständigherna vid samlad bedömning talar för detta. Kommittén villen
därvid särskilt understryka denna kategori bör ärenden uddaatt utgöras av av
natur.
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Visering6.6

så frihetmålet skapaför det övergripande görbör arbetaSverige storatt
kommitténsenligtmöjligt. Detta börrörelser över gränserna som

frågordäralla sammanhangagerande iSverigesmening omgenomsyra
nödvändiggörmedlemskap i EUSverigesbehandlas.viseringspolitik

övriga medlems-viseringspolitiken medharmoniseringsvensk aven
länder.

myndigheterviseringspolitik bör svenskaaktivförakunnaFör att en
omvärlden kanihålla omständigheterväl informeradesig somom

invandringstryck.i ökatresultera ett
målfall haenskilda börviseringspolitiken iTillämpningen somav

störningarundvikainvandringenregleradeför deninom avatt ramen
upprätthållanderörlighet ochfrinaturligamänniskors strävan avav

släktbesökunderlättakontakter. Förkommersiellapersonliga och att
såväl längremeddelas förkunnaföreslår visering skallkommittén att

tremånadersbesök.för upprepademånader tillfällevidtid än etttre som
förslagVerkställighetsutredningens övertillstyrkerKommittén att se

avskaffa s.k. U-dedess helhet,viseringsärenden ihanteringen av
förgrundernakontrolleraålägga polisenochkorten attatt enom

inresetillfället.fortfarande gäller vidmeddelad visering

Nuvarande ordning6 6 1. .
Definition

viss tid.Sverige undervistas itillstånd in i ochviseringMed att enresaavses
uppehållstillståndtidsbegränsatliknas vidkanviseringEn närmast ett som

såväl förVisering kanSverige.besök imöjliggöraförmeddelas ett gesatt
Vise-i Sverige.för arbetesläktingar ellerför besök hosturistbesök somrena

transitvisenng.landtillockså Sverigeförring kan ett annatresa genomges

Viseringsskyldighet

in i ellerfår inteutlänningari utlänningslagengrundregelnEnligt resa
raduppehållstillstånd. Genomvisering elleruppehålla sig i Sverige enutan

flesta länderi deemellertid medborgarehuvudregel kanfrån dennaundantag
något särskiltmånaderuppehålla isig härochi Sverige utanin treresa

sigförsörjamedeldå harutlänningenförutsättningtillstånd. attEn är att
begå ellerbrottfår kommainte hellerUtlänningenbesöket. attunder antas

från vise-undantagenviktigastebestämmelser. Deutlänningslagensbryta mot
med-uppehållstillstånd Sverige,iutlänningar medgällerringsskyldighet
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borgare i övriga nordiska länder, innehavare resedokument utfärdade iav
vissa länder medborgare i desamt med vilka Sverige ingåttstater vise-
ringsfrihetsavtal.

Viseringsfrihet

Den grundläggande regeln internationellt plan viseringsskyldighetär att
föreligger för samtliga utlänningar vill i länder. Viseringsfrihetsom resa
kan emellertid införas till följd ömsesidiga överenskommelser. Dennaav
ordning gäller sedan länge föräven Sverige och övriga nordiska länder.
Undantag från principen ömsesidighet förekommer dock. Det gällerom även
Sverige. Så exempelvisär medborgare i Australien viseringsfria i Sverige,
medan svensk medborgare liksom i medborgareen i allastort sett andra
länder behöver visering för inresa i Australien.

Under andra världskriget införde Sverige viseringsskyldighet för alla
utlänningar led i utlänningskontrollen.ett Efter krigsslutet inleddessom en
utveckling där medborgare i allt fler blev viseringsfria. Förhoppningenstater
då viseringsfrihetsavtal så småningomatt skulle kunna ingåsvar såmed
många andra möjligt. Dennastater utveckling årbröts 1976, Sverigesom när
och flera andra europeiska länder såg sig nödsakat återinföra viserings-att
skyldighet för medborgare i Turkiet i försök komma tillrättaett med detatt

invandringstrycket frånstora framförallt turkiska assyrier och syrianer. För
lättare kunna motstå invandringstryckatt och upprätthålla den reglerade

invandringen har viseringsskyldighet därefter återinförts för medborgareäven
i bl.a. Bangladesh, Pakistan, Iran, Chile, Bulgarien, Algeriet, Jugoslavien,
Bosnien-Hercegovina och Kroatien.

Handläggning

Invandrarverket och Utrikesdepartementet Ävenfår besluta visering.om
andra myndigheter kan bemyndigas besluta sådanai ärenden.att Exempelvis
får visering beviljas Sveriges exportråds kontor i Taiwan. Polismyndig-av
heterna får meddela nödfallsviseringar och sjömansviseringar. Den först-
nämnda viseringar meddelas tilltypen kommer till Sverigeav personer som

viseringutan särskilda ändåskäl tillåtasbör in i landetmen ochsom av resa
vistas här högst 14 dagar. Den viseringar meddelas för högsttypensenare av
14 dagar till sjömän blivit avmönstrade i Sverige.som

Enligt 2 kap. 3 § fårUtlL visering i normalfallet meddelas för högst tre
månaders vistelse vid varje tillfälle. Begränsningar liksom villkor får med-
delas för viseringen. Besöket kan förlängas ansökanattgenom en om
uppehållstillstånd inges. Ett tillfälligt uppehållstillstånd kan meddelas. I
normalfallet brukar förlängningen uppgå till månader.sex
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fått bättreviseringenutlänningenåterkallaskan motVisering attgenomom
omständigheter.vissasvikeligen förtigauppgifter elleroriktigalämnavetande

till det.särskilda skälfinnsåterkallas detfår övrigtiVisering även om
föreslagt1995:55delbetänkande SOUi sittVerkställighetsutredningen har

viseringsfrågor. Kommitténs över-hanteringåtgärder för effektivare av
6.6.3.avsnittredovisas iförslagavseende dessaväganden

viseringspolitikensamordningInternationell6.6.2 av

passkontrollöverenskommelsenNordiska
överenskommelseår 1957träffadeFinland och NorgeDanmark,Sverige, en

SÖ år 1965överenskommelsentillträddeIsland1958:24.passkontrollom
förutsätter inteSÖ passkontrollöverenskommelsenNordiska1965:36.

samråd ländernamellanföreskriverviseringspolitiknågon mengemensam
viseringsreglema.förändringarvid av

Europeiska unionen
detartikel 100iEG-kompetensViseringsfrågorna in underfördes c av

frågasåledes endadenViseringspolitiken ärRomfördraget.reviderade
Maastrichtöverenskommelsen hörenligtinvandringsregleringenrörande som

viseringsskyldighet skallBeslutpelaren.tredjeoch inteförstatill den om
Europakommissionenfrånministerrådet förslagenhällighetmedfattas av

fårår beslut1996Från medochsamråd Europaparlamentet.medoch i av
majoritet.kvalificeradmedfattasdenna typ

haftmedlemsländer1980-talet har EU:smittenSedan gemensammaav
i samtligaviseringsskyldigamedborgaregenomgångar ärde stater varsav

ochutvidgatssuccesivtsådana harFörteckningenEU-länder. över stater
beredernegativlistas.k.dennaländer. Utöveromkring 70omfattar i dag

med-omfattarpositivlista,s.k. statermedlemsstaterna även varssomen
EU hainomMålet för arbetet ärgälla.inte börviseringsskyldighetborgare

Maastricht-EU-länder. Närsamtligaförviseringsbestämmelsergemensamma
initiativ-sinEuropakommissionenår utnyttjade1993kraftträdde ifördraget

medavseendeförordningtillförslaglade framoch personerrätt ett en
ivid inresaföreliggaviseringsskyldighet börvilkaförimedborgarskap stater

listormedlemsländernasmellanfinnsskillnaderVissamedlemsländer.EU:s
frågan.iställningtagitMinisterrådet intehar ännuEuropakommissionen.och

såvälmedväsentligti allti dagredanviseringslista överensstämmerSveriges
III.jfr bilagalistorEU-kommissionensministerrådets som
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Schengenavtalet

Schengenavtalets tillämpningskonvention innehåller bestämmelser om en
viseringspolitik och avtalspartema förbindergemensam sig harmoniseraatt

sina nationella lagstiftningar. Det regelverket på viserings-gemensamma
området får inte ändras efteränannat överenskommelse mellanen gemensam
samtliga avtalsparter. Endast i undantagsfall kan någotyttersta deav
avtalsslutande länderna frånavvika den politiken. Det förutsättsgemensamma
dock i dessa falläven samråd sker med övrigaatt länder.

Inom Schengensamarbetet finns förteckning länderöver med-en vars
borgare måste ha visering för tillåtas i deatt avtalsslutande Deresa staterna.

bestämmelserna innebär viseringsskyldigagemensamma utlänningaratt kan
sexmånaderslperiod.meddelas visering för 90 dagar under Viseringenen

gäller för samtliga avtalsslutande länder. Transitviseringar för högst fem
dagar kan också meddelas. Viseringen utfärdas de avtalsslutandeettav av
länderna, normalt det land huvudmål.ärav som resans

I fårprincip visering utfärdas endast till den uppfyller de fastställdasom
inresevillkoren. Om något de avtalsslutande länderna finner det nödvändigtav

avvika från denna principatt skall viseringens giltighet begränsas till den
territorium. Viseringstatens längre tid månaderänsom tre utgöravser en

sådan avvikelse. Schengenstaternas viseringslista återfinns i bilaga III. Som
framgår råderbilagan nära överensstämmelse mellanav denna listaen och
den svenska viseringslistan.

Överväganden6.6.3 och förslag

Viseringspolitik

Viseringspolitiken bygger på samordning mellan krav kontrollen av
migrationsrörelser och önskan fri rörlighet för människor. åtgärdVarjeom
inom viseringspolitiken medför konsekvenser inom rad områden. Restrik-en
tivitet vid meddelande visering för minska invandringstrycketatt innebärav
också släktkontakter och kommersiellaatt förbindelser försvåras. Likaså
finns risk skyddsbehövande hindras frånatt nåen länder kanatt som ge

Ävenskydd. åtgärder för bekämpande brottslighet och terrorism invägsav
då viseringspolitiken utformas.

Sverige bör arbeta för det övergripande målet såskapa frihet föratt stor
rörelser över gränserna möjligt. Detta bör enligt kommitténs meningsom

Sveriges agerande i alla sammanhang där frågorgenomsyra viserings-om
politik behandlas. SverigesAv medlemskap i EU följer Sverige måsteatt
harmonisera sin viseringspolitik med övriga medlemsstater. En eventuell
svensk anslutning till Schengenavtalet innebär ytterligare krav harmoni-
sering.
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invandringstryckmed ökatlägeikanviseringsskyldighet ettInförandet av
invandraretilltänktaantaletminskningfaktisk ominnebära rent aven

sådantEtttransportörer.transitländersåvälefterlevsviseringskravet somav
iBosnien-Hercegovinafråninvandringenbeträffanderedovisatsexempel har

åtgärd tillsådansignaldenocksåuppnås gerEffekt6.1.2.avsnitt engenom
Sverige.tillplanerarde att resasom

måsteeffektönskadskallviseringsskyldighetinförandet geFör att av
tillutvandringföruppstår intressedetsnabbthandla närstatsmakterna

såväl politiskutvandringsviljan kantill somBakgrunden avSverige. vara
införasskallviseringsskyldighetbedömningenVidekonomisk omnatur. av

viseringinför kravSverigeNärin.skyddsaspekten vägasregelmässigtbör
skydds-medinnebära ävendettaland kan atti personermedborgareför ett

övervägandenInvandringspolitiskaSverige.tillfrånhindrasbehov att resa
KommitténSverige.skydd ifråganviktfall änsådana störreitillmäts om
framöver.nödvändiga ävenblikan kommaavvägningarsådana attfinner att

politiskaförockså användas göraviseringspolitiken attfall kanvissaI
därvidkanviseringsfrihetInförandetfrämmande stat.markeringar avmot en

innebär detviseringspliktinförandetmedanhandlingvänlig avsom enanses
kultu-kommersiella,betingadoftaviseringspolitik ärliberalEn avmotsatta.

iutveckling,istadda t.ex.ländergällerVadförbindelser.andraochrella
tillmöjligheterökadeinnebäraÖsteuropa, viseringsfrihetkanochCentral-

Kommitténområdet.länder iandramedsamarbeteochintegrationpolitisk
utformningenvidbetydelsetillmätasböromständighetersådanaävenattanser

viseringspolitiken.
viseringsfrihetförEUsåväl attinomaktivt utomarbetabörSverige som

talarskälstarkaEndastmöjligt. närmånga ländersåmellangällaskall som
konkretsigvisabörgälla. Dettaviseringsskyldighetbörviseringsfrihetmot

hävdarnegativlistoma atts.k.derörandeförhandlingariSverigeattgenom
rörelser gränsernaför överså frihetmåstemålet storövergripandedet vara en

möjligt.som
rörandetidigareexempel presenteratskonkretatill dehänvisningMed som

kan,Jugoslaviendettauppstått föredei vissaförhållandena stater ursomav
dåunderstrykasintehandlandesnabbt enviktenkommittén, nogavanser

viseringsplikt. Det ärinförandetnödvändiggöruppstår avsituation som
reglernatill omprövaberedskapfinns attständigtdetangelägetdärför att en

viseringsfrihet.för
tillgånggodhastatsmakternabörberedskapsådanhållakunnaFör att en

finnsinformationSådanmigrationsrörelser.tänkbarainformationtill om
internationellahosutlandsmyndighetersvenskasåväl hos somtillgänglig
såledeskanSverigeländer.enskilda genomimyndigheterochorganisationer

erhålla dennadokumentation typdels avsamarbete,internationelltdels egen
statsmakternabörunderrättadhålla sigaktivtFörinformation. att

kommaeller kan attfinnsdetdärländerbevakningenuppmärksamma av
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finnas intresse for invandring till Sverige. Kommittens vidare överväganden i
denna del redovisas i avsnitt 6.8.3.

Handläggning

Verkställighetsutredningen hari sitt delbetänkande SOU 1995:55 konsta-
terat att

någon strukturerad uppföljning viseringsverksamheten för närvarandeav-
inte förekommer,

någon information beviljade viseringar idag inte finns tillgänglig vidom-
inresekontrollen, samt att
den information framgår vid registreringen viseringsskyldiga isom av-
samband med inresan inte tillgänglig förär berörda myndigheter grund

föråldrad teknik. Informationen finns på särskiltav upprättade dokument
k. U-kort. Hanteringskostnadema för detta inte obetydliga.s. ärsystem

Verkställighetsutredningen finner den nuvarande hanteringenatt av
viseringsärenden inte sådanhar kvalitet erfordras. De informationersom som
viseringama skulle kunna vid inresekontrollen och i asylprövningen kange
inte tillvara eftersom den tekniktas används vid informationshanteringensom

föråldrad.är Verkställighetsutredningen föreslår med ledning detav ovan
sagda att

hanteringen viseringsärendena i sin helhet.över Det såvälgällerav ses-
och hantering uppföljning och kontroll. Syftet medansvar översynensom

bör förslag till modernatt och effektivpresentera hanteringvara en av
viseringar för underlätta utlänningskontrollen bådeatt vid ochgränsen inne
i landet.

den nuvarande hanteringen information viseringsskyldigas inresa,av om-
U-korten, avskaffas.

fårpolisen undersökningsplikt kontrollera grunderna föratten att- en
utfärdad visering fortfarande gäller vid inresetillfället. Denna undersök-
ningsplikten bör införas i avvaktan viseringspolitik.en ny

Kommittén delar Verkställighetsutredningens slutsats nuvarande hante-att
ring viseringsärenden inte tillfredställandeär och tillstyrker de föreslagnaav
förändringarna.

Släktbesök

En restriktivare reglering anhöriginvandringen det slag kommitténav av som
förordar kan svårighetermedföra upprätthålla släktförbindelser.att En

viseringspolitikgenerös sådanakan i lägen undanröja del oönskadeen
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betraktasbörSläktbesökkontakter.försvårar mänskligaeffekter somsom
frånhellerkommittén inteenligtfinnslivsföringen. Detinslag inaturliga

sådana besök underinskränkanågon anledningregleringssynpunkt att
intei landet ochtillfällig vistelsesigverkligendetförutsättning röratt om en

invandring.förtäckten
kommittén innebäraenligtmodell kanframtida attalternativ förEtt en

viktigtmånader. dockDettid ärför längre attmeddelas änvisering tre
Reglernafolkbokförd.blirlång utlänningenså tidomfattarviseringen inte att

invändningvägandeavsnitt 6.7.3. Enredovisas i motfolkbokföringför en
tillämpningskonventionSchengenavtaletssåväl EUsådan ordning är att som

periodernormalfall. Längremånaderviseringstider ettinriktas tre som
regelverket.utanför detdelvisoch falleravvikelser gemensammases som

besluttremånadersregelnbibehållaalternativ kan omEtt att menannat vara
förutsättningframåt Enår i tiden.avseende antaltremånadersperioderflera ett

utanföroch vistasSverigeutlänningen lämnarsådant ärför attsystemett
xtiseringarna.de beviljadedå utnyttjarintemellantid hanunder denlandet

parallellt. Degår tillämpabåda lösningarnaKommittén finner attatt
viseringfår vilkenfallrespektive avgöraförhållandena i typindividuella av

meddelas.som

Uppehållstillstånd6.7

uppehålls-tidsbegränsadereglerföreslår nuvarandeKommittén att om
medsituationeriså tillstånd kansådanttillstånd ändras mass-att ges
flyr undandenden flyktingsåvälbör gälla ärflykt. Detta somsomsom

katastrof.ekologiskväpnad konflikt elleren
skyddsbehövande under denfår SverigeidenAvsikten stannaär att

uppehållstillstånd börTidsbegränsatkvarstår.skyddsbehovettid som
ändratsförhållandena intetvâ år. Harprincipunder i högstmeddelas

uppehållstillstånd prövas.frågaperiod bör permanentunder denna om
enligtflyktingbetraktafrågan ärAvgörandet att somen personomav

âtervändandeprogramOmanstå till dess.tlyktingkonventionen bör ett
gången.månaderförlängas meduppenållstillståndetfårinletts sex

arbetahanuppehållstillstândet gäller bör rätt atttiddenUnder ges
enligtBistånd börgrundskola.imöjlighet gesoch barnen attges

socialtjänseenligtmil. och inteasylsökandemottagandelagen om av
lagen.
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6.7.1 Nuvarande ordning

Enligt gällande utlänningslag kan uppehållstillstånd meddelasnu antingen
tidsbegränsat eller förarbetenaAv till utlänningslagenpermanent. prop.
198384: 144 framgår det förutsattär de utlänningaratt att accepterassom

invandrare normalt skall erhålla uppehållstillstånd frånsom redanpermanent
början.

årFöre 1985 meddelades uppehållstillstånd regelmässigt första gången
endast för begränsad tid. Först därefter kunde uppehållstillstånden permanent
beviljas efter särskild ansökan. Avsikten med denna ordning främst attvar

uppehållstillstånd lättare skulle kunnapermanent exempelvisvägras grund
hemlandasocialitet. Om förhållandena i sökandenst.ex. ändrats såav att

utlänningen inte längre betrakta flykting, utgjordeatt emellertidvar som
denna omständighet inte grund för avslag ansökan permanentom uppe-
hållstillstånd.

I dag tillämpas ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd under den
första tiden endast för ingåttden äktenskap eller sammanbo medsom avser en
i Sverige boende tvåUnder de årenförsta meddelas uppehållstillståndperson.
under sexmånadersperioder, s.k. uppskjuten invandrarstatus. Vid varje
tillfälle tillstånd meddelasnytt görs prövning anknytningensom en om
fortfarande består. såOm fallet meddelas uppehållstillståndär måsteannars
den utländska lämna Sverige.parten

6.7.2 Tidsbegränsade uppehållstillstånd och skyddsbegreppet

Tillfälligt skydd har i Sverige systematiskt endast i mittengetts 1970-mera av
talet, de cyprioternär tagit sin tillflykt hit efter Turkiets invasionsom av
Cypern beviljats tidsbegränsade tillstånd med hänsyn till Stabiliseringatt en av
förhållandena i deras hemland bedömdes påmöjlig sikt. Erfarenheternavara

denna tillämpning ha vid handen det i praktikenav knappastgett attanses var
andra cyprioter sådanaän under förhållandenalla återväntskulle hasom som
lämnade Sverige uppehållstillståndetnär löpt ut.

I förslag från dåvarande regeringen till aktiv flykting- och immigrations-
politik prop. l99091:l95 föreslogs ingen förändring rådande ordning.av
Föredragande statsrådet underströk emellertid förhållandena i vissa fall kanatt
motivera användandet tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det kan enligtav
statsrådet exempelvis gälla mycket antal frånasylsökandeett visststortom ett
bestämt land under kort tid kommer förhållandenahit och och den närmaste
utvecklingen i detta svårbedömbara.land är

Under tid har diskussion förts i olika internationella fora kringsenare en
frågan temporary protection. Diskussionen initierades UNHCRom av som
i working paper fört framett tanken krigsflyktingar från det fornaatt
Jugoslavien skulle beredas skydd, dvs såtemporärt skyddett länge deett
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Samtidigthemlandet.förmått lämnadembestodförhållanden att somsom
flyktingarbland dessadeunderstryker viktensidafrån UNHCR:s attavman

ocksåflyktingkonventionenskyddomfattandedetbehöver gersommersom
nödvändigtvis behöver prövasskydd intedettabehovetfår betonasdet, att av

detanstå behandlas först temporäraoch närprövningen kanDenomedelbart.
behövdes.inte längreskyddet

infördes1994:138utlänningslagengenomförd ändringår 1994I aven
kandetta lagrumEnligti 2 kap. 4skyddtillfälligtbestämmelse aomen

tillfälligthabedömasuppehållstillstånd kantill den etttidsbegränsat somges
politiskt-humanitäramedendasti Sverige. Detskydd ärbehov personerav

dennafråga tillämpningenvidiskäl kan kommahumanitäraoch avrent som
bestämmelse.

relevantsammanhangeti6.2.2. Eni avsnittbehandlasSkyddsbegreppen
fråga sigikvarstår. kanDennaskyddsbehovetlång tidfråga för hurär

medsituationenskyddsbehovet. Itillbakgrundenuppkomma även oavsett
dock över-problemetframträderkonfliktfrån väpnadflykt som meren

gäller. Manoftastfall detindividuellabeträffande dehängande än annarsmer
lösningar kaneventuellafrågeställningarsåvälsåledes konstaterabör att som

riskutred-ochorsakerna. Hot-bakomliggandeberoende deolikaheltvara
iSverigemassflykt till1992:03 ettdelbetänkande Föiningen har ett om

utvecklas.kanolika situationerhurredovisatscenarierantal
1631991:1SOUimmigrationsutredningenFlykting- ochEnligt s.

uppehållstillstånd Sverigeförespråkar tidsbegränsade attframför de omsom
flerskydd änmöjlighetskulle kunnainfördessådan ordning att geen

tidsbegränsatgällandegjortsutredningen att ettenligt ävenharDetannars.
asylsökan-för denpsykologiskt värdeuppehållstillstånd skulle kunna avvara

definitivlikaflyktenkänna ettbehövaskulle inteHansjälv. omde som
uppehållstill-tidsbegränsademedtillstånd beviljats. Ett systempermanent

arbetsgiva-nackdelar. Enbetydautredningenenligtstånd emellertid ävenkan
tidsbegrän-med endastutlänninganställaobenägentänkaskan att envarare

såväl utlän-svårt förockså kunnauppehållstillstånd. skulleDetsade vara
vidtasbörinsatservilkamyndigheterna avgöraförsjälvningen att somsom

Även förhållandena isamhället.svenskai dethonomintegreraför omatt
återvändautlänningenförmöjligtså skulle attdetändratshemlandet att vara

utredningenenligtskulleuppehållstillståndet löpertidsbegränsade ut,detnär
bildatkan haSverige. Deiföredraberördaåtskilliga desannolikt att stannaav

går skola här.ifall ha barni varjeellerSverigefamilj i som

Folkbokföring.36.7

i landetbosattkommakani Sverigeinflyttning attefter antas varaDen som
folkbok-1991:481folkbokföringslagen3 §år skall enligtminstunder ett

sådantuppehållstillstånd och saknarskyldiga haUtlänningar är attföras. som
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tillstånd skall i normalfallet inte folkbokföras. Folkbokföringen innebär i sig
inte förhållanden enligtatt utlänningslagen ändras bådeen persons kanmen

honom själv och andra uppfattas påbevisav han godkäntsett attsom som
invandrare. Vidare utfärdas skattsedel automatiskt för folkbokförden person.
Detta uppfattas inte sällan arbetsgivare bevisett harav attsom en person
arbetstillstånd.

Överväganden6.7.4 och förslag

Nomtalsituation

återgångEn till ordningen före år 1985 inte meningsfull.är Skall detren vara
meningsfullt först meddela tidsbegränsat uppehållstillståndatt förett förstatt

ställning till tillståndta börett omprövningensenare permanent ske i sak.
Detta skulle innebära den ordning i dagatt gäller för den ingåttsom som
äktenskap eller sammanbo med i Sverigeatt boende skulleavser en person
gälla alla. Vid omprövningen borde såhänsyn i fall till detas omstän-om
digheter föranlett uppehållstillstånd meddelats fortfarandeatt består.som
Detta dåborde gällaäven skyddsbehövande. Uppenbarligen skulle detta
kräva ökade för själva prövningen, eftersom det förutsätterresurser att en ny
prövning gjordes gångvarje förlängning blev aktuell frågaelleren attom
meddela uppehållstillstånd blev aktuell.permanent

En möjlighet undvika onödigt merarbeteatt skulle meddela deattvara
tidsbegränsade uppehållstillstånden för långarelativt perioder tvåellerettsom
år. Vid utgången varje period borde omprövning ske i sak. Enav en annan
möjlighet skulle meddela det första uppehållstillståndetatt gälla tillsvara att
vidare. Det dåskulle inte fordras frånansökan utlänningens sida fören ny att
han skulle kvar här i landet iställetstanna initiativ frånutan ett myn-
dighetema i de fall det bedöms finnas skäl för inte längre förelåg för fortsatt
uppehållstillstånd.

Kommittén finner för bibehållaatt överväger möjligheterenargumenten att
för myndigheterna välja mellan meddela tidsbegränsatatt ochatt permanent
uppehållstillstånd. Liksom hittills skall uppehållstillstånd meddelaspermanent
i normalfallet.

Massflykt

Med massflykt kommittén situation där antal människor flyravser ett storten
från sitt hemland undan fara kan drabba alla i området denen som oavsett
drabbades politiska eller personliga förhållanden. Det avgörande skall inte

mångahur enskilda individer når visst tillflyktslandvara denettsom utan
faktiska situationen i hemlandet. Behovet skydd kan enligt kommitténav

ha upphört den ursprungliganär orsaken till flykt undanröjts.anses Sverige
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frågeställningen massflykts-samråda berörda ländermed andrabör när enav
uppstår. Sverige och de övriga länderna bör bedömasituation gemensamt om

uppehållstillstånd tillämpasbestämmelser tidsbegränsade bör isärskilda om
Samråd ske med UNHCRförhållande till massflyktssituationen. bör även

sådant samråd hållsnaturligtför EU-samarbetet. Detoch inom är attramen
massflyktssituation upphört. Regeringen börsyfte bedömaiäven att om en
uppstårsådan föreskriva det aktuella lagrummetsituationnärrätt attatt enges

sådant därefter anmälas till riksdagen inombeslut börtillämpas. Ettskall tre
månader.

handläggning.individualiseradutlänningslag ställer kravNuvarande en
massflyktsituationindividuellt. Iutredas och bedömassökande skallVarje en

irättssäker, proceduromständig och dyrbar,dettainnebär än som enomen
framstår nödvändig. De människorsig lämplig ellersådan situation som vare

många gångerområde endastfrån i krig eller kris behöverhitkommer ettsom
således akutfår oftast ha flytt undantill liv och hälsa. Deskydd antas en

riktadindividerföljd demsituation och inte tillkritisk motyttre somav en
hitsöker sigdet bland demgivetvis inte uteslutaskanförföljelse. Det att som

flyktingkonventionensenligtskyddsbehovsig hafinns uppgerpersoner som
flyktingkriterier.

mening skälkommitténsmassflyktsituation finns det enligt attI en
iuppenbarligen endasttillstånd för dem ärtidsbegränsademeddela ettsom

flyktingkonventionenenligtde har skälskyddtillfälligt behov oavsett omav
fruktan förvälgrundadhysaden kategoritillhöraeller kan utan attsomanses

konflikt ellerväpnadförföljelse flyr undanpolitisk eller enannan
uppehålls-tidsbegränsati hemlandet. Ettinte kan skyddrniljökatastrof och
osäkerhetutlänningen kännerden enskildetillstånd visserligeninnebär att
böremellertid förutsättningarnafinnerKommitténinför framtiden. vara

flykt-d.v.s. den4 § UtlLnuvarande lydelse 2 kap.med attav asomsamma
skyddsbehovcttid ochinom rimligundanröjaskonflikten kanutlösande en

inte möjligt ipraktiska skäl dettillfälligt. Av ärdärmed bedömaskan attvara
flyk-frågan asylsökandeomedelbart ärmassflyktssituation pröva om enen

måste fall ske innandock iflyktingkonventionen.enligt Dettating senastvart
genomförs.tvångsvist avlägsnande landeteventuelltett ur

tillstånd tvåhögstbörrimlig period för dessafinnerKommittén att varaen
undantagstillståndformlåta itid människor levaår. längreunderAtt aven

under dennaförhållandena inte ändratsframstår lämpligt. Ommindresom
uppehållstillstånd det vidOmfråga prövas.period bör permanentom

återvändande börförutgång har inletts permanentperiodens uppe-program
tidsbegränsadedetsituationhållstillstånd meddelas i dennainte utan uppe-

sexmånadersperioder.ihållstillståndet förlängasi stället
sååtervända hemskallaktuelladentankenhelaEftersom är att gruppen

fulltintedeinriktningenbörsituationen utakuta över attden är varasnart
samhället. Ensvenskarättigheter i detsocialanormala ut-omfattas allaav
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länning blivit folkbokförd får tillgång till exempelvis socialtjänstsom som
utgår till alla bosatta i Sverige.är För den här aktuella finnersom gruppen
kommittén biståndsreglema i socialtjänstlagenatt 1980:620 inte bör gälla

i stället biståndbör kunna lämnas enligtutan lagen 1994:137 mot-om
tagande asylsökande m.fl. För detta skall möjligt bör folk-attav ävenvara
bokföringslagen 1991:481 ändras så tillhör dennaatt personer som grupp
undantas från kravet på folkbokföring. Likaså bör lagen 1962:381 om
allmänna försäkringar ändras motsvarande Kommittén föreslårsätt. i av-
snitt frågan10.4 ändring i dessa lagar bereds ytterligare.att Principentreom
bör den vistas i Sverige under beskrivnaatt förutsättningar in-vara som ovan
lemmas i samhället så fårhan arbeta fårsätt och barnenrätt möjlighetatt att

systemeni grundskola. börHan däremot inte föras in i för socialtjänst och
allmän socialförsäkring. Regler arbetstillstånd framgår avsnitt 6.5.1.om av

6.8 Prövning

Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer, Verkställighetsutredningen
och Asylprocessutredningen har framlagt rad förslag tillen
förändringar framförallt i asylprocessen. Kommittén såvälhar övervägt
dessa vissa andra ändringar. Kommittén föreslår följande:som

Regeringen förordningar.styr° genom
Invandrarverket förövertar de utredningar genomförsansvaret- som
med asylsökande i samband inresor,med de utredningar som
genomförs med utlänningar uppehållstillståndansökersom om

andra skäl för verkställigheterna avlägsnandebeslut.samtav av
Invandrarverket får därvid för hela asylprocessen vilket böransvar

såvälresultera i höjd rättssäkerhet ökad effektivitet.som
Åtgärder vidtas för öka hos såväl asylsökandeatt° acceptansen som
hos den allmänna opinionen för institutet med avvisning med
omedelbar verkställighet. sådan åtgärdEn öka möjligheternaär att
till rättshjälp.
Metoder utvecklas för kontrollera kvaliteten i de beslut hosatt-
Invandrarverket där utlänningens ansökan bifalles. Eftersom dessa
beslut inte överklagas de endast instans.prövas För att ytter-av en
ligare förbättra kvaliteten bör krav ställas dessa beslutävenatt
motiveras.
Muntlig handläggning används i ökad utsträckning. Utredningarna°
spelas in band för tveksamhet vad avhandlats skallatt om som
kunna undanröjas. Asylsökande förhörs vid behov av en
tjänsteman kön.av samma

dokumentationssystemEtt informations- och byggs för- attupp ge
Regeringen, Invandrarverket och Utlänningsnämnden snabb till-
gång till basinformation.
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genomförda utredningar6.8.1 Nyligen

asyldrendenHanteringen av
hanteringeneffektivitetsrevision granskatiRiksrevisionsverket har aven

på iasylprocessenTyngdpunkten har lagts1994:20.asylärenden RRV
RiksrevisionsverketInvandrarverket.verksamheten hosdvs.första instans,

förslag.antaldärvid lämnathar ett
asylprocessen kunnainitialskedetRiksrevisionsverket börEnligt av

asylärenden börrättssäker hanteringsnabb ocheffektivare. Enorganiseras av
följande förändringar:åstadkommas medkunna

ochvid inreseorterInvandrarverkets personalmedinresekontrollSkärpt-
verkställighet.omedelbarvidgning begreppetav

beslut i direktefter inresan ochförhandlingar direktPartssammansatta—
till förhandlingen.anslutning

bedömer vilkaprövningstillstånd Utlänningsnämndendärinstitut-Nytt --
Utlännings-instans, dvs.i andraskall sakprövasärenden avsom

nämnden.

Biträdesjour.—
Ärenden möjligt fatta beslutsakligtdetsidan ärbör inte läggas attom-

ärendensorteringslutförande. Enutredningensdirekt efter avnoggrann
redan ikomplexitet börförväntadavseende bl.a. görasmed processens

inledningsskede.

arbetsformer,förespråkar alternativaRiksrevisionsverket även t.ex.—
antal nyinkomnabegränsatenbart medarbetarprojektgrupper ettsom

fattats.beslut harfrån fåtal till dessländerärenden attett
asylsökandesbeträffande denförordasinställningrestriktivmindreEn-

med sitt biträde.muntligen tillsammansönskemål uppgifterlämnaatt
särskilt ibeslutsfattaren, trovär-viktenRiksrevisionsverket betonar attav

muntligakompletterandeförhör och imuntligadeltar idighetsärenden,
förhandlingar.

från Kvaliteten i inlagornabiträdena.ställas inlagornakrav börHögre-
framkommer iyrkandengrunder försådan alla relevantabör attvara

undvikaUtlänningsnämnden börInvandrarverket och attgrundärendet.
Riksrevisionsverketönskvärda krav.uppfyllerintebiträdenförordna som

fastställamöjlighetmyndigheterna bör vägravidare attatt gesanser
i formbeslutsunderlagintebiträdenersättning till presenterar ett avsom

kostnadsräkningar.specificeradenoggrant
föroperativadetInvandrarverketinomDecentraliseringen ansvaretav-

kan axlafunktionbehovet ettasylprövningen accentuerar somenav
länderkunskap.gäller bl.a.vadutvecklingsansvarochsamordnings-
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Riksdagens revisorer

På frånförslag socialförsäkringsutskottet har Riksdagens revisorer granskat
Utlänningsnämndens verksamhet rapport 199495.6. Granskningen har
huvudsakligen inriktats nämndens roll i invandrings- och flyktingpoli-
tiken. För bra asylhandläggning det enligt revisorernas bedömningären
centralt med kort handläggningstid.

Detta kräver såmottagandet organiseras in därstörre sättsatt resurser—
asylansökan och viktiga beslut fattaskan redan där.görs att

Enkla och okomplicerade asylärenden bör handläggas med förtur.-
sådanEtt viktigt led i snabbare handläggning därförär övervägaatten—

möjligheten begränsa antalet ärenden överklagas till Utlännings-att som
nämnden.

Organisationen bör ändras vad länderkunskap. Formema och vill-avser-
förkoren stöd till asylsökande över.ses

Verkställighetsutredningen

Kulturdepartementet årChefen för tillkallade 1994 särskild utredare meden
uppgift undersöka hur beslut avvisning och utvisning skall kunnaatt om

såverkställas under värdiga former och samtidigt effektivt möjligt.som
Utredaren skulle vilken myndighet bör ha huvudansvaret föröverväga som
verkställigheter och detta bör innefatta kostnadsansvaret.ävenom ansvar
Utredaren har i delbetänkande SOU 1995:55 redovisat förslag.antalett ett

Införande gatekontroll vid flygplatser med internationell trafik. För attav-
kunna fastställa med vilket flygbolag utlänning ankommer till Sverigeen

det nödvändigt kontrollen innan han hunnit blanda sig medär görsatt
övriga passagerare.
En ordning införs i samband inresekontrollenmed innebär inrese-attsom-
handlingar vissarörande registreras och fotograferas.resenärer

Kortregister inresta viseringsskyldiga utlänningar avskaffas. Syste-över-
har förlorat sitt värde sedan utresekontrollen avskaffats.met

utföra överförs frånAnsvaret för grundutredningar polisen till SIV.att-
Grundutredning och asylutredning kommer därvid genomförasatt av

myndighet och kan praktiskt genomföras irent ett moment.samma
och andra ID-handlingar biljetter omhändertas i sambandPass medsamt—

asylansökan.

fotograferas fingeravtryckSamtliga asylsökande och Med gällandetas.-
lagstiftning sker detta endast i de fall den sökandes identitet oklar.är

Möjligheten utlänning i förvar för i samband medutredningatt ta en-
kvarhållaförlängsinresekontroll avskaffas. I stället möjligheterna att en
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inresande frånför prövning i dag högst timmar till högst 30 timmar.sex
Om tiden förlängs de förstautöver timmarna införs rätt attsex en
överklaga till länsrätt för den kvarhållne.

Verkställighetsfrågoma aktualiseras redan i samband med asylansökanatt
vidgörs gränsen.

Asylansökan skall i samband med inresagöras i Sverige. Endast i undan-
tagsfall bör ansökan kunna inne i landet.göras

Invandrarverket skall utreda uppehållstillståndansökningaräven om som
inte asyl. Dessa utredningar genomförs i dag polisen och ingesavser av
därefter till Invandrarverket.

Bistånd enligt lag 1994:137 mottagande asylsökande m.fl.om av
förstlämnas sedan asylutredning genorr1förts. Asylsökande med oklar
fåridentitet inte bidrag till boende erbjuds bo förläggning.eget utan att

påbörjasVerkställighetsärende så fort avlägsnandebeslut föreliggerett
grundbeslutet överklagas. Själva verkställighetenäven kan emellertidom

inte genomföras förrän överklagandet och eventuellt lagakraft-prövats ett
avlägsnandebeslut föreligger. Beslut där Invandrarverket förord-vunnet
omedelbar verkställighet kan verkställas eventuellttrots ettnar om

överklagande.

Asylsökande bor i boende ibör verkställighetsskedet ställasegetsom
någonunder uppsikt med form anmälningsplikt.av

förAnsvar verkställigheter och förvar överförs till Invandrarverket från
polisen. Invandrarverket driften förvarslokalema.övertar av

KriminalvårdensUtrikesdelen transporttjänst överförs till Invandrar-av
verket.

Asylprocessutrednin gen
årChefen för Kulturdepartementet tillkallade 1994 särskild utredare meden

uppdrag regeringens för praxis i utlännings-göra översynatt en av ansvar
uppehållstillstånd.ärenden och prövningsförfarandet vid ansökan Utreda-om

sitthar i betänkande SOU 1995:46 redovisat förslag.antalettren
Regeringen bör förordningar i högre i dågrad dagänstyra styr-genom

ningen isker avgöranden enskilda ärenden.genom
Beträffande ekonomisk styrning lämnas inga förslag. Utredaren förordar

emellertid riksdagen fastställer verksamhetstak för kostnadern inomatt ett
flykting- invandringspolitiken.och
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föreslås:uppnåFör ökad rättssäkerhetatt

Ökad fåranvändning muntlig handläggning. avvisasIngen utan munt-av-
lig handläggning hos lnvandrarverket.
Ökad muntlighet vid Utlänningsnämnden.—

beslutsmotiveringar.Bättre-
tillämpning utrikessekretess i kap.Klarare bestämmelserna 2 l §av om-

sekretesslagen 1980: 100.

uppehållstillståndMöjlighet överklaga beslut rörande ansökningaratt om-
inlämnas utanför Sverige.som

enligtMöjligheten överlämna ärenden ansökan 2 kap. 5 b §att om ny-
UtlL bort.tas
Ärenden regeringen första instans skallavgörs överprövassom av som-

rättsprövning.genom
Offentliga biträden bör i tidigare skede asylprocessen vadänutses ett av-

sker i flertalet fall i dag.som

6.8.2 Avvisning med omedelbar verkställighet

månaderNär beslut avvisning fattas i samband med inresa eller inom treom
från inresan kan Invandrarverket enligt 8 kap. 8 § UtlL föreskriva att
avvisningen skall ske resultatet eventuellt överklagandeutan att ett av
inväntas. Förutsättningen för detta skall ske det uppenbart detär äratt attatt

uppehållstillståndinte finns för och inte heller kan beviljasgrund asyl att
någon grund.annan

För institutet skall kunna användas i högre grad erfordras ändradeatt
för och beskrivna beslutetregler skyddsbehövande den regelnatt attovan

månader från månaderskall meddelas inom inresan ändras till gällatre att tre
från uppehållstillstånddet ansökan inlämnas. En ändring enligt det senastom

hälften isagda har betydelse med hänsyn till omkring de asylsökandeatt av
så uppstårdag inte sin ansökan direkt vid inresan. Om inte sker detlämnar

svårigheter för myndigheterna fastställa tidpunkten för inresan.stora att
Visserligen finns möjlighet tidendet redan med gällande regler utöveratt

månader från polisen förinresan. Detta kräver dock utredningsinsatstre en av
försöka fastställa tidpunkten.att
Om användningen det här aktuella institutet ökar grund desom avav

såvälriktas rättssäker-förslag kommittén lämnat bör intresset nytt mot
hetsfrågor frågan föreslåri Asylprocessutredningeninsynsom om processen.

möjlighetmuntlig handläggning skall användas i högre grad i dag. Enänatt
ytterligare öka rättssäkerheten och samtidigt öka insynen iävenatt processen

då frågamöjlighet för den asylsökande rättshjälpär ävenatt tasatt ge upp
omedelbar verkställighet. ytterligare inrättaavvisning med En väg är attom
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asylnämnder. Dessa kan efter från Utlänningsnämnden beståmönster av
politiskt tillsatta nämndemän med tjänsteman ordförande. Asylnämn-en som
dema kan Invandrarverkets roll beslutsfattare i första instans.överta som

insynen låtaAndra öka i asylprocessen frivilligorganisa-vägar är att
tionerna spela roll. Detta kan organiseras antingen i form med-en av
borgarvittnen eller för organisationerna deltar i delaratt representanter av
beslutsfattandet. Det kan den danska samverkansorganisationennämnas att
Dansk Flygtningeshjaelp enligt avtal med medverkar i förfarandedetstaten
där avgörande sker ansökan skall betraktas uppenbart grundlösom en som

fattasoch därmed kan avvisningsbeslut omedelbar Såvälmed verkställighet.
myndigheterna framhållerDansk Flygtingeshjaelp det värdet medstorasom
denna modell.

överväganden6.8.3 och förslag

Regeringens styrning

Den Asylprocessutredningen diskuterade ordningen för ekonomisk styr-av
ning i avsnittbehandlas 10.3. I övrigt finner kommittén de förslagatt
Asylprocessutredningen föreslagit avseende styrning förordningar välgenom
kan förenas med de förslag kommittén lämnat och tillstyrker förslaget.

Skärpt inresekontroll

Kommittén delar Verkställighetsutredningens och Riksrevisionsverkets upp-
fattning frånskärpt inresekontroll bemannad med personal Invandrar-att en
verket effektiviteten ibör öka asylprövningen och resultera i bättre genom-
förda verkställigheter avlägsnandebeslut. Kommittén tillstyrker Invand-attav
rarverket för grundutredningarna.övertar ansvaret

Kvarhållande för inresekontroll

framgårAv utlänningslagstiftningen inte vid vilken punkt inresa i Sverige kan
framstårha skett. En rad teoretiska möjligheter i sig fullt möjligaanses som

tillämpa. Inresa kan ske flygplan i lufthavet dennär överatt ettanses passerar
fartyg tillsvenska svenskt territorial-gränsen, när över gränsenett passerar

hav eller kommer in inre svenskt Det kan hävdas inresaävenvatten. att
först sker passkontrollen exempelvis flygplatsnär person passeraren en

i tillämpar principeneller hamn. Om den här redovisade kanen man senare
kvarhållandeVerkställighetsutredningen föreslagnaden regeln förav om

inresekontroll i har inte in iled själva Resenären ännuett restses som resan.
kvarhållandetlandet kan fördröjning inresan.och Anserav manses som en

inresa skedde vid den svenska kandäremot redan gränsenatt passagen av
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kvarhållandet sådan inskränkning åtgärdenrörelsefriheten ärattses som en av
likna vid förvarstagande. Kommittén finner den föreslagnaatt ändringenett i

princip tilltalande konstaterar de redovisade problemen bör lösasattmen ovan
innan förslaget kan tillstyrkas. Enligt kommittén bör detta kunna ske inom

för den i kap. 10 föreslagna tekniska genomgången utlämnings-ramen av
lagen.

Avvisning med omedelbar verkställighet rättshjälpsamt
Med hänsyn till vikten med avvisning med omedelbar verk-att ett systemav
ställighet vinner allmän har kommittén olika möjligheter.övervägtacceptans

låtaTänkbart medborgarvittnen åhöraredeltaär vid den muntligaatt som
handläggningen, involvera frivilligorganisationer i beslutsprocessen, ökadge
möjlighet till rättshjälp redan i tidigt skede asylprocessen eller inrättaett av
asylnämnder den i avsnitt 6.8.2. Kommitténomnämnstyp attav som anser
frågan hur asylnämnder kan fumger bör utredas Den Riks-nännare.om av
revisionsverket föreslagna ordningen med förhandlingar börpartsammansatta
därvid För kommitténs frågaäven övervägas. överväganden i frivillig-om
organisationers deltagande i asylprocessen redogörs i avsnitt 8.3. I valet

båda återståendemellan de alternativen föredrar kommittén öka möjlig-att
heterna till rättshjälp. Kommittén ansluter sig där till Asylprocessutredningens
förslag och konstaterar den regeringen tillsatta Rättshjälpsutredningenatt av
JU 1993:08 slutför sitt utredningsuppdrag samtidigt Flyktingpolitiskasom
kommittén slutför sitt föreslårarbete. Kommittén därför resultatet deatt av
båda utredningarnas arbete samordnas. I det sammanhanget bör den Riks-av

fråganrevisionsverket väckta biträdesjour övervägas.om

Kortare handläggningstider

Nuvarande ordning bygger bl.a. förslagde redovisades i Asylärende-som
utredningens betänkande SOU 1988:2. Utredningen drog slutsatsen att
kortare frånväntetider till fördel humanitära ochär ekonomiska aspekter
liksom med hänsyn till rättssäkerheten.

finnsDet alltjämt starka skäl ha korta väntetider i asylärenden. Ett skälatt
humanitärt. många påfrestandeFör det långär under tidär avvakta beslut.att

Ett Långskäl gäller rättssäkerheten. svårthandläggningstid förenaannat är att
med den kommer till uttryck i förvaltningslagen 1986:223. Ytter-syn som
ligare skäl statsfinansiellt. biståndDe asylsökande har tillär enligt lagrättett
1994:137 mottagande asylsökande m.fl. Väntetider medför storaom av
kostnader för Kortare handläggningstider direkt minskade kost-staten. ger
nader.

såledesMycket förtalar myndigheterna inte utredaskall ärendeatt ett
längre vad nödvändigt för kunna fatta rättssäkertän beslut.är att ettsom
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utredningsåtgärderYtterligare fårmedför kostnader. Ett avslagsbeslut natur-
fattas fullständigt Frånvaronligtvis aldrig beslutsunderlag. full-utan ettav

ständigt beslutsunderlag i ärende leder därför till den fårasylsökandeett att
i Sverige han saknar skäl. Enligt kommittén bör de huma-ävenstanna om

nitära statsfinansiella fördelarnaoch kortare handläggningstider vägas motav
få ändånackdelen inte har skäl fåratt att stannaav en person som uppe-

hållstillstånd. långsiktigakap. 2I och 3 har konstaterats de samhällsekono-
effekternamiska invandringen. Enligt kommittén bör den samlade slut-av
bl.a. med hänsyn till dessa kostnader kvalitets-satsen stora attvara samma

bifallsbeslutkrav skall ställas avslagsbeslut.som

Kvalitetskontroll

Asylärenden resulterar i avslagsbeslut hos Invandrarverket överklagassom
fallen.till Utlänningsnämnden i 90 Det i endastän är stortprocent settmer av

avvisningsbeslut med omedelbar verkställighet inte överklagas. Hand-som
läggningen överklagandeärendet innebär i sig kvalitetskontroll liksomav en

Ävensådanaden uppmärksamhet ärenden väcker i exempelvis media. om
åtgärder ändåvidtas kontrollbehovet iytterligare skulle kunna kan stort anses

tillfredställt.vara
bifallsbeslut kontrollen i princip endast inom respektiveBeträffande sker

måste därför för kontrolleramyndighet. Myndigheterna ha kontrollsystem att
sådan föreslåspå kontrollmöjlighet ikvaliteten bifallsbesluten. Enäven

föreslåsAsylprocessutredningens betänkande SOU 1995:46. Det där att
såvälmotiveringar skall i positiva negativa beslut.ges som

i bifalls-Kommittén förordar de ytterligare kvalitetskontroller beslutenav
föreslår.Asylprocessutredningen En ordning medärenden systema-ensom

bifallsbesluten enligt kommitténs mening leda tilltisk uppföljning bör attav
på påhandläggning och beslutsfattande ligger tillfredsställandekvaliteten en

nivå.

handläggningMuntlig

Riksrevisionsverketförordar Asylprocessutredningen ochKommittén den av
Kommittén ansluter sig tillföreslagna ordningen med utökad muntlighet.

såväl Invandrar-detta skall gälla vidAsylprocessutredningens mening att
Utlänningsnämnden.verket som

förainstruktioner bör inInvandrarverket i sina internaKommittén attanser
tidoch bevaras under denmuntliga utredningar spelas in bandregeln att

avhandlats och hurtveksamheter vadDärigenom börärendet prövas. om som
genomförts kunna undanröjas.tolkningen

vid behovden asylsökandeInvandrarverket bör införa regleräven attom
varit förkön. En kvinnatjänstemanskall höras utsattsomav sammaav en
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våldtäkt bör exempelvis kunna redogöra för detta för kvinnlig tjänste-en
man.

Information och dokumentation

I avsnitt 6.6.3 viseringspolitiken framhåller kommittén vikten godom av
Äventillgång information migrationsrörelser. för handläggningenom av

enskilda tillgångenasylärenden såvälär generell ärenderelaterad infor-som
mation Såvälavgörande. Riksrevisionsverket Riksdagens revisorersom
påpekar åtgärderdetta. Följande bör enligt kommittén vidtas för effek-att
tivisera inhämtandet information:av

Ett för myndigheterna basinformationssystem bör skapas medgemensamt—
tillgång till Utrikesdepartementets rapportering, UNHCR:s generella
länderinformation och den information förmedlas EU:ssom genom
CIREA-system.

Information inhämtas förutom via de ocksåsvenska ambassademasom nu-
för myndigheterna systematiskt genomförda s.k. factgenom gemensamma

ñndingmissions till aktuella länder. Invandrarverket, Utlänningsnärnnden
och Utrikesdepartementet bör i första hand delta i dessautredningar.

Utlänningsattachéer kan sändas till aktuella länder. Attachéema börut-
samla generell information och bidra med utredningar iäven enskilda
ärenden. I länder med starkt potentiellt utvandringstryck bör utlännings-
attachéer stationeras för direktriktad informationpermanent att ge av
särskild betydelse för såvälprövning asylärenden viserings- ochav som
anhörigärenden.

bådaDe frågornaförstnämnda bör enligt kommittén lösas i samverka av
berörda fråganmyndigheter. Den bör utredas närmare.senare

Prövningstillstånd

Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers förslag begränsaattom
antalet ärenden hos Utlänningsnämnden prövningstillstånd påellergenom

medförsätt antal ärenden endast kommer iannat att ett prövasstort att en
instans. Den föreslagna ordningen strider enligt kommitténs uppfattning mot

förvaltningstradionsvensk tvåinstansförfarandeförutsätter och skulleettsom
sannolikt inte heller de rekomendationer asylprocessenmotsvara om som
antagits UNHCR:s exekutivkommitté och för närvarande bereds förav som
beslut ministerråd.EU:s Kommittén finner därför förslaget fråntveksamtav
rättssäkerhetssynpunkt och förordar bibehålls.nuvarande ordning
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Verkställigheter

Kommittén har i avsnitt 6.9.5 Verkställighetsutredningens förslagövervägt
identitetskontroll.rörande

föreslår åtgärder frågorVerkställighetsutredningen vidare raden som avser
innefattar förslagverkställighet avlägsnandebeslutrörande ett attvaravav

frånför avlägsnandebeslut polismyndig-överföra verkställighetansvaret av
föreslårInvandrarverket. Utredningen för förvarhetema till även att ansvaret

inbegripet driften förvarslokalerna överförs till Invandrarverket. Förslagenav
får för förled i samla myndighetsansvaret asylprocessen attett attses som

effektiviteten handläggningstidema. Kommitténdärigenom öka och korta ner
Verkställighetsutredningens förslag.tillstyrker

tillståndsärendenUtredning av
föreslår för utlännings-Verkställighetsutredningen utredningsansvaretatt

frånöverförs polismyndig-inte ansökningar asylärenden avser omsom
Kommittén tillstyrker förslaget.heterna till Invandrarverket.

Överklaganderätt ärenden rörande uppehållstillståndi

utvisningsbeslut överklagas.kan endast avvisnings- ochMed gällande rätt
uppehållstillstånd sigutifrån för exempelvis bosättaansökerDen attomsom

Asylprocess-eventuellt negativt beslut.släkting kan inte överklagahos etten
sådan mängdföreslår införs. Med hänsyn till denutredningen rätt storaatt en

sig finner kommittén förslaget bör utredasdet här kanärenden röra attom
vidare.

Övriga förslag

skall användasföreslagit alternativa arbetsformerRiksrevisionsverket har att
internaKommittén förslagetinom Invandrarverket. snarastatt avseranser

frånavstår därför ställning tillförhållanden Invandrarverket ochinom att ta
förslaget.

bestämmelsemaföreslagit ändrad tolkningAsylprocessutredningen har av
frågan sådanKommittén finneri sekretesslagen.utrikessekretess äratt avom

för sekretesslagstiftningen.särskilt inomden bör utredaskaraktär att ramen
föreslagit ärendenAsylprocessutredningen har avgörsatt av rege-som

möjlig-rättsprövning ochi första instans skallringen överprövas attgenom
Kommitténregeringen bort.ansökningar tillöverlämna s.k.heten tasatt nya

utgångs-frånfrågor konstitutionellabåda börfinner dessa snarastatt ses
lagstiftningen.förutredas inom dendärför börpunkter och närmare ramen
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6.9 Kontroll invandringav

Kommittén finner liksom tidigare börtransportörema ansvarigaatt vara
för uppstårde kostnader då utlänning frånavlägsnas Sverige.som en
Någon ändring reglema enligt påkallad.kommitténs mening inteärav

Den organiserar illegala inresor för asylsökande och andrasom
åsidosätterutlänningar medvetet de regler riksdag och regering fastställt

för invandringen till Sverige. Denna verksamhet ocksåundergräver
tilltron till den asylpolitiken och medför kostnader för samhället.stora

påföljd förutsättsFör i dag vinning för organisatören. Rekvisitet bör
behållas ändras med hänsyn till sårättsutvecklingen uttrycket iattmen
vinstsyfte ändras till mot betalning. För understryka samhälletsatt
avståndstagande föreslår kommittén straffskalan frånhöjas maximaltatt
två års årsfängelse i dag till fyra fängelse. Detta bättre medsvarar
aktuella straffsatser i andra europeiska länder. Om brottet mindreär

föreslås straffet till böter fängelseeller i högstsättsgrovt att sex
månader.

Kommittén stöder Verkställighetsutredningens uppfattning attom
och andra identitetshandlingar bör omhändertas systematisktpass mer

vad sker i dag. Kommittén tillstyrker Verkställighetsutred-än som
ningens förslag för asylsökande obligatorisk fotografering ochom
tagande fingeravtryck.av

föreslårKommittén den inre utlänningskontrollen skall tillmätasatt
betydelse i dag. Polismyndigheterna bör öka sina insatserstörre förän

såvälgenomföra inre utlänningskontroll åtgärder organisa-att motsom
illegal invandring.törer av

6 9 1 Transportörsansvar. .
Nuvarande ordning

Enligt huvudregeln i 9 kap. §l UtlL skall utlänning avvisas elleren som
från härifrån.utvisas Sverige själv betala sin emellertid inteDet ärresa

ovanligt utlänningen saknar medel till detta. därförRegeln har komplette-att
för den utlänningen fallmed skyldighet hit i vissarats transporterar atten som

i förhållande till för den kostnaden. gäller ellerAnsvaret ägarenstaten svara
den i ställe brukar fartyg eller flygplan. liksom i gällandeHärägarens ettsom
utlänningslag används uttrycket samlingsbegrepp. Transpor-transportör som

i vissa fall under i princip obegränsad tid skyldig medtören är att ta ut-
så stålänningen tillbaka eller, inte möjligt, för kostnaden för dennesär attom

från Sverige förmed Förutsättningen dettatransportör. attresa en annan
skall gälla utlänningen avvisas grund han saknarär attattansvar av
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tillstånd,erforderliga förhandlingar eller medel hemresan. Ansvaret gäller
för kostnader för eventuell bevakningspersonal. Skyldigheten efter-kanäven

helt eller delvis kan visa han haft skälig anledningtransportören att attges om
någotutlänningen hade in i Sverige eller deträtt att attanta att annatresa av

framstårskäl uppenbart oskäligt kräva kostnaden.att utsom
års fannsRedan i 1954 utlänningslag motsvarande regel. En för-en

då fartyget eller flygplanet omedelbart eller inomutsättning denattvar
tiden skulle lämna Sverige. Vid antagandet gällandenärmaste ut-av nu

statsrådlänningslag tidsbegränsningen bort. Föredragande anfördetogs
frågandärvid 198889:86 128 krävdeprop. transportörensatt om ansvars.

eftersom den förbunden med detsärskild uppmärksamhet ökandenäravar
problemet med dokumentlöshet. Ett ökat för kundetransportörenansvar ses

relativt tidigt stadium motverka ytterligare sprid-medelett att ett ensom
statrådets den dittillsvarandening Enligt uppfattning svarade be-detta.av

inte vad kunde ha varit den reellagränsningen antasansvaret motav som
för bestämmelsen. Det väsentliga torde hargrunden transportörenvara om

någonfört Sverige han denne saknade hit.till rättvetat att atttrots att resa
princip iborde därför i fortsättningen gälla under i obegränsad tid deAnsvaret

fall försummat kontrollera utlänningen uppfyllerdär hartransportören att att
föreskrifterna för inresa i Sverige.de svenska

statsrådetdock enligt krävasskall utkrävas bordeFör attatt ansvaret
utlänningens för-realistisk möjlighet kontrollerahadetransportören atten

fråga påavvisning skerhållanden. därför endast iAnsvaret kommer om
tillstånd föreller erforderliga eller medelgrund utlänningen saknaratt passav

måstefinns alltid fallethemresan. medel för hemresaAtt anses vara om
returbiljett.utlänningen har

från framgårBeträffande de nämnda undantagen ansvar av propo-ovan
inte198889:86 206 kostnadsansvar skall utkrävassitionen prop. atts. om

hade skälig anledning utlänningenkan visa hantransportören att anta attatt
påbörjadesSverige därför utlänningen hadehade in i närrätt att att resanresa

sådana medel till hemresan.handlingar krävs för inresa och dessutomsom
äkta finns i principNågon kontrollera dessa handlingarskyldighet äratt att

så den rimligen borde ha upptäcktsinte. förfalskning uppenbarOm är atten
ifrågavarandeutlänningen har haftinte gällandekan det dock göras att

förutsätter.bemärkelse bestämmelsenhandling i den som
framgår falla bortvidare kostnadsansvaret börpropositionenAv ävenatt

hade flykting-utlänningenhaft goda grundertransportören att anta attom
omöjligt företa ordentligpraktiska skäl variteller det attstatus enavom

färjorfallet vid därhandlingar. Detta kankontroll t.ex. varapassagerarnasav
eller vid flygningar där detpassagerarantalet omöjliggör kontrolldet stora en

inte myndigheternaför till Sverigeflygbolag ansvarigtär transporten avsom
Undantagsvis kan dettillåtits erforderlig kontroll.utföraharavreseorten

frånåterresekostnaden detockså oskäligt utkräva helasigkomma att attte
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bolag endast har för sista delen I allmänhet bör detansvaretsom av resan.
dock kunna krävas erforderlig kontroll företas just inför den sista sträckanatt
och flygbolagen därför sins emellan löser hur kostnadsansvaretatt skall
fördelas.

Utlänningslagens regler har inte kommittransportörsansvar till-attom
lämpas någoni omfattning. Detta beror delvisstörre de flesta avvis-att
ningsärenden den beslutär avvisning med omedelbar verk-typ attav om
ställighet inte fattas.kan I andra fall har administrativa omständigheter för-
dröjt utkrävandet Hösten 1994 hundratal över-att ettav ansvar. uppgavs
klaganden årskett sedan 1989. Regeringsrätten har handfullprövat en
ärenden.

Internationella förhållanden

ÄvenI Danmark finns regler årsedan 1983. itransportörsansvarom
Danmark utdöms böter för befraktar utlänningartransportörer utansom
erforderliga handlingar till Danmark. Böterna uppgåkan till belopp mot-
svarande 500 åläggasl dollar. Transportören kan kostnader förersättaatt
utlänningens Danmark.utresa ur

I Frankrike kan dömas betala till 10 franctransportörer 000att upp per
utlänning saknar för inresa erforderliga korrekta handlingar. Omsom
utlänningen söker asyl i Frankrike och ansökningen bifalls eller i fall intevart
bedöms uppenbart ogrundad undantas från straffansvar.transportörensom
Transportören kan undantasäven vid visatresenären korrektaom avresan
handlingar eller handlingar inte varit uppenbart felaktiga.som

I Kanada kan dömas betala till 10 000 kanadensiskatransportören att upp
dollar i böter han borde ha insett den befordrade saknadeattom passageraren
erforderliga handlingar. Flygplanet ocksåkan beslagtas under vissa
förutsättningar. Likaså föreligger för flygbolaget kost-ett ersättaattansvar
nader kan uppkomma i samband med avvisning. För underlätta förattsom en
flygbolagen kontrollera handlingar deltar immigrationsmyndigheterna iatt
utbildning flygbolagens personal. Immigrationsmyndigheten har personalav
utplacerad på vissa utländska flygplatser. rådDenna personal skall kunna ge
till flygbolagens personal.

INederländerna kan dömas till böter och fängelse.transportörer även
Liksom i Frankrike finns här undantag den transporterade utlänningenett om

flykting.är
Bestämmelserna i Tyskland införda i den tyska utlänningslagen ochär

kaninnefattar påföljd.regler fåEn erlägga mellan 2 000transportör ochom
5 000 mark i böter saknar för inresa erforderliga dokument.resenärper som
Utöver böter kan betala frånutlänningenstransportören Tyskland samtresa
reskostnader bevakningspersonal.för För närvarande behandlar federaladen
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målkonstitutionsdomstolen huruvida stårdessa bestämmelser iett om
överensstämmelse med grundlagen.

Någon området. såledesfinnsEU-rätt inte Det medlems-ännu är
frågornanationella lagstiftning tillämpas. behandladeDe härstaternas som

berörs i den inte gränskontrollkonventionen.ännunärmast antagna yttre
skall medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning införaEnligt denna regler

möjlighet för myndigheterna bestraffa transportöreratt transpor-som ger som
erforderliga inresehandlingar. artikel iAv 4 2 anslut-resenärerterar utan

framgårMaastrichtfördragetningsfördraget till de medlemsstaternaatt nya
såledessom Sverige har undertecknat förbinder sig tillträda de kon-att

ventioner oskiljaktigt förbundna med förverkligandet Romför-ärsom av
mål.dragets förklaring 49 vilken fogatsI de medlemsstaterna tillav nya

sådanaanslutningsfördraget det gäller konventioner isägs näratt som avses
föremålartiklarna 4 2 i anslutningsakten för för-3 och och ännu ärsom

handlingar godtar de medlemsstaterna det de nuvarande medlems-nya som
rådet för följakt-eller dagen anslutningen och kommerenatsstaterna om

ligen i fortsatta förhandlingar konventionerdelta rörande dessa bara medatt
sådana återstår såledesfrågor lösa. Sverige har förbunditavseende attsom

sig de delar gränskontrollkonventionen inte längre äratt anta yttre somav
för förhandlingar, däribland reglernaöppna transportörsansvar.om

tillämpningskonventionen till Schengenavtalet förbinder sig de avtals-I
såvälländerna i sin nationella lagstiftning införa kostnads-slutande att ett

finns i svensk sanktioneransvar,yi likhet med det redan rätt, samtsom
exempelvis böter eller straffavgifter.

6.9.2 illegalOrganisatörer invandringav

ordningNuvarande

då årMot bakgrund inträffade händelser infördes 1984 i utlänningslagenav
vinningssyfte planläggerstraffbestämmelse avseende den i ochen som

inriktad främja utlänningar tillorganiserar verksamhet är att attsom reser
tillstånd. årsUrsprungligen straffsatsenSverige eller högst ettutan pass var

fängelse. gällande utlänningslagenDetta ändrades i samband med att nu
framgårår två års1989 fängelseAnsvaret för organisatörerinfördes till

10 kap. 5 § UtlL:numera av
utlänningslag l98889:86 130propositionen till nuvarande prop.I s.

några remissinstanser gjort gällande bestämmelsen interedovisades attatt var
på svårigheterna gärningsmannen hadeeffektiv grund bevisabl.a. att attav

statsråd anförde emellertid beträffandehandlat i vinningssyfte. Föredragande
få årfall under denvinningssyftet bestämmelsen hade tillämpats i flera deatt

Statsrådet då påkallat föreslåvid tillfället varit gällande. fann det därför inte att
ansåg statsrådet detsärskilda vinningsrekvisitet bort. Däremotdet togsatt
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påföljden såangeläget gjordes kännbar avhållandeden kan haatt attpass
verkan, de uppenbart mycket höga vinster verksamheten kantrots som ge.

Hittillsvarande utveckling

organiseraDen enklaste denna inresor utlän-sättet är gömmaatt typ attav
ningen i exempelvis personbil, lastbil eller husvagn. vissa fallI har for-en
donet försetts med specialbyggt dolt förvaringsutrymme.ett

tillvägagångssättet lånaDet vanligaste äkta passhandling tillär att ut en
Ärlånar dåOrganisatören till villden in.resenären. ut ett pass som resa

Ärsvenskt kan det naturligtvis användas för inresa. utländsktpasset passet
uppehållstillståndförsett med uppgifter visering elleroch kan det natur-om

ocksåligtvis användas för inresa. används för inresanDet över-pass som
återlämnaslämnas vanligtvis organisatören under och innan utlän-av resan

når lånaningen svenska passkontrollen. Organisatören antingenden kan ut
låna från någonsitt tredje eller anskaffa stuletetteget ettpasspass, person

år.svenska anmäls försvunnaTusentals eller stulna varjepass. pass som
förPriset den s.k. marknaden svenskt ligger omkringsvarta ett pass

1 000 dollar.
fåmöjlighet inresehandlingar använda förfalskningar.En äratt attannan

Den enklaste och vanligaste formen förfalskning utbyte foto i äktaärav av en
passhandling. Förfalskningarna har förfinats allt dag förekommer tillImer.

med förfalskningar säkerhetslaminatet, plastñlm placeratsoch denav som
personuppgifterna i svenskt för skydda dessa för-över ett att motpass

också.falskningar. Förfalskningar viseringsmärken förekommerav
påDe exemplen organiserade inresor vi i dag degrövsta ärsom ser

dåligtorganisatörer sänder ofta utrustade fartyg med asylsökande översom
Östersjön från SådanaBaltikum. inresor sker förutom till Sverige tilläven

Österrikebl.a. Till omfattande insmuggling tillDanmark. och Tyskland sker
ÄvenItalien via Albanien denöstländer liksom till till USA sker häretc. typen

frånorganiserade inresor främst Asien.av
beskrivna organisatörema med hjälp väl uppbyggdDe enovan opererar av

ellerorganisation. Transporter kan beställas hos organisatören hans represen-
kani Sverige för exempelvis anhörigs räkning. Betalningen erläggastanter en

antingen i Sverige beställaren eller direkt i samband med resan avav
själv.resenären

årförfarande den tilltänkte självEtt vanligt under är resenären tarattsenare
organisatören sig vidare till Sverige.sig till Moskva och sedan hjälps att taav

Petersburg, Kiev och Minsk blivit betydandeFörutom Moskva har S:t
på huvudanled-för Europa. Ensamlingspunkter väg västramot avpersoner

existerarväljs utbredda korruptionningarna till denna denresväg äratt som
del fall har detinom institutioner i det forna Sovjetunionen. Ivissa en

itjänstemän vid gränsmyndigheternaframkommit svenska utredningari att
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dessa underlättat ioch bland direkt deltagit i organisatörernasstater opera-
tioner. Med den omfattning verksamheten har skulle det inte attsom
genomföra den myndigheterna fick kännedom den. Lokalautan att om
kriminella organisationer deltar i verksamheten främst upprätthållaattgenom
kontakterna med tjänstemän inom intressanta lokala myndigheter. Något
belägg för den s.k. ryska maffian skulle huvudorganisatör finns inte.att vara
Tvärtom talar det för huvudorganisatörerna finns i Sverige ochmesta att

någotDanmark i fall i Tyskland.ävensamt
Den första inresan denna genomfördes hösten 1992. Den har sedantypav

vårenföljts antal efterföljare. tillFram 1995 hade sammanlagt 16 kändaettav
inresor flestadenna genomförts. De har anlänt till Gotland. Sedantypav

fått möjlighetmyndigheterna beslagta de faryg har de asyl-använtsatt som
sökande i flertal fall besättningen tvingats flottariöver öppnaett uteav

fåtthavet. något fartygFlottarna har sedan driva tills upptäckt dem ellerannat
nått dåligtde land. De fartyg har ofta varit i mycket skick. Sedananväntssom

möjligheten beslagta fartyget infördes har märkbar försämringatt en av
fartygen kunnat kan härDet den risk förvärt nämnanoteras. attvara
okontrollerade inresor kan bli följd den ökande trafikensom en av av
fritidsbåter Sverigemellan och Baltikum.

gårDet ligger i sakens det inte bedöma sig antaletnatur att att vare
in med hjälp organisatörer eller hur mycketsom reserpersoner av pengar som

våren nåttTotalt fram till omkringhade 1995 l 200 Sverigeomsätts. personer
hjälp fartyg imed de relaterade operationema. Det kan dessutomav ovan

årkonstateras omkring 40 de sökte asyl underatt procent av personer som
1994 lämnade in sin ansökan inne i Eftersom flertaletlandet. dessaav var
viseringsskyldiga och de dessutom oftast saknade finns skäl att anta attpass

något fåttdel dessa in i Sverige.hjälp sigsättstor att taen av
frånPriset för med fartyg Baltikum enligt polisens utredningarärresaen

fårmellan 2 500 och 3 500 dollar Organisatören sedan räkna medper person.
måsteomkring 400 dollar för kontakterna kriminellal medavsättasatt

organisationer i Ryssland och Baltikum bl.a. i form till tjänstemän.mutorav
frånAndra exempel kostnader gäller Jordanien till Sverige där denen resa

få frånasylsökande kan betala till 000 dollar medan7upp personper en resa
till Sverige betinga 500 och 000Moskva kan pris mellan 2 5 dollarett per

person.
i fallPolisen har vissa kunnat konstatera organiserasatt mot attresorna

betalas först efter ankomsten till Sverige. Sannolikt har organisatöremaresan
uppehållstillståndmöjligheter i Sverige.bedömt utlänningen haratt stora att

erhållit frånbidragResterande betalning avkrävs utlänningen de svenskanär
myndigheterna. Organisatörema har nätverk medarbetare till attav som ser

in.drivspengarna
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6.9.3 Identitetskontroll

månaderna årtvå 60första 1995 saknade omkring deUnder de procent av
identitetshandlingar. De dokumentlösa. Dokument-asylsökande och varpass

försvåraridentiteter medliksom användandet falska arbetetlöshet pröv-av
försvårar fattadeoch verkställigheten avlägsnande-ningen asylärendena avav

Verkställighetsutredningen i sitt delbetänkande SOU 1995:55beslut. har
möjlighet för polis-funnit i 5 kap. 4 § UtlLbestämmelsernaatt som ger

och andra iden-Invandrarverket omhändertamyndigheter och att pass
varierande hos olika myndigheter.titetshandlingar utnyttjas sätt

asylsökandesoch Invandrarverket harPolismyndigheter rätt att ta en
identifieraden sökande inte kanfingeravtryck och datatregistrera dematt om

i förvar. Fingeravtryckenfinns anledning honomsig eller det att taom
för Rikspolisstyrelsen ansvarigt. Bestäm-i register vilketregistreras ärett

därför.l965:94 polisregister gällermelserna i lagen om

utlänningskontroll6.9.4 Inre

får utlänningar inne ivilken kontroll ske5 kap. 6 § UtlL reglerasI som av
vistas i Sverigeutlänningskontrollen. utlänninglandet, den inre Ens.k. som

sitt eller andrapolisman visaskyldig begäranär att upp passav en
uppehålla sig här. Utlänningarharhandlingar visar han ärrätt attattsom

också infinna sig hos Invandrarverket ellerkallelseskyldiga att en
vistelse lagrummet finnslämna uppgifter sin här. Ipolismyndighet för att om
någon särskild anledningskall finnaserinran införd det attatten om

får har ibestämmelserna tillämpas. JOkontrollera viss utlänning innanen
från år dnr 762-1980 ochutlänningskontroll 1980 och 1981ärenden om

förhållandetframhållit har1377-1981 bl.a. enbart det ettatt att personen
anledningutländskt inte kan tillräckligutseende uppfattas attsom gesom

utlänningskontroll. Utlänningensoch inledahejda vederbörande gatan
anledning till misstankeemellertid iblanduppträdande eller kanumgänge ge

uppehålla Kontrollåtgärder dåsig här. kan vidtas medhan inte har rättatt att
stöd detta lagrum.av

sinaasyl i Sverige lämnathälften de söktUnder har drygt av somsenare
självpolismyndigheter inne i landet. Huvuddelen haransökningar hos upp-

således frivilligt sig till känna. Isökt polismyndigheterna och sättstortgett
viseringsskyldiga. de fall de saknati Sverige Ialla i dag söker asyl ärsom

uppehålla sigändå in i landet ochuppenbarligen kunnatvisering har de resa
någon myndigheterna. En allmänfall tid upptäckashär under i utan attvart av

inte arbetsuppgiftertill deutlänningskontrollen hörbedömning den inreär att
några få storstadsområdenpolisväsendet. Endast iprioriteras inomsom

sådan kontroll intensitet.genomförs med större
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Överväganden6.9.5 och förslag

Transportörsansvar

ståsjälv för sinenskilde enligt gällande lagstiftning skyldig hem-Den är att
från UtifrånSverige. denna princip det sig enligt kommittén tämligenterresa

underlåtitandrahandsansvar i de fall dennenaturligt hartransportörenatt ett
tillståndhaft för itillräckligt försäkra sig inresenärenatt attatt om resa

ocksåSverige. förenligt med den internationella luftfartensDetta är rätten
område, Sverige har anslutit sig till.som

framstår sanktioner därutöver inteEnligt kommittén emellertid vidareutan
motiverade. nuvarande svenska lagstiftningen enligt kommitténDen ärsom

från utgångspunkt tillämpningenväl avvägd. I den konkreta gäller detdenna
kräva i formvad kan rimligt transportörenavgöranärmast attatt som vara av

kontrollåtgärder samfärdselmed tanke intresset fri mellan staterna.avav
åtagandemåste i beaktande SverigesEtt intresse är attannat tas gesom

fall behöver det. Ratifikationensig hit skydd i de detar avpersoner som
flyktingkonventionen utlänningslagens bestämmelser skydd ävensamt om

underförståddaåtagande. förutsättningen fördärutöver speglar detta Den
månskyddsbehövande i tillräcklig skall ha möjlighet sigasylrätten är att taatt

någontill Sverige skydd inte kan erbjudas Med dennaannanstans. ut-om
gångspunkt sanktioner inte heller självklara.sig utökade transportörerter mot

bestämmelser endast utlösa sanktioner i de falli nuvarandeAtt som
påfrån lösning dettalandet kan tyckas innebäraavlägsnas enpersonen
påräknavilkadilemma. Nackdelen dock, urskiljandet kanär att somav

återsändas, på dettalagenligt skydd i Sverige och vilka kommer sättattsom
småpå möjligheter ochrealiteten harläggs I transportörentransportören.

sådan bedömning. Resultatet blir regel-mindre skyldighetännu göraatt en
fårej, sinamässigt presumtiva skyddsbehövande eller doku-resenärer,att

de redan vid den svenska och skullegranskade gränsenment som om var
genomgå privata företaginresekontroll myndigheterna. Skillnaden är att nuav

skyddsbehövande skulle släppas in itvingas utföra denna uppgift och att som
detta hindramyndigheterna inte kan sig fram hit. AttSverige sätt atttaav

något bl.a. starkti konventionen kan användasskyddsreglerna är som
kritiseras UNHCR.av

harmed straffavgifter förStrikt övervägtstransportörer avansvar
svårigheter kringemellertid inte visats nuvarandekommittén. harDet att

pånågon del beror otillräckliga sank-invandringsregleringen till väsentlig
därför anledningskäl saknastioner Redan dettatransportörerna. attmot av

med straffavgifter.införa strikt ansvar
efterLångsiktigt Sverige och EU börkommittén sträva attattanser

ochförflytta sig mellan EU andraför människorreducera hindren att
nöd-uppgift för medlemsstater,tvingande EU:sregioner. En omedelbar
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för frivändig ha rörlighet mellan dessa emellertid byggaäratt stater, atten
gränskontroll.yttreupp en gemensam

Som redovisats arbetar inom EU gränskontroll-yttreovan man en
konvention. Detta arbete kommer tid. De regler transportörsansvartaatt om

finns bland EU:s medlemsstater har tillkommit respektive landssom nu
någrainitiativ och inte grund unionsbestämmelser. Enligt kommitténsav

uppfyllerbedömning de nuvarande svenska transportörsbestämmelserna
kraven i det existerande utkastet till gränskontrollkonvention. Sverigeyttre

framtida diskussioner inom hävda uppfattning.bör i EU dennaev.
avvägning olika intressen finner kommittén de nuvarandeVid mellan atten

bibehållas.i utlänningslagenreglerna bör Transpor-transportörsansvarom
alltså uppstår dåansvariga för de kostnader utlänningbörtörerna vara som en

från Sverige.avlägsnas

Organisatörsanrvar

inresor genomför sinHuvuddelen de organiserar de asylsökandessomav
till priser organisa-verksamhet affärsmässiga grunder. Med hänsyn de

antal det kan beröraför sina tjänster och dettörema stora antastar personer
verksamheten med organisera inresorkan det konstateras att att personerav

asyl oerhört belopp. Trots detta harsöka omsätter stora ettattsom avser
vinningsrekvisitet erfarenhetsmässigt visat sig denstyrkande utgöra störstaav

frånsvårigheten vid utredningar dessa brott. Ofta finns inget intresseav
Vittnesmål frånnågondera underlätta utredningen i denna del.parten att

mångamånga fallasylsökande vid handen organisatörema i heltärattger
dåliga delskicket flera de fartyg används vidhänsynslösa. Det som enav

också språk.sitt tydligatalartransporter
UtlLvinningsrekvisitet i 10 kap. 5 § 1 stycketKommittén har övervägt om

årbibehållas. vinningsrekvisitetbör antal domar under harI ett senare
betalning för bidragitbedömts uppfyllt den lämnats transportenvara om som

till uppehälle. Kommittén finner med hänsyn härtill ingengärningsmannens
föreslå innehålletmateriella i bestämmelsen. Medanledning ändring detav

UtlLtill beskrivna utvecklingen bör emellertid uttrycket i 10 kap.hänsyn den
vinstsyfte ändras till betalning.i mot

allvarligaomfattning verksamheten har och deMed hänsyn till den
såväl samhälle bör brottetmedföra för enskildakonsekvenser den kan som

understryka sitt starkaallvarligt. för samhälletbetraktas Ett sätt attsom
påföljder.det med kännbara Dettaogillande brott belägga ärärett attav

rättsvårdande myndigheterna dessa bör ökasamtidigt signal till deen
påföljdenskärpning börrimligansträngningarna beivra brotten. Enatt varaav

från två årstill fyra fängelse. Dettahöjning straffskalan även motsvararav
mindre börbrotteti övriga europeiska länder. Omrättsutvecklingen är grovt

månader. Somfängelse i högsttill böter ellerstraffet kunna sättas sex
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exempel mindre brott bör kunna brottet varitnämnasett grovt att av
engångsnatur och släktings inresa i Sverige.avsett en

Identitetskontroll

föreslårVerkställighetsutredningen och andra identifikationshand-att pass
lingar regelmässigt omhändertas asylansökan lämnas in till Invandrar-när en

föreslåsVidare samtliga fotograferasverket. asylsökande finger-att samt
och dataregistreras. Rikspolisstyrelsen i fortsättningenavtryck bör äventas

ansvarig myndighet för ñngeravtrycksregistret.vara
såvälVerkställighetsutredningens uppfattning förKommittén delar detatt

bedömningen asylärendet för genomförandet eventuell verk-av som av en
avlägsnandebeslut angeläget säkerställa denställighet asyl-ärett attav

sådantidentitet. i ökad grad utnyttja utlännings-sökandes Ett medel är att
möjligheter till systematiskt försäkra sig och andra identi-lagens att om pass

fikationshandlingar.
fogas till den dossier InvandrarverketEtt fotografi sökanden bör somav

förhållande oftavarje asylsökande. till de mycket känsligaIupprättar över
till Invandrarverketpersonliga uppgifter sökande lämnar underoch som en

fotografering mindre ingrepp i den sökandesasylutredningen är ett per-en
regel obligatorisk fotograferingsonliga frihet. Kommittén tillstyrker att en om

någoni likhet med Verkställighetsutredningen data-införs attmen anser
tillåtas.registrering fotografier inte börav

obligatoriskt alla sylsökande och därordning där fingeravtryckEn tas av
personlighetsintrång precis allfingeravtrycken dataregisteras innebär ett som

människor. inskränkning enskildsregistrering enskilda Den av enavannan
måste legitimtfrihet obligatoriumpersonliga utgör motsvaras ettett avsom

för samhället. När det gäller deninformation och ökad kunskapbehov av
det övergripande kravetform uppgiftsinsamling det här handlar ärsom omav

måsteUppgiftssarnlingentillräckligt starktallmärmytta dock inte argument.
för myndighet skall kunna fullgöra deviktdessutom attstorvara av en

ålagt VerkställighetsutredningensKommittén delaruppgifter dem.statensom
dataregistering fingeravtryck dels under-uppfattning obligatoriskatt aven

vid prövningen ärendet, delsidentifikationen den asylsökandelättar avav
avlägsnadebeslut. Kommitténverkställigheten eventuelltunderlättar ettav

i del.därför förslaget dennatillstyrker även

utlänningskontrollInre

passkontrollöverenskommelsen,anslutit sig till nordiskaSverige har se
vidreguljär passkontrolldärmed förbundit sig inte ha6.6.2, ochavsnitt att

avseende anländernordiska länder ellerövriga resenärergränserna mot som
såväl i ochvid landgränser hamnarfrån gällerdirekt dessa länder. Detta som
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flygplatser. Medlemskapet i innebär Sverige deltar i arbetetEU att att
minskad vid inreavskaffa passkontroller. En kontroll de EU-gränsema lik-

kontrollåtgärderförutsättervid de inomnordiska i ställetgränserna attsom
Frågorvidtas dels inne i respektive land.dels vid de gränserna,yttre yttreom

behandlas i avsnitt 5.4.4. Enligt kommitténs uppfattning börgränskontroll
förden inre utlänningskontrollen tillmätas betydelse denstörre än när-en

Kommittén finner det synnerligen angeläget Rikspolis-varande ha. attsynes
polismyndighetema sina insatser genomförastyrelsen och de lokala ökar

åtgärdersåväl inre utlänningskontroll vidta organisatörer illegalmotsom av
åtgärdererforderligainvandring. viktigt polismyndighetema vidtarDet är att

dådå illegal invandring upptäcks liksom utlänningarorganisatörer somav
påträffas.vistas här illegalt
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Ãtervandring7

återvändaDet mänsklig rättighet till sitt land. främja frivilligär Attatten
arma bör därför viktig del flyktingpolitiken. Dettavara en av

frånbör i princip prägla mottagandet första början.synsätt
Åter-återvändaDen vill bör fåoch bättre stöd.uppmuntrassom

vandringsprogram bör efteranpassade olikartadevara gruppemas
situation.

erhåller uppehållstillståndFör dem tillfälligt bör inriktningsom
återvandring vägledande för hur vistelsetiden i Sverige skall ut-vara
nyttjas.

återvandringsprojektSärskilda för med inriktning flyk-resurser
Återvandringsprojekttingamas olika ursprungsländer bör böravsättas.

också utvecklingsbiståndet.bedrivas delsom en av
bör i fortsättningen återinvandraDet möjligt till Sverigeäven attvara

inom viss tid och beroende vårtgraden anknytning till land.av
återvandringsfrågordelegation förEn bör inrättas med företrädare

för myndigheter frivilligorganisationer.och Organisationerna bör ges
såvälutökad roll för insatser inom Sverige.utomen som

Bakgrund7.1

7.1.1 Regler för registrering invandring och utvandringav

För kunna bli frånregistrerad inflyttad utlandet skallatt som en person avse
vistas år.i Sverige minst För medborgare i utonmordiskt landatt ett att etten

uppehållstillståndeller statslös skall kunna folkbokföras krävs för minst ett
år tillståndeller Invandrarverket för under tidkortare det skallatt angett att
kunna ligga till för folkbokföring.grund Utvandrare motsvarandeär sätt
den avförs i folkbokföringen utvandrad i vissa fall ävensom som personer.
överförda till obefintlighetsregistret. avregistrering skall fordrasFör skeatt

syftet utflyttningenmed stadigvarande bosättning i utlandet,äratt exem-
pelvis längre studievistelse. Om i Sverige flyttarbosatt uten person ur

årSverige för stadigvarande bosättning omfatta skallän ettsom avses mer
han avregistrera sig folkbokförd i Sverige.som

tidsgränserFör medborgare i andra nordiska länder gäller i princip samma
för Påfolkbokföring och avregistrering skall ske. grundnär överens-av
kommelsen nordiska flyttningsbetyget gäller dock i praktiken fördetom
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tremånadersgräns sexmånaders-tillflyttande till Danmark och Norgeen en
gräns.

tvåflyttande skall i princip själv inom veckor anmäla inflyttningDen re-
tidpunkt för flyttningen statistikenspektive utflyttning. Den bygger ärsom

dataregister, inte fak-veckan ändringen registrerades i länsstyrelsens dennär
flyttningsdagen.tiska

Återvandringens omfattning7 1 2. .
migrationen till Sverige och övriga Västeuropa sedanerfarenhetEn allmän av

återvänder inomtredjedel invandrarnalänge cirka1950-talet att enen avvar
långsiktigt hälften. demtreårsperiod sammanlagt omkring Avoch som

dem komår 60 utvandrat. Avinvandrade 1970 hade 20 procent somsenare
år landet.10 40 lämnattill Sverige 1980 hade procentsenare

Återvandringen nationaliteter i Sverige. Invand-skiftar starkt mellan olika
exempelvis haft högtfrån och USA harvästeuropeiska länder ettrare

från Turkiet.återvändande invandrarejämfört med den heterogena gruppen
åter-andeli övriga nordiska ländernaMedborgare de utgör storen av

År återvandrade nordbor medan 15 00012 4001990vandrama. t.ex. ca
år cirka 800 invandrade.utvandrade 500 medan 7invandrade. Följ ande 11

År dåmindre. 1994, denåtervandrare utomnordiska ländertillAntalet är
den600finnar, 2 störstautvandrargruppenstörsta personer, varvar ca

iranier, 700utorrmordiska utvandrargruppen personer.ca
återvandringsmönster mellanframgår skillnaderna ifigur 6 deAv stora

Åter-till Sverige 1982.nationalitet invandradeinvandrare olika somav
åren tillförsta efter ankomstenunder devändandet till deläger stor rum

Sverige.
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invandrare år 1982Kumulativ andel lämnat SverigeFigur som
1982-93, efter medborgarskapsland
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Återinvandringen gång återvandrat fråntill Sverige av personer som en
nationaliteter visarursprungslandet har varit betydande. OlikaSverige till

också framgåråterinvandringsmönstret, vilket figurskillnader istora av
frånåtervandring Sverige ochför beräknaDet statistiska underlaget att

återinvandringen tillbaka till landet har brister. Flera statistikkällor pekar att
utomnordiska invandrare10 eller 40 000 deprocent somca ca personer av

enskildafolkbokföringen vistas här inte längre finns i landet. Förenligt
så-skullenationaliteter kan missvisningen betydande. Dessavara personer

sig har gjort detta.ledes ha avregistrerat men
underlåtenheten skyldighetenorsak till kan okunskapEn attvara om

ointresseflyttningen till folkbokföringsmyndigheten eller allmäntanmäla ett
också framförts möjlig del-för fullgöra skyldigheten. Det haratt som en

flyttningen förförklaring vissa utvandrare medvetet valt inte anmäla attattatt
den inteinte mista fördelar knutna till bosättning till Sverige. Förär somsom

behållaockså sittskulle kunna spela in villsvensk medborgareär att man
uppehållstillstånd möjlighetoch efter längre tid haäven attpermanenta en

bosätta sig i Sverige igen.
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andel återinvandrare till 1982-93 blandFigur Kumulativ Sverige
invandrare från år 1982, efter medborgarskapSverige
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återvandringspolitik7 Tidigare1.
återvandringspolitik.1980-talet saknade Sverige uttaladFram till slutet av en

sågsåtervandringför stimulera tillEkonomiska eller andra incitament att som
målen års minoritetspolitik. Invand-för 1975 invandrar- ochoförenliga med

åtgärder befolknings-för integrera derarpolitiken fokuserades att nya
årsbefolkningen. 1968förankra detta hos Redanoch synsättgrupperna

betydelsen invand-för utlänningspolitiken framhöll emellertidriktlinjer attav
språkhålla kultur ochkontakt med hemlandets ochfick tillfälle attrare

behålla i Sverige ochhärigenom möjligheten till fritt val mellanett att stanna
föråtervända. invandrarpolitik med stöd barnenUtvecklandet attatt av en

modersmål, invandrarförening-föräldrarnas stödfärdigheterna iutveckla
motiv förställningstagande andrai linje med detta ävenäretc omarna

års valfrihetsmålåtgärderna ingick emellertidövervägde. I 1975 ettsom
återvandra.möjligheternaviktigt element att

återvändande utsträckning.utgick i begränsad Ettstödinsatser förVissa
arbetsmarknadsmyndighetema i Sverigeförekom mellanbetydande samarbete

i samband med söktbl.a. möjlighet till betalda besöksresoroch Finland med
förhållande kundetill Jugoslavien. Flyktingaranställning det iävensenare

få återvändanderesan. flyktinginvandring förekom framtill Denbidrag som
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till 1973 gällde emellertid fråni östeuropeiska länder, tillstort sett personer
frånvilka det början framstod återvända.orealistiskt attsom

7.2 Nuvarande ordning

års7.2.1 1989 allmänna riktlinjer

År 1989 godkände riksdagen utgångspunkterregeringsförslag med förett en
återvandrarpolitik 198889: 100prop bil. 12.

Som grundläggande princip återvandringfastslogs, all skallatten vara
frivillig. Omfattande återvandrareekonomiska bidrag till skulle kunna upp-
fattas påtryckningar för förmå dem länma Sverige.att attsom

Vidare i riktlinjerna den bedömningen den flyktinggörs inriktar sigatt som
en positiv integration fåri Sverige därigenom bästa möjliga förutsätt-

ningar för framtiden, sig han i Sverige eller väljer åter-stannar attvare
vandra. En god invandrarpolitik ocksåblir därigenom återvandrar-goden

förmåspolitik. Nyanlända flyktingar tidigtbör inse betydelsenatt attav
planera för tillvaro i Sverige och personal arbetar med flyktingar bören som
ha denna insikt.. Flyktingars organisationer ha viktig uppgift isägs attegna en
förmedla erfarenheter återvandring.exil ochav

Det statliga och kommunala mottagandet flyktingar har i praktikenav
kommit fokuseras möjligheterna integrera sig i Sverige särskiltatt att utan

återvandringsaspekten.beaktande av
återvandringEn bör vidare enligt riktlinjerna planerad ochvara noga

förberedd, i första hand flyktingen själv och familjhans med viktigav men en
roll för enskilda organisationer i förbereda flyktingen. Invandrarverket kanatt

sådanekonomiskt stöd projekt Budgetåretmed verksamhet. 199495 harge
drygt 600 000 kr fördelats för ändamål.detta

Sociala Missionen åter-har sedan 1986 arbetat med stödja presumtivaatt
vandrare i deras förberedelser återvändande, bådeinför det praktiska och

det psykologiska bestårplanet. Verksamheten information, vidareut-av
bildning och psyko-sociala insatser. frånMetoderna har utvecklats inled-att
ningsvis på rådgivningha tyngdpunkt individuell till grupporienteradeen mer

såsomarbetsformer når ocksåstudiecirklar och konferenser. Man svensk
återvandringsfrågor.personal kommer i kontakt medsom

budgetårUnder har 200 000-500 000 kr. beviljatssenare per av
sådanInvandrarverket för verksamhet. Huvudsakligen har latinamerikaner

Åtskilligafrämst chilener sig till projektet. dessa har varit svenskavänt av
årenmedborgare. Under de har organisationer bland eritreaner,senaste

salvadoraner och kurder haft kontakt med Sociala Missionen för draatt nytta
dess erfarenheter. Sociala Missionen vidarehar medverkat i mottagandetav

då från återvandringsaspekten.bosniema och tagithar början Fleraav upp
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också erhållithar projekt-Studiefrämjandetstudieförbund Vuxenskolan och
återvandring.studiecirkelverksamhet införför utvecklamedel att

också projektmedelbeviljatsinvandrar-flyktingorganisationer harantalEtt
med för-åren organisationen arbetaför inom dendeunder senaste att egna

Chilenska riksförbund,samtliga femåtervandring. gällerberedelser för Det
riksför-riksförbundet, Salvadoranskariksförbundet, EritreanskaKurdiska

latinamerikansk kvinnoförening harriksförbundet. EnKroatiskabundet samt
kvinnor önskarsig till äldrespeciellt vänderfått för projektstöd ett somsom

återvända.
återvandringen kan komma ökaårs riktlinjerförutses i 1989 attDet att

ursprungsländerna.informationsbehovendärmedväsentligt och även om
studie-sådan information ochbehovetförutsätts bevakaInvandrarverk av

statliga insatseråtervandring. Direktavillkor ochcirkelmaterial exilens omom
hemlandet harinformationåtervandrare medpresumtivaför förse omatt

Chilenskasamarbete mediför chilener,främst gjortsflyktinggrupperbland
myndigheter.

lämpligensvenskadenvidare det stödriktlinjerna börEnligt statensom
del detåtervandratharenskilda flyktingarkan avses som ensomge

Återvandringsfrågorna börbiståndet till andra länder. storhumanitära ges
internationelltdeltagande iför Sverigesinomuppmärksamhet sam-ramen

arbete.

Resebidrag7 .2.2

Återresebidrag utgår individuellefterfamiljemedlemmarochtill flyktingar
fåintemedborgare kanblivit svenskInvandrarverket. Denprövning somav

ochuppehälle underfår reskostnader,lämnas tillåterresebidrag. Bidrag resan
kostnader för bagage-bosättningslandeti detförsta dygnende samtnya

högst 1med sammanlagtmedsambandharoch annattransport resansom
familj.och hansflyktingenför500 kr.dock högst 7500 kr. person,per

flertalet liksom underåterresebidrag,Budgetåret fick 376199394 personer
alltså del total-litenåren Chile. Detföregående avseende ärde närmast aven

återresebidrag.svensktåtervandrare, flyttar medantalet som

flyktingarBistånd repatrieringtill7.2.3 av

UNHCR harflyktingarutvecklingsbistånd repatrieringtillSvenskt genomav
flyktingbiståndet underinternationelladel detallt viktigareblivit senareaven

ändamål inom detårligen för dettaanvändsmiljoner kronorår. hundraFlera
sigbiståndet. detFrämsthumanitära rörkatastrofbiståndet och detsvenska

ochfrån landsbygdenkommitursprungligenflyktingar somsomom
Någon inriktningsärskildtredje världen. attfrån flyktingläger iåtervänder
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återvändande frånjust Sverige åtnjutandeskall komma i verksamhetenav
finns inte och har hittills frånheller inte eftersträvats svensk sida. Detta iär
sig naturligt eftersom i allmänhet inte berör de flyk-nämnvärtprogrammen
tingar finns i just Sverige. En uppskattning kan enstakaattsom vara

frånflyktingar fåttSverige har sin första vistelsetid i hemlandet underlättad.
återvändandeDet sammanhang frånflyktingar Sverige till tredjesom

ingårvärlden i kan belysas årmed UNHCR hjälpte1992 2,4 miljoneratt per-
återvända till sitt hemland, däribland fler 1,5 miljoner afghaner.änattsoner

ÅtskilligaDetta genomsnitt 46 åter-000 i veckan.motsvarar ett av personer
vänder till hemländer där den aktuella konflikten återvändan-bilagts. Flertalet
de börjanunder l990-talet har emellertid begett sig till länder där denav

fåttkonflikt pågåttdem emigrera fortfarande eller landet i fallatt Vartsom
kännetecknats fortsatt instabilitet eller otrygghet. Orsaken till ändåattav man
återvänder tycks blandning olika faktorer. Längtan till hemlandet ärvara en av

omständighet. Möjligheterna till bosättning förstai asylland ipermanent etten
tredje i småvärlden allmänhet och tycks minska. Vidarebosättning i tredjeär
land möjlighet funnits för endast 0,5 de skyddsbe-är procenten som av

Ävenhövande. tidsbegränsad asyl mindre ofta. liv i exil mångaEtt förärges
liv i elände fattigdom, beroende och frustration. särskild kategoriEnett är-

återvänderde för de hamnat i farlig situation med utbrottatt t.ex.som en ny
strider i asyllandet. återvänderI andra fall i eller mindreav man en mer

förhållandenabefogad känsla ocksåi hemlandet förändrats.har Det kanattav
så rädd miste möjligheterna tillbakakrävaäratt att attvara man om

egendom eller rättigheter.
återvänderDe efter ha sökt skydd i land kommer ofta tillatt ett annatsom

områden bebos människor ocksåkvar tidigarestannatsom av som men av
internflyktingar. Ofta återvändande påtagligt avståndstagandedemöter ett
från dem kvar i landet.stannatsom

Återvändande från land Sverige har under exilen levt i jäm-ett som en
förelsevis privilegierad situation materiellt och med social och ekono-sett en
misk grundtrygghet garanterad påverkarkvar. iDetta högstannarom man

bådegrad valet återvändamellan kvar eller och situationen efteratt stanna ett
återvändande, bl.a. förhållningssätt.omgivningens

Erfarenheter återvändande flyktingar finns dokumenterade och utvär-av av
deringar olika insatser gjorts. återvändandehar De iemellertidrör stort settav
mellan länder i tredje världen och svårbedömbartdet i vilken utsträckningär

gårerfarenheterna bygga återvändande frånför politik för väst-att en
europeiska länder till tredje återvandringvärlden. En betydande har visser-

frånligen dessa länder till Chile de insatser gjorts iägt dettarum men som
sammanhang har inte dokumenterats och tillräckligt.utvärderats

Enligt officiella Chilenska bedömningar lämnade 200 000 Chileca personer
under militärjuntans tid och bosatte sig i drygt 120 länder. En delstor av
chilenarna kom till följd den slåsvenska politiken sig i Sverige,attav ner ca
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omfattande första hälften 90-35 000 Under 80-talet ochpersoner. mer av- -
många återvänt återinförandeföljd demokratins ochtalet har chilener till av

dockekonomiska utvecklingen. det gäller Sverige det sammanlagtden När är
återvänt.chilenema i landetliten delen av som

återvändande gjorts internationellaför underlätta harInsatser att av orga-
frivilligorganisationer undermed lokala dennisationer i samarbete samt

i mycket varierande utsträck-fasen Chilenska Exilländer harstaten.avsenare
ning stött processen.

år utgåttåtervändandeför har under antal iBilateralt svenskt stöd ett
årligen, tidi-förhållande Chile cirka 10-15 milj. kr liknande dettill med som

åter-förför stödja arbetsintegrationeni Uruguay. Ett attgetts programgare
antal chilenskavid mitten 1980-taletvändande, PRAL, upprättades ettavav

DiakoniaSvenska speladefrivilligorganisationer under IOMs överinseende.
bistånd sedan dess harvid tillkomst och Sverigesviktig roll programmetsen

NågonDiakonia. öronmärkning de svenska medlenförmedlats avgenom
bistånd till50 sittinte medan exempelvis Norge knötskedde procent av

återvändare från 1990 upprättade statligaSverige har vidare detNorge. stött
rådgivningåtervandrarkontorets och praktisk hjälpförChilenska avprogram

tullfri införselrevalidering examina,olika slag, utländska m.m.som av
återvandringbetydelse för densannolikt inte haft avgörandeProjekten har

från den första vistelse-Sverige ha underlättattill Chile skett kanmensom
flera uppskattningarantal Hittills hartiden för mindre attett avpersoner.

något återvänt från svenskaSverige. Denchilenare eller flerdöma 5 000ca
såskulle i fall be-migrationsstatistiken, baserad folkbokföringen, ge en

årligen flerahar under 1990-taletunderrapportering. Enligt statistikentydande
återinvandrat finns uppgifter tyderchilenare till Sverige. Dethundra som

återinvandringen varit högre.motsvarandeverkliga avsevärtden sättatt
återvand-övervägande delenbedömare skulle redan den heltEnligt vissa av

återflyttat Sverige.ha tillrarna
återvändandet,det chilenskasammanfattande erfarenheterEn rapport av av

Återvandring Flyktingpolitiska kommitténuppdragtill Chile, har av
i Chilejämförs stödet PRALBörje Sjöquist. Iutarbetats rapportenav

Sociala Missionen i Sverigemed 35 milj. kr med projektstödet1991-94 ca
199091-199495 med 1,5 milj.för chilener under periodenhuvudsakligen

årligen.några miljoner kronorresebidragen till kostnadkr förutom en av
från fått iså få återvändande Sverige plats PRAL-Frågan ocksåställs varför

rådgivningsprogrammet och detbl.a. det svenskamed tankeprogrammet
erfarenheterna ivisarstödet PRAL. Enligtomfattande svenska rapporten

avgörande förvarit detförberedelserna i exillandetChile mestatt om
absolutarbetslivet denåtervändandet inträdet iblivit lyckat eller ärsamt att

enskilda faktorn.viktigaste
frågan bilateralainteNågot finns enligtgivet rapporten pro-omsvar

för allaverksamhetstöd tillSverige generellt öppeneller, agerat,gram som
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återvändare föredra. Allmänt dras slutsatsen den enskilde individensär att att
kraft kapacitet måsteoch tillvara och inte kan stöd-ersättastasegen av

program.

återinvandring7.2.4 Riktlinjer för till Sverige

Det finns väl utvecklad praxis under vilka omständigheter tidigareen om en
uppehållstillstånd.vistelse i Sverige kan läggas till förgrund Hänsyn tilltas

såväl utlandsvistelsen den tidigare vistelsen i Sverige. Har utlandsvistel-som
år uppehållstillståndhögst beviljas längden denettvarat oavsettsen av

tidigare årvistelsen här. Detsamma gäller utlandsvistelsen högstvarat treom
på någotoch berott militärtjänst eller tvingande sjukdom.skäl, Omannat t.ex.

år år tillståndutlandsvistelsen längre och högst beviljas denänvarat ett tre om
år.tidigare vistelsen i Sverige fyraminst Har utlandsvistelsenvarat varat

uppehållstillståndlängre beviljas normalt inte tidigaregrundän tre av
vistelse här. Undantag kan den tidigare vistelsen här varit mycketgöras om
lång, årminst 10-15 eller det föreligger starka skäl, släktanknytningt.ex.om

fråga skolgångeller det haft sin i Sverige. Harärom om en person som
uppehållstill-sökanden bildat familj i hemlandet gäller förreglersträngare

stånd. såvälHänsyn dock till den familjebildningen till anknyt-tas nya som
ningen Sverigetill och till land.annat

återvandringsinsatser7.2.5 Riktlinjer för vid tidsbegränsat
uppehållstillstånd

År uppehållstillstånd,1994 infördes möjligheten bevilja tidsbegränsatatt
dåfrämst för situationer kriserskyddssökande flyr undan konflikter och som

frågakan bedömas ha kortare varaktighet. Som regel bedöms det blien om
års uppehållstillstånd.högst vistelse i tidsbegränsathär landet med Underett

fråga några långtgåendedenna tid intekommer det bli insatser föratt attom
integrera de skyddsbehövande i det svenska samhället. De ...bör inte om-

långtgåendefattas flyktingmottagandet.det kommunala Mer integra-av
måstetionsinsatser sig märkliga för den enskilde, har för avsiktte attsom

ocksåtid. kan blihär endast under begränsad Insatsema kostsammastanna en
för inriktas förberedelser församhället. I stället skulle insatserna kunna ett
återvändande påtill där katastrofen inträffat. ioch stöd Insatsemasättannat

således utsträckning inriktas de särskildaSverige skulle i högre kunna
enskilda individerna samtidigt det sannolikt skulle kunnabehoven hos de som

i 199394:94 Mottagandeske till lägre kostnad dag. Prop.änen av
asylsökande m.m..

fråganKommittén har i avsnitt 6.7 behandlat tidsbegränsadeom uppe-
hållstillstånd.
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återvändande7.2.6 Förberedelser för till Bosnien-
Hercegovina

Frågor återvandring återaktualiserades i samband med det praxisbeslutom
i juni antal1993 och innebar flytttogs att ett stortsom som personer som

fåundan kriget och orolighetema i Bosnien-Hercegovina kunde permanent
uppehållstillstånd i Sverige. avvägningama andra länder skulleI somom man

uppehållstillstånd uppehålls-tidsbegränsat i ställeterbjuda eller permanent
tillstånd ansågsvaldes den sistnämnda lösningen det bordeattmen man

återvandringsprogram.någonkombinera denna med formöverväga att av
många återvändavill och Sverige inteMotiven skulle antagandet attattvara

dåligade förutsätt-bör bidra till underlätta den etniska rensningen samtatt
svenska arbetsmarknaden.ningarna för kunna etablera sig denatt

interdepartemental arbetsgrupp,En lades i januari 1994 framrapport av en
biståndspolititik, Repatriering med speciell inriktningMigrationspolitik och —

återvandring flyktingarna i Sverige börbosnier. Där betonas attmot sesav
återuppbyggnaden,kan användas vid den kommande attsomsom en resurs

måsteåtervandring många något finnaför önskvärtär är samt att mansom
områdenabiståndspolitiska för samordnaformer migrations- ochinom de att

återvandrings- återuppbyggnadsprojekt.och
fastslåri maj 1994presenterad deEn interdepartemental policyrapport

återvandringspolitiken f.d. Jugoslaviendenriktlinjer svenska gentemotsom
återvandringenåtervandring börfrivillig,bör följa. Bl.a. skall all vara

i Sverige börförberedas bästa i asyllandet och flyktingarnasätt ses som en
återuppbyggnaden.kan användas i den kommanderesurs som

frånflyktingar Bosnien-HercegovinaSverige har 40 000gettnu ca
uppehållstillstånd. utförd studieBland visar ICMPDannatpermanent en av

på andel deadministration i Mostarutförd uppdrag EU:s att storen avav
återvända till sitt hemland, ochbosniska flyktingarna i Sverige vill när om

sådana nämndaförutsättningarna det möjligt. I denärär rapportenatt ovan
bosniskamöjligheter för dendet viktigt skapaär attatt att gruppensanges

återuppbyggnadsarbetet iframtidakompetens kan komma till i detnyttaegen
Bosnien-Hercegovina.

utgångspunkt 199495: 150,har fastslagits prop.Med denna att ett sam-
tillvara bosniemasfrivilliga organisationer skallarbete med upprättas tarsom

återvändande. Centrala myndigheter iförkompetens och underlättaräven ett
intresse-frivilligorganisationer,tillsammans med relevantaSverige skall

samordningsgrupp.företrädare för näringslivetorganisationer och utgöra en
organisationerna nyckel-ledas InvandrarverketGruppen skall enmen geav

får tillfem milj. kr användasRiksdagen medgivit högstroll i arbetet. har att
återuppbyggnadendeltagande iSverige inför flyktingarsförberedelsearbete i

skandina-stöd tillRegeringen har beslutatBosnien-Hercegovina. ettomav
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viskt samarbetsprojekt för återvändande sjukvårdsper-insatser för tillfälligt
sonal till Bosnien-Hercegovina. erhållitSvenska röda korset har inommedel

fåttför detta projekt. Arbetsmarknadsstyrelsen direktivhar vidareramen om
återvändande.förbereda insatser föratt

Bosnien-Hercegovinas riksförbund i Sverige har samlat information om
Åtskilligavilka återvadring.medlemmarna vill arbeta för frivilligav som av

såsomdessa välutbildade läkare ingenjörer.och flyktinggruppen finnsär I ett
förberedande informationbehov och utbildning. förberedande iGenom ettav

återvändandetSverige kan komma underlättas.att

på återvandringsprojekt7.2.7 Planer

Enskilda kommuner och antal invandrarorganisationer planerar och disku-ett
håll igångolika i landet möjligheterna för ansöka stöd och sättaterar att om

småskaliga återvandrarprojekt,olika former gällande specifikt.ex.av en
invandrargrupp.

Inom Bolivianska riksförbundet har exempelvis skisserats förslag tillett
återvändandehur pilotprojekt för bolivianska flyktingar i Sverige skulleett av

kunna utformas. Riksförbundet det finns goda förutsättningar föratt ettanser
återvändande råder bestårlyckat och det intresse inomatt gruppen som av ca

för möjligheten2 200 Som stöd projektet knytaattpersoner. anger man
återvändande bolivianer till utvecklingsprojekt i Bolivia och därigenom skapa

vågatillräckliga garantier för projekten för de skalldem deltar i attsom
återvändandeförsöka sig innefattartill hemlandet. Projektidén bl.a.ett ett

återvändarbidrag.förslag återvändandeMöjliga projekt för bolivianerom
biståndsområden såsomskulle arbete inom Vattenförsörjning,gängsevara

hälsovård, kunskaps- och teknologiöverföring.
Som arbetsform skisserar riksförbundet medarbetsgrupp representanteren

för svenska myndigheter och de bolivianska flyktingarna medverkansamt av
den bolivianska regeringen och företrädare för näringsliv. Arbets-svenskt

skulle planera och genomföra utbildning i Sverige deeventuellgruppen av
återvändatänker skapa kontakter mellan svensktsamtpersoner som

näringsliv förvaltningoch svensk och motsvarande i Bolivia, med sikteorgan
organisera samarbete.att ett

Företrädare för Kramfors olikaAneby och kommun visar deäven
exempel och initiativ där vill skapa utbildningar för invandrare med sikteman

återvändande.framtida Utbildningen i förslagenden ärett presenterassom
teoretisk och praktisk och relaterad till i hemlandet förbehovenartav

återuppbyggande insatser.
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frånErfarenheter andra länder7.3

återvandringsprogramErfarenheter7.3.1. av

kombinerades i flera1970-talets invandringsstopp dettaI samband med
Ävenåtervandring. detta i inlednings-stöd tillvästeuropeiska länder med om

återvände till hernländerna i Syd-till 600.000 invandrareskedet ledde att ca
varit anställda.återvände många tillbaka länder där det tidigaretill deeuropa

således, betydande personligt ekonomisktErfarenheterna visade inteatt ens
återvändande.resulterade i massivtstöd till den enskilde

återvandringenår liksom i Sverigehar uppmärksamhetenUnder senare
höjts.har exempelvis Stöd harökat i olika europeiska Resebidragstater.

återvändande asylsökande i hemlandet.till projekt för flyktingar ellerlämnats
enskilda kommer iåtgärder naturligtvis för dehar betydelseDessa som

återvandringenåtnjutande tycks dockEffekten omfattningendem. avav
förhållande tillrelativt liten i de satsats.somresurservara

återvändandeför till BosnienFörberedelser7.3.2.

fåttfrån SverigeBosnien-Hercegovina har iFlyktingar permanent uppe-
Våra och har däremothållstillstånd. Danmark Norgenordiska grannländer

utgångspunkttillstånd återvandring central förmedtillfälligagett som en
Även genomgående tillfälligaländer i harmottagandet. andra Europa gett

tillstånd.

Danmark

tillfälligaden bosniska flyktinggruppenDanmark beslutade att uppe-ge
framtidahållstillstånd tvåårsperiod första hand främjaunder och i ettatten

iåtervändande för integration i Danmark. Det hartill Bosnien i stället
bosniskaskolgång läroplan och medi enligt bosniskpraktiken resulterat

återuppbyggnad ochmedutbildningar och vidareutbildningarläromedel,
på flykting-hela tiden bottåtervändandet i planeringen. Bosnierna har

inslag harviktigtlandet, flyktinglandsbyar. Ettförläggningar i s.k.runt om
led ibl.a.möjliga självförvaltning,eftervarit största ettsträvan ensom

för framtida Bosnien.demokratisk skolning det
fåråtervändapågående väljerkonflikt ändockflyktingar underDe attsom

Danskorganisationenrådgivning ekonomisk hjälpoch viss genom
flyktingar.integrationenbistår bl.a. idanskaFlygtningehjzelp, staten avsom

till ochbestår ordnaskaffa transitvisum ochiHjälpen transportatt genom
inomåtervändande hartill hemlandet rättKroatien. Den att trepersonen

återvändamånader till Danmark.
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Norge

också uppehållstillståndtillfälliga bosniska flykting-Norge har till dengett
år.kan sträcka sig till fyra Den norska modellen hargruppen, som upp

återvändande utgångspunkt i mottagandet har valt integreraattsom men man
flyktingarna i det norska samhället. bor i kommunerna och norsk skol-De
gång utbildningsprojekt förekommeroch norskundervisning erbjuds. Vissa

återuppbyggnadinriktade framtida Bosnien-Hercegovina.aven
Så pågårlänge konflikten fortfarande planeras inga särskilda insatser för

återvändande tilllden ändock vill vända tillbaka Bosnien-men som
återvändarstödHercegovina allmänt i likhet med det svenska.ettges

Österrike
Österrike återvandringsavtalhar enda land slutit bilateralt medettsom

ÄvenBosnien-Hercegovina. 100 000 flyktingardemerpartenom av som
Österrike återvandringkommit till integreras i landet ske betydande ochennu

rådgivning återvändandependling. kontor för till och för information tillEtt
områden i Wien iolika länder i -Europa säkra och osäkra skall öppnasom

bådamellan regeringama.samarbete de

överväganden7.4 och förslag

Återvändande sammanhållna flyktingpolitikviktigt inslag i denär ett som
föreslår. Målet fåttkommittén bör alla skydd i Sverige skallattvara som

återvända förhållandenakunna i hemlandet inte längre kräver skydd här.när
förvägrade mänskliga rättigheter i det landet drivitDet är somegna

Återställandet rättigheter demskyddsbehövande till Sverige. dessaav som
återvändaförvägrats rättighetendem och tillfársäkrandet den mänskliga attav

återvandring flykting-till sitt land bör viktig del i den svenskagör att vara en
pååtervandringpolitiken. den i princip bästa varaktiga lösningenAtt är en

flyktingsituation internationellt flyktingpolitiska principen.den vedertagnaär
också uppfattning,Statsmakterna bör klargöra detta Sverigesär även näratt

det flyktingar i Sverige. tydligt ställningstagande krävs bak-gäller Ett mot
för presumtivaden i Sverige traditionellt passiva inställningengrund attav

återvändare i sina strävanden, för centrala ochskall känna attuppmuntran
så möjligttillräckligt för beaktalokala myndigheter skall när äröppna attvara

fååtervandrare befolkningenför hosbehoven hos presumtiva samt att en
förståelse Information kringi flyktingpolitiken.för helhetssynen den nya
återvändandeprogrammet i det svenskadärför finnas med alla planbör
flyktingarbetet.

återvända statliga och kommunalaflyktingar vill bör i deDe mot-som
få för i görligastefrån början stödtagningsprogrammen i princip första att

såsamtidigt, för denmån integrera sig i Sverigekunna sättett somsom
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främjar möjligheten återvändaönskar, och reintegrera sig i hemlandet. Enatt
dubbel inriktning ofta återvändandemotiverad eftersomär olika skäl inteav
alltid kommer ske hur bestämt flyktingen från frånbörjan börjanatt oavsett
kan inställd detta.vara

Önskemål från flyktingen återvända detta blir möjligt börnärattom
beaktas redan introduktionsplanen utarbetas vid bosättning inär kommun.en
Redan under mottagningsfasen kan det vidare i vissa fall meningsfullt attvara

kompletterande utbildning och yrkeskvalificering med sikte hemlandet.ge
Stöd för modersmåletutvecklingen hos barn givetvis betydelseär storav av

återvändande.för framtida Från ocksåbörjan eftersträvasbör flykt-ett att
får aktiv sådanaingarna del inhemska samhällserfarenheter kan bidraav som

återvändande,till samhällsutvecklingen efter hur samhällsskicket iett t.ex.
demokratiska länder Sverige fungerar.som

Återvandringsaspekten ocksåbör utformningenvid denövervägas av
invandrarpolitiken, språkpolitiken.generella exempelvis i Invandrarpolitiska

kommittén bör hänsyn till detta i sitt arbete.ta
Flexibilitet återvandringspolitiken.nödvändig i Generella riktlinjerär

måste i det konkreta arbetet efter varje mycket olikartade för-anpassas grupps
utsättningar och behov. Samverkan med organisationer kangruppens egna
ofta väsentlig för skalldetta kunna ske.attvara

återvändandetprincip främjas flyktingarnasEn allmän skallnär är att
aktiva deltagande i uppläggningen och genomförandet verksamhet, t.ex.av

verksamhet, skall eftersträvas.som egen
finns goda erfarenheter råd-Det vilken betydelse verksamhet medav

återvändandet.givning och förberedelse har inför Förutsättningar börannan
långsiktigför i omfattningskapas verksamhet och vadstörre änmer som

såvarit möjligt, förhittills verksamheten blir tillgänglig betydligt fler.att
sådanFrivilligorganisationer bör i första hand driva verksamhet, med statligt

bistånds-ocheller kommunalt stöd. Organisationer engagerade iärsom
insatser olika slag i flyktingarnas hemländer bör ha särskilda förut-av
sättningar för detta.

Flyktingarnas organisationer kan givetvis spela betydande roll.egna en
återvandrarenpresumtive inte i enskilda falletDen bör dock det vara

föruteslutande hänvisad till politiska eller religiösa organisationer stöd.att
vidmakthållaInformation utvecklingen i hemlandet viktig förär attom

återvändandeför successivt möjliggöra realistisk anpassningintresset och en
till hemlandets allmänna utveckling.

utgå utökat med behovsprövadResebidrag enligt nuvarande ordning bör
för Bidrag till uppehållet under deersättning arbetsredskaptransport m.m.av

utgå, återbetalnings-månadernaförsta i hemlandet bör kunna medäven
återbosättningvidskyldighet i Sverige.

Även förhållandefortsättningen Sverige i till sinai bör resurser om-ge
återvändandeprogrammen UNHCR, och andrafattande bidrag till hos IOM
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återuppbyggnadinternationella organisationer insatser förandrasamt av
så återvandringefter konflikter. lämpligt intresset förländer När bör blandär

flyktingar i Sverige in vid beslutet hur det svenska stödet skallvägas om
återvändan-fördelas olika Uppföljning bör vidare skemellan attavprogram.

från också åtnjutandede kommer i de internationella stödprogramSverige av
berör dem.som

till Sverige-flyktingars reintegrering i hemlandet bör kunna skeStödet
ellerantingen stöd till svenska organisationer för direkt indirektgenom

inriktadeverksamhet eller insatser redan i Sverige direktdär attgenom
återvändandeförbereda för i hemlandet. Flyktingar ide verksamhetegen

biståndsprogramSverige där möjligt tillvaratas ibör detta är expertersom
återvandring. sådanexempelförberedelse för Ett aktuelltsom enen
Återvändande för sammanfallamöjlighet bosniema. kanutgör större grupper

biståndsmedel återuppbyggnadför och utveckling.med
planeringsinitiativtagitFöreträdare för kommuner och organisationer har

för med sikteför med statligt stöd skapa utbildningar invandrare ettatt
återvändande. förslagenframtida Utbildningen den i ärpresenterassom av

återupp-förteoretisk praktisk och relaterad till behoven i hemlandetoch art
Sådana vissaplaner finns och genomförs i delarbyggande insatser. även av

Återuppbyggnadsprojekt fungera broar förBosnien-Hercegovina. kan som
fågång chanstvingats lämna landet skall kunnamänniskoratt en nysom en

måstefå alltid iakttaför sitt hemland och i sitt hemland. Dockarbetaatt man
påbörja återvändarprogram i regionerförsiktighet alltför snabbtoch inte stora

områden fortfarande osäkra. Programmen kan motverkaoch är annarssom
bräcklig fredsprocess.sitt syfte och istället verka destabiliserande för t.ex. en

frivilligorganisationer,delegation inrättas med företrädare förEn bör
bistånds-, utbildningsmyndigheterinvandrar-, arbetsmarknads- och samt

åtgärderför vissa förkommunförbundet för samordning medsamt ansvar
sådantåtervändande. främja utsträcktviktigt syfte medEtt ärett att ettorgan

fårmyndigheter och frivilligorganisationer där desamarbete mellan senare en
såvälroll för insatserna inom Sverige. För detta behövsutökad utomsom en

också inflytandeorganisationerna ökat ochsamarbetsstruktur där ettges
genomförande. samarbete bör ske meduttalat för politikens Ett näraansvar

hernlandsmyndigheter och -organisationerinternationella organisationer och
återvändande i arbetet utnyttja denvid för olika Det angelägetär attgrupper.

åren i flyktingmottagandet och andrabetydande erfarenhet under samlatssom
det internationella utvecklingssamarbetet.integrationsinsatser isamt

måste ske i projekt-flexibel och bör därför i hög gradVerksamheten vara
bedrivas iangivna principer bör de kunnaform. Med tillämpning av ovan

aktuella frånfrån svenskarlandsmän det landet ochsamarbete mellan orga-
satsningarExempel kannisationer, offentlig förvaltning och näringsliv.

yrkeskvalifikation,ochfördjupning kunskaperträning i svenska, avvara
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erbjudande försörjningsmöjligheter alternativ till biståndsocialt medav som
ökad självkänsla resultat, föreningskunskap demokratisk träning.samtsom

Verksamheten i få ståndprojekten kan inriktad till projekt iattvara
fårhemlandet frånstöd medel Sverige. Där kan projektetsom av ge

sysselsättning såväloch utkomst till den lokala befolkningen återvand-som
Medel till kollektiva satsningar i mottagarlandet kan gälla jordköp, start-rare.

bidrag till företag, utbildningsinsatser och vissa investeringar för uppbyggnad
verksamheter.av

avsnitt 6.7 föreslåsI med vidgad användning tillfälligaett system av
uppehållstillstånd för skyddsbehövande vid massflyktssituation. I dessa fall

det särskilt angeläget systematiska insatser det slagär kommitténatt av som
förordar stånd.kommer till

återvandringspolitikenTyngdpunkten i påbör liksom tidigare ligga flyk-
tingar och anhöriga till mångadem. Det hindrar inte insatserna,att av exem-
pelvis information rådgivningutvecklingen i hemlandet, åter-införom
vändande bör kunna komma alla kategorier invandrare till del.etc. av
Motiven bakom såutvandringen ofta kategoriindelningenär sammansatta att

klargör vilka fåformella skäl bör del insatserna denänmer som av av
återvändande.enskildes situation inför påTonvikten bör dock läggasettegen

de flyktingar nyligen kommit till Sverige.som
På liknande kan åtgärderna ocksåvissa till försätt nyttaav vara personer

uppehållstillstånd i Sverige förbereda dem bättre för detvägras attsom genom
återvändandet.nödtvungna Invandrarverket bör vidareutveckla verksamheten

såbland asylsökande återvändandet underlättas för dem vägrasatt som uppe-
hållstillstånd. ingår frånSom kommittén tidigare förslagendetta blandnämnt
Verkställighetsutredningen och kommittén stödjer utredningens förslag i
denna del.

Möjligheter återinvandrabör i fortsättningen finnas till Sverigeäven att
inom viss tid och beroende graden anknytning till Sverige. Hittills-av av
varande praxis rimligaväl utvecklad och avvägningar mellan olikaär ger
intressen. försvåraEn bör inte i onödan för den har starksträvan attvara som

tvåanknytning till gångerländer bosättningupprepade växla mellan dem.att
återinvandraMöjligheterna intetycks emellertid allmänt kända och detatt vara

finns därför anledning för informations-Invandrarverket övervägaatt om
insatser behöver göras.

Det kan hävdas utökningen det individuella stödet för ochatt resanen av
vistelsen i hemlandet skulle kunna inbjuda till otillbörligt utnyttjande. Det är

sådanaangeläget begränsa möjligheter. bör emellertid inte skeDettaatt genom
kraftigt återinvandrareducera möjligheterna till Sverige. hinderAttatt att resa

åter slåför enskilde efter i sig ned iden tids bosättning hemlandetatt en
många avstå från sådantSverige skulle kunna försök.göraatt att ett

svårt sådan återvandringspolitikDet bedöma effektenär att av en som
Återvandringenföreslår. årskommittén invandrarebland kommersenare
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sannolikt långsiktigt Visa sig lägre vad fallet bland 1960-änatt vara som var
talets och 1970-talets invandrare. Detta delvissammanhänger med invand-
ringens förändrade struktur, där tredje världens skyddsbehövande och andra

återvändande gårinvandrare i allmänhet vid miste högre levnads-ett om en
standard och social trygghet i Sverige. återvänderI fall inte dessa invand-vart

utsträckning åreni under de första efter invandringen. Med tankerare samma
på återvandringenstidens betydelse för omfattning, med normaltstora sett en

några århuvuddel utvandringen efter ankomsten, bör detta i sin turav
återvandringenbetyda den slutliga genomsnittligt blir lägre bland deatt sett

invandrarna.nya
många år återvandringsfrågorSamtidigt finns sedan tydligt intresse förett

många hållolika i det svenska samhället, bland invandrare, kommuner
sammanhållna återvandrings-m.fl. Effekten den kommittén föreslagna,avav

måstepolitiken bedömas denna bakgrund och vilka kanmot resurser som
för insatser inom Sverigeochavsättas utom
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Frivilligorganisationerna8

erfarenhet viktigFrivilligorganisationemas och taengagemang
migrationspolitiken. fåflykting- De börframtidatillvara i den och en

både vadutökad roll gäller insatser utomlands och i Sverige.
Samverkansformema och frivilligorganisationemamellan staten

flykting- migrationsonrrådetoch vidare.bör utredas

8.1 Bakgrund

frivilliga organisationerna i Sverige skiljer sig sinsemellan i hög grad.De Det
ocksågäller de verkar inom migrations- och flyktingpolitikens samtsom

utvecklingsbiståndets områden. organisationEn kan ha hundratusentals med-
många flyktingfrågorlemmar och anställda sysslar med samtsom vara

småbestå fåtaletablerad sedan länge. En kan medlemmar och haettannan av
Även sådana icke-statliga organisationer institutionerochresurser. som nor-

inte frivilligorganisationer folkrörelsermalt räknas eller intresse iärsom av
biståndspolitikendetta sammanhang. Inom används ofta begreppet enskilda

organisationer. Internationellt oftastanvänds begreppet Non-Governmental
Organisation för institutionerNGO begrepp organisationer, o.dyl.som som

någonstatliga har form ideell eller frivillig karaktär. Vissaär orga-men av
nisationer medlemmar internationell aktiv för mänskligarörelseär av en

ocksårättigheter och flyktingars situation i världen därigenom be-och har
lydelse förmedla i Givetvissvenska sammanhang.synsätt störreattgenom

ocksåinnebär detta värdefullt tillskott erfarenheter till Sverige. Sammaett av
gäller för flera organisationers medverkan i europeiskadet största sam-

flyktingområdet,verkansorganet för frivilligorganisationer European
Refugees and ExilesCouncil ECRE.on

organisationer inom flykting-Frivilliga har spelat roll i Sverigestoren
området stödjakomplement till och kommun det gäller asyl-när attstatsom

såvälflyktingar asylfasen i integrationen i detsökande och under sven-som
Invandrarorganisationerna etablerad del de svenskaska samhället. är en av

naturligt rollenfolkrörelsema och spelar helt social och kulturell roll utöveren
flyktingbiståndet kanal-intresseorganisation. del det svenskaEn storsom av

iseras frivilliga organisationerna och deras inter-dessutom de störregenom
fåtal fall har dessutom organisationerna avtal,nationella nätverk. I ett genom

inom flykting-sk. szimhâillskontrakt, entreprenad utfört uppgifter
området.
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fåfinns organisationer iDet Sverige enbart sig flykting-ägnarsom
frågor. Någon flyktingfrågorövergripande samverkansorganisation för exi-

såsom såväli för insatser inominte Danmark landetsterar t.ex. utomsom
i för insatser utomlands.och Norge

biståndetdet svenska bred flora enskildaEn växande del av svarar en av
Någraorganisationer för. har anknytning till religiösa samfund. Andra, som
Svenska röda humanitära organisationer.Rädda barnen och korset är stora

fackföreningsrörelsen och kooperationen, solidaritets-Stora folkrörelser som
småAfrikagrupperna och antalorganisationer Emmaus ettsamt stortsom

också Mångaföreningar intressegrupper finnsregionala och lokala och med.
biståndorganisationerna har huvudverksamhet.av som

biståndsverksamhet frånorganisationernas varierar in-Omfattningen av
år någraflera hundra miljoner kronor till enstaka insatsersatser per

bistånds-Organisationernas ansökningar till förtiotusentals kronor. staten
utgå frånskall de bi-överstiger tillgängliga medel. Verksamheteninsatser

ståndspolitiska målen riktlinjer.och andra
i Sverige det gällerallmänna utveckling idagDen när attsom man ser

och ideella organisationeromfördela arbetsuppgifter mellan offentliga organ
industrialiserade länder. har ibland skettfinns sedan länge i andra Detta som

dåliga offentligerfarenheter alltför kraftigt utbyggdresultatett av av en
vård-rådkommun inte längre har bekosta dyra ochsektor, där och attstat

histor-socialföräkringssystem. andra fall har det varit resultat andraI ett av
traditionellttraditioner i vilka de ideella organisationernaiska betingelser och

i utförandet samhälleliga uppgifter.spelat aktiv rollmer aven
både erfarenheterna i andra länderanledning bakgrundDet finns mot av

frivilligorganisationer börutvecklingen i Sverige vilken rolloch övervägaatt
framtid migrations- flyktingpolitiken. Inom dessaspela inom den och orga-
både i övrigt för insatser dettanisationer finns kompetens och resurser

område.

utomlandsKonfliktförebyggande insatser8.2

inom för sinNågra svenska frivilligorganisationerna arbetarde ramenav
initiativ konfliktföre-biståndsverksamhet med stödja olika äratt som

bistånd försvarstatligt svenskt tillförmedlabyggande, attt.ex. avgenom
konfliktlösning Stora delardemokratiutveckling,mänskliga rättigheter, o.s.v.

frånfrån medelofta med tillskottstödet kommer SIDA, organ-av egnaav
gåvor Bland organisationerinsamlingskampanjer, eller fonder.isationernas

Räddasådan röda korset, Barnen,verksamhet kan Svenskamed nämnas
Caritas och Lutherhjälpen.Diakonia,

utvecklat verk-på frivilligorganisationer tillsammansexempel hurEtt
fond för mänskliga rättigheter. Fon-Frivilligorganisationemassamhet utgör

imänskliga rättigheter världenför främjandetsamarbetsorganden är ett av
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föratt biståndoch till aktiviteter gäller mänskliga rättigheter i utveck-ge som
lingsländema. årVerksamheten började 1992. De humanitärastörstasex
frivilligorganisationerna i Sverige huvudmän för den självständiga stiftelseär

ändamål,bildats för detta nämligen Svenska röda korset, Rädda Barnen,som
Amnesty International svenska sektionen, Diakonia, Lutherhjälpen och
Svenska Kyrkans Mission.

erhållerFonden 10 miljoner år frånkronor SIDA för täckaattca per
institutionella kostnader och bidrag till projekt gäller mänskliga rättig-som
heter och demokrati. Varje enskild huvudman bidrar med 300.000 kronor

Ävenårligen. falli detta föreligger kontraktsförhållandeslags mellanett
fonden ståroch SIDA, för huvuddelen bidragsverksamhetensom av genom
det avtal ocksåFonden organiserar informations-upprättats. och opi-som
nionsaktiviteter i Sverige, seminarier för journalister mänskligat.ex. om
rättigheter, internationell vapenhandel och flyktingfrågor. Vidare samarbetar

med organisationemas folkrättsenheter biståndsavdelningar,ochnäraman
liksom med Raoul Wallenberg-institutet och svenska myndigheter. Fonden är

ocksåintressant gångendet första de frivillig-svenskaärattgenom som
sådantorganisationerna kring samarbete, frånbortserenats ett om man en-

skilda aktioner. institutionelltFonden samarbete förutgör ett att permanent
område,insatser samtliga organisationergöra har intresseett ettsom av.

intressantEn verksamhet bedrivs Raoul Wallenberg-institutet iannan av
Lund, anordnar kurser i Sverige och utlandet för jurister, offentligasom
tjänstemän och organisationsföreträdare mänskliga rättigheter och demo-om
kratifrågor, bistår med bygga fungerande i utvecklings-rättssystematt upp
länder och medverkar till inrättandet infonnations- och dokumentations-av
verksamhet mänskliga hållarättigheter Att sig ä jour med flykting-om m.m.
frågomas utveckling given del i institutets erhållerverksamhet. Institutetär en
finansiellt stårstöd SIDA, för huvuddelen kostnaderna för verk-av som av
samheten med seminarier och kurser i Sverige och utomlands.

8.3 Asylprocessen

Några frivilligorganisationerna många århar i aktivt sig i asyl-engageratav
har tagit sigDetta uttryck i stöd till enskilda asylsökande,attprocessen. ges

asylfrågomas utveckling nationellt och internationellt följs, remisseratt att
avges statliga utredningar och lagförslag, deltagande sker i den all-över att

debatten i opinionsbildande aktiviteter flyktingarstill försvarmänna av
rättsliga råd-ställning och till asyl, medverkan sker i utbildning ochrätten att
givning för jurister verksamma flyktingombud och kurser ochattsom
seminarier anordnas för tjänstemän frivilligaoch inom frivilligorganisa-
tionerna etc.

Organisationerna sig försvarare mänskligaupplever rättigheter ochsom av
humanitära återspeglasprinciper, vilket i deras ideologier och Deprogram.
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nödvändigt för skydda demo-själva skyddsnätsig är attettsom somser
såledesorganisationer har rollenrättsliga värden. Dessakratiska och av

humanitära principer och enskilda in-rättsliga ochvakthund för allmänna
asylområdet.förhållande offentliga vad gällertill dedivider i organen

asylfrågomaför sighuvudsakligen iFrivilligorganisationema arbetar var men
också från fall till fall.samverkan sker

rådgivning enskilda asylsökande,tillfrivilligorganisationer bedriverFlera
och medlemmartill andra organisationer ärombud ochtill juridiska egna som

år 1973 hafthar sedanSvenska röda korsetför asylsökande.verksamma en
för famil je-sådan rådgivning verksamhetbedrivitflyktingavdelning samtsom

uppgifterna bedrivsanhöriga. Deåterförening efterforskningoch senareav
Rådgivningsverksamheten tillstatliga medel.och medenligt avtal med staten

icentrala verksamhetenregionerna medan denienskilda bedrivs numera
flyktingfrågor.övergripandeinriktatsstället mer

Flyktingrådet Rädda Barnenochår Svenska1991 har Amnesty,Sedan en
Även SvenskaStockholm.Rådgivningsbyrå asylsökande iförgemensam

asylsökandeByrån enskildaingår huvudman.Kyrkan emottarnumera som
frånbyrån juridiska ombud,kommit tillasylärendengranskaroch som

meduteslutandeFinansieringen skereller andra.medlemsorganisationema
komprometteran-Statliga bidragfrån medlemsorganisationerna.medel anses
myndigheternasuppgift granskahar tillverksamheten bl.a.eftersomde att

församlandeRådgivningsbyrån intehandläggning. ett organsomagerar
från tillärenden ochremitterarochmedlemsorganisationerna utan tar emot

och hur de skallbeslutasjälvaOrganisationerna har sedandessa. att om
agera.

frågan handläggningenhurlösninglänge söktUNHCR har avomen
asylsökande stödenskildaSverige i syftebör ske iasylärendenenskilda att ge

skeröverenskommelseEnligtmed myndigheterna.kontakteri deras nu
också medsamarbeterådgivningsbyrån. harUNHCRmedsamarbeteett

familjeåterföreningsfrågor.kringSvenska röda korset
rådgivning och stöd tillfrivilligorganisationer bedriverandra svenskaFlera

påverkapå olikaCaritas. försöker sättoch Deasylsökande, FARRt.ex.
tillståndsärenden.enskildaimyndigheterna

organisationernaochmyndigheternaberördamellan deRelationerna
ömsesidigpräglatsområde delSverige har tilliasylprocessens stor av

finnsorganisationernaochdialog mellanunderlättaskepsis. För statenatt en
rådet.Flyktingpolitiskainrättaderegeringen1980-talet detsedan mitten avav

organisa-ochregeringensamrådet f.n. mellandiskuterasförFormerna
tionema.

samverkansorganisation förDanmark medverkariDet kan nämnas, att en
med Direkto-enligt avtalFlygtningehjaelp,Danskfrivilligorganisationer,16

skallansökanskeravgörandei förfarande därUdlmndinge detfor om enratet
verkställighet avlägs-omedelbargrundlös ochuppenbartbetraktas avsom
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organisationens medverkan har under deGenomnandebeslutet skall ske.
samrådi med denåren och 50 ansökningarnamellan 25 procentsenaste av

Såväl berörda myndig-i norrnalproceduren.myndigheten letts inansvariga
framhåller värdet med dennaFlygtningehjaelp detDanskheter storasom

också Flygtningehjaalp i det statligamedverkar Danskordning. Därutöver
instans i asylärenden.andraverksamhet. DettaFlygtningenzevnets ärorgan

emellertid integra-Flygtningehjzelps verksamhetDanskHuvuddelen avserav
tillfälligtbosnier medverksamhet föri Danmark,tion flyktingar uppe-av

MR-bistånd frivillig repatriering.utomlandshållstillstånd, ñykting- och samt
erhåller statlig ersättning. Detorganisationenverksamheternade avtaladeFör

uppdrag och finan-också korsetDanska rödakan nämnas, statensatt
tillfälligtbosnier medasylsökande ochdriver de där desiering centra uppe-

hållstillstånd vistas.

Återvandring8.4

Återvandringsfrågorna Erfarenheterunder kapitel 7.behandlatshar ovan
vissafinns hosaktivt medverkaåtervandring och intressekring attav

förhållande till sina respektiveinvandrarorganisationer iflykting- och andra
invandrar-några fall StatensProjektstöd har i lämnatsursprungsländer. av

varitriksförbund harBosnien-Hercegovinakanverk. Det nämnast.ex. att
återvändande tillframtidadiskussionerna kring huraktivt imycket ett

förberedas i Sverige.Bosnien kan
återvandringsfrågor finnsverksamhet medBetydande erfarenhet av egen

beskrivits iSociala Missionennågra Exempelvis harorganisationer.hos som
främst latin-år rådgivningsverksamhet förmånga bedrivitkapitel 7 under

projektmedel StatensEkonomiskt stöd har lämnatsamerikaner. avsom
frånåtervändande Sverige,ofrivilligtCaritas arbetar medinvandrarverk.

uppehåller möjlighet tilli landetsig illegalterbjudaatt engenom personer som
frånmedel SIDAåtervänder. Diakonia har meddevisst stöd i hemlandet om

Chile.Argentina, Uruguay ochreintegreringsprojekt istöd tillgett

överväganden förslagoch8.5

från deterfarenheternauppfattning, styrktskommitténsEnligt om-som av
erfarenhet ochfinns detsamrådet utredningsarbetet,underfattande engage-

förför inomviktigorganisationernabland är att utrymme ramengesommang
frivilligorganisationemaföreslår. ökad roll förkommittén Enpolitikden nya

särskilterfarenheter,också organisationernaskulle engagemangetomnyage
i Sverige.utomlands ochbåde insatsergällervadinnebär medansvar,ett

förförtroendetbetydelsefullt för det allmännaDetta kan dessutom vara
ochinvandringspolitikenochgenomföra flykting-statsmaktemas sätt att
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därigenom underlätta konsekvent tillämpning längre tid den politiköveren av
föreslår.kommitténsom

Kommittén organisationemas och institutionemas växande in-attanser,
för konfliktförebyggande arbete utomlands värdefulla och helt i linjesatser är

politik föreslår.med den kommittén Stöd bör därför i fortsättningenäven
så sådanlämnas verksamhet kan bedrivas och utvecklas.att
visst intresse frånEtt har organisationshållanmälts för medverkan i

sådanasylprocessen. En medverkan skulle bl.a. kunna tillgodose behovet av
insyn framtidai förfarande för snabb handläggning vid ochett gränsen
omedelbar verkställighet avlägsnandebeslut. Kommittén har emellertid valtav

föreslå sådaninte Fråganordning. bör dock, enligt kommitténsatt nu en
uppfattning, fortsatt uppmärksamhet.ägnas

Den nuvarande ordningen med Svenska fullgörröda korset statligaatt
förpliktelser familjeåterföreningvad gäller efterforskningoch anhöriga ärav

positivt exempel hur organisation kan utföra viktiga uppgifterett en som
flyktingpolitiken.även rör

finns blandDet invandrar- och andra frivilligorganisationer i Sverige ett
betydande återvandrings-intresse för statligtmed stöd sig iatt engagera
frågorna. föreslår återvandringspolitikenKommittén i kapitel 7 i detatt
konkreta genomförandet i hög grad skall bygga organisationemas insatser.

frånMedverkan bl.a. invandrarorganisationemas sida kan viktig för attvara
få tillräcklig flexibilitet och anpassning efter de enskilda gruppernas
förutsättningar önskemål. föreslåsoch delegationEn upprättad för samverkan

myndighetermellan och organisationer. del verksamhetenEn börstor av vara
projektkaraktär.av
Mångfalden svenska organisationer engagerade inom flykting-ärav som

och migrationspolitiken, i Sverige eller utomlands, antalEttär stor. stort
organisationer också biståndsverksamhet mångaaktiva för utomlands. Iär

mångfaldavseenden denna för varieradvälkomna verksamhetär att att en
skall kunna bedrivas fortlöpande efter skiftande förutsättningar.och anpassas

frånSom erfarenheterna ocksåDanmark och visar kan det emellertidNorge
finnas fördelar gårmed viktiga aktörer inom den ideella sektornstora att

i särskild organisation för arbete inom flykting-samman en gemensam
området. ocksåSom visas erfarenheterna i grannländema behöver dettaav
inte hindra de olika organisationerna för sig dessutom bedriveratt var
omfattande verksamhet, egenfinansierad eller uppdrag Förut-staten.av
sättningarna för med statligt stöd utveckla samverkansfonnema flyk-att
tingområdet mellan och organisationer sinsemellan mellanberördastaten samt
dessa bör enligt kommitténs uppfattning utredas vidare.
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9 Barnen, barnkonventionen och

utlänningslagen

Ändringar bör för utlänningslagstiftningen i fullbringagöras att
i förvaröverensstämmelse med barnkonventionen. Barn tassom

fåenligt utlänningslagen rättshjälpsbiträde direkt. Med hänsynbör
åldertill barnets och mognad bör klarläggas vad barn berörssom

beslut i Vid beaktandet humanitärahar ärendet.sägaett attav av
uppehållstillståndför bör särskild hänsyn till barnets bästa.skäl tas

årKonventionens definition den under 18 bam börär äratt° som
årf.n. gäller för barn under 16följas. De inskränkningar attsom

år.skall kunna i förvar bör därför gälla alla under 18tas
uppehållstillståndTidsbegränsat bör regel meddelas detnär- som

faderskapsutredning genomföras.behövs för skall kunnaatt en
förordnad offentligt biträde för bam börDen är ensamtett- som som

barnets ställföreträdare i det ärende förordnandetvara avser.
sina för hörande bam.Invandrarverket bör följa rutiner- upp av

Utrikesdepartementet ochInvandrarverket bör tillsammans medv
frånåterföreningRikspolisstyrelsen hur ansökningaröverväga om

ensamstående från ensamståendeföräldrar barn ibam eller till
snabbtSverige skall behandlas positivt, humant och sätt.ett

9.1 Bakgrunden och uppdraget

enhälligt den kon-FN:s generalförsamling den 20 november 1989antog
års tid. 26rättigheter förberetts 10 Denvention barnets under änom som mer

konventionen tillgänglig för undertecknande. Sverigejanuari 1990 blev
konventionen 22 1990 beslutadundertecknade dag. I densamma en mars

med visst för-proposition 198990: 107 föreslog regeringen riksdagen att-
åtskiljandebehåll frihetsberövade barn ochartikel 37avseende c om av

följde helt81f. ratificera konventionen. Riksdagenprop. propo-vuxna s. -
ratificerade konventionen. Hittills har 150sitionens förslag och än statermer

ratiñcerat konventionen.
konventionenföranledde ratificeringEnligt regeringens bedömning aven

konventionsbestämmel-lagstiftningsåtgärder. granskninginga Ensvenska av
statsrådet, att svenskföredragande lett till slutsatsenhade, enligt rättserna
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till allmänna syftning står god överensstämmelse med dessaoch sin ipraxis
Riksdagen anslöt sig helt till föredragandensbestämmelser prop. 28.s.

för Sveriges kraft septemberbedömning. Konventionen trädde del i i 1992.
konventionen skall efterlevnad granskas särskildEnligt staternas av en

år kommittén.FN-kommitté. Sverige har 1992 lämnat till Dennarapporten
frånpromemoria till kommittén Rädda Barnen ingick iochrapport en

granskningen framfördes viss kritik brister igranskningsunderlaget. Vid mot
i utlänningslagstiftningen.definitionen barn och förvarsreglema Kom-av

Sverige direkt inkorporeramittén föreslog vidare skulle övervägaatt att
i den nationella lagstiftningen. I övrigt hadekonventionens bestämmelser

pådet vilket Sverige iavgörande invändningarkommittén inga sättmotmer
åtaganden enligt konventionen.fullgjort sinastort

barn och barnUtlänningsmyndigheternas behandling asylsökande somav
på detuppehållstillstånd behovet skydd hargrundvill ha än avannan

från håll. myndigheterna iharkritiserats skilda Detnationella planet sagts att
många fall handlar och beslutar i stridutlänningslagen itillämpningsin av

går myndigheternaKritiken främstkonventionens krav. attutmot anses
åtgärderkonventionen vid allaåsidosätta skyldigheten enligt artikel 3 i att som

of childfrämsta rummet the best interests thebarnets bästa ibarnrör sätta
i den engelska grundtexten.consideration heter detshall be primarya

ingår igenom och belysaFlyktingpolitiska kommitténs uppdragI att
berördai sin tillämpningoch flyktingpolitikeninvandringsregleringenhur av

Vad uppdraget gällerbarn-konventionens krav.tillmyndigheter lever upp
vilket den tillämpatsalltså utlänningslagen och detanalysera hur sättär att

vid denartiklar i konventionenförhåller till barnkonventionen. Desig som
då portalartikeln 3förutomgenomgången primärt tilldrar sig intresse är --

familjeåterförening,och d.v.s. bestämmelsernaartiklarna 10, 12 37 om,
principiella förbudetbarnet detbli hörd i ärenden berörbarns rätt samtatt som

barn friheten.berövaatt ett
barnkonventionen ochSamråd rörandeoch, lämnade uppdrag m.m.

framgår avsnitt 1.2. Utöverredogörelsen underutlänningslagstiftningen av
frågor i samband medrörande barndetta kapitel behandlasivad sägssom

sakfrågoma delar betänkandet.i andra av

lagstiftningen och dessnationellaKonventionen, den9.2

tillämpning

åtagandeninternationellalagstiftning ochSvensk9.2.1.

åtaganden i kon-internationellalagstiftning och svenskanationellSvensk
motsatsförhållande tillstår meningen iform i denellervention ettannan

åbe-åsidosättas underaldrig kanlagbestämmelseuttryckligvarandra att en
och administra-Svenska domstolarkonventionsbestämmelse.ropande av en
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uteslutande författningar tillkomna besluttiva myndigheter tillämpar genom
eller dem bemyndigad myndighet. Skulleriksdag och regering av enav

innehålla frånöverenskommelse föreskrifter avvikerinternationell som en
alltsånationell reglering, gäller alltid den senare.

emellertid bli del införlivasinternationell överenskommelse kanEn aven
inkorporationnationella lagstiftningen. Det sker antingenmed den genom

kommit till användning itransformation. Den förra metoden,eller som
fråga angåendeEuropeiska konventionenomfattning ibegränsad senast om

grundläggande friheterna SFSmänskliga rättigheterna och deskydd för de
vari föreskrivs konven-innebär det utfärdas lag det1994: 1219, attatt en

bilaga, skall gälla lagform bifogas lagentionen, i sin antagna som somsom
alltså vanligaste metoden innebäroch den hittillshär landet. Deni attsenare,

tillinnehållså transformeras ochkonventionen, krävas, översättsansesom
förhållanden konventionsyften ochform till svensk lag. deAnses som enen

i den natio-tillgodoseddaregleradetillgodose reglera redanskall vararesp.
ratifikation konvention helt naturligtlagstiftningen, föranledernella en av en

lagstiftningsåtgärder.inga
ståndpunkten rättsligt etableradesi början 1970-talet denDet somvar av

konvention Sverigevåra rättsinstanser,utslag högsta att somenavgenom
rättstillämpning den inte hadeför svenskratificerat saknade betydelse om

nämnda metoderna.lagstiftning med endera deinförlivats med svensk av
låtinställning,får nyanseradståndpunktDenna ersatt meranses av ennumera

förvaltningsområdet.håll Vänd-sinafortfarande hävdasdenattvara
ratificeradnationell lag och konven-relationen mellanpunkten i ensynen

Tsesis-målet NJAdomstolens dom i det s.k.tion kan Högsta sägas utgöra
utgångspunktnaturligt med ifast det1983 8. HD slog där äratt atts.

vidtilltillgängliga förarbeten konventionenkonventionstexten och samt
tolkningsdata vilken innebördtillgängliga sökaanvändande andra utrönaav

idenbestämmelsehar vissden bestämmelsen konventioneni motsvararsom
i sig ratificeraduppfattning betydelsensvenska lagen. Denna av enom

rättsfall. rättsfalletbekräftats i antal I NJAkonvention har därefter ett senare
vårdnaden år,14överflyttning barn666, gällde1993 ettomavs. som

artikelsålunda till barnkonventionen och dessi sina domskälhänvisade HD
sig för domstolarinte formellt bindandevisserligenHD:s utslag är vare

rättsligabli beaktade i berördaförutsättseller andra myndigheter, men
sammanhang.

åberopaskan vidalltså ratificerad konventionkan konstaterasDet att ennu
och demadministrativa myndigheterviddomstolar ochsvenska även av

konventionen inte sigtolkningen svensk lag,beaktas i även vareomav
Sedan dettransformerats till svensk lag.med eller ärinkorporerats en annan

svårigheter därförbl.a.konvention kantolkningensak stöta attatt enav
oftast saknas.utförliga förarbeten svensk typav

231



SOU 1995: 75

9.2.2 Artikel 3 och utlänningslagen

Sveriges ratificering ansågs,barnkonventionen redan intesagts,av som
någrakräva eller anledning till ändringar i eller tillägg till den nationellage

lagstiftningen. Föredragande statsrådet uttalade i propositionen 28s. att
stårsvensk och praxis till sin allmänna syftning i godrätt överensstämmelse

med konventionens bestämmelser man kan tveksam huruvidamen vara om
svensk eller alla detaljerpraxis i med konventionensrätt överensstämmer

någonkrav. Om inkorporering konventionen det inte alls tal. Stats-av var
genomgångmaktema kom emellertid, efter samtliga artiklar, fram till atten av

lagstiftning och praxis generellt svarade konventionens krav.sett motupp
Bedömningen i varje fall svensk rättstillämpning till konven-att svarar upp
tionens ifrågasattskrav har emellertid det tillämpningengällernärsenare
utlänningsområdet.

Portalbestämmelsen i åläggerkonventionen artikel 3 offentliga ellerär som
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter

åtgärderoch lagstiftande i alla låtabarn barnets bästarörattorgan som
komma i främsta Kravet beakta barnets bästa denärrummet. att som-
språkliga såvälutformningen i den engelska grundtexten den svenskasom
översättningen visar -inte absolut. Hänsynen till andra viktiga intressen kan

åtgärderleda till i och för sig inte förenliga med barnets ändåbästaäratt som
måste Utifrångodtas. den allmänt erkända principen har rättatt stat attenvar

tillåtas uppehållavilka skall sig dess territorium,avgöra personer som
måste avvisning familj med barn kunna beslutas ocht.ex. en av en genom-

om fåföras det objektivt hade varit förbäst barnen häräven sesett att stanna
63198990: 107 n. En verkställighet bör genomföras med beaktandeprop s.

familj inte åtgärderbör splittras. Förutom familje-leder tillatt attav en som
splittring i princip oförenliga såvälmed barnkonventionen artikel 9är som

åsidosättsEuropakonventionen, artikelsvensk lag 8,är utansom numera
fråntvekan barnets bästa det i varje fall för längre tid skiljs sina föräldrar.om

Föredraganden konstaterade i propositionen 64 svensks. röranderättatt
utgår frånbarn och ungdom generellt principen barnets bästa. Hänvisningom

vårdnads-i propositionen bl.a. till regeringsformen 1 kap. 2 §, tillgörs
i föräldrabalken 6 socialtjänstlagenreglerna kap. och till 27 §. De nämnda

åberopadebestämmelserna och andra emellertid relaterade till vissaär
genomgåendesituationer syftardefinierade och antingen till skydda barnetatt

åtgärder förhållanden tilldefinierade eller bestämda kan skadamot som vara
för dess eller utveckling eller till medverka till dess personligaatt attperson

ekonomiska intressen i givna tillvaratas möjligaoch lägen bästa sätt.
Någon åläggerexplicitregel myndigheter och andra referensatt- utansom

förhållandetill given situation eller visst alltid barnets intresse isättaen -
främsta finns däremot inte. Svensk saknar den generalklausulrättrummet

bamkonventionens artikel 3 utgör.som
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Frågan det införas sådanbör klausul med räckvidd hela detöverom en
nationella sådanahar dimensioner den varken kan eller bör lösassystemet att
inom för utlänningslagstiftningen alltsåöversyn och utifrånramen en av

många rättsornrådenendast berörs. Vad däremot kan disku-ett av som som
myndigheter och andraär handlar och beslutar utlännings-teras om som

området bör åläggasuttryckligen i allt sitt agerande barns bästa isättaatt
främsta Uttryckt frågankan sålunda:formulerassätt börrummet. ett annat
utlänningslagen kompletteras med bestämmelse i sak motsvararen som
bamkonventionens artikel 3 Bakom jakande frågan dåden skulleett svar
ligga insikten de s.k. flyktingbarnens obestridligen svåraofta situation.om

Ordet eller begreppet barn förekommer endast ställe iettnu
utlänningslagen, nämligen i kapitel 6 där reglerna för förvar och uppsikt

årfinns. 16För bam gäller vuxenreglema. Utlänningslagensöver reglering
alltsåhar bamdefinition barnkonventionen i just dettaänen annan samman-

hang.

uppehållstillstånd9.2.3 Humanitära skäl för

humanitära framgårBegreppet skäl avsnitt 6.3, i allra högstaär, gradsom av
individrelaterat och det inte praktiskt möjligt komma längreär änatt att

förhållandenkonstatera vissa sådankonstituerar skäl tyngdatt attav uppe-
hållstillstånd bör Praxis idag kräver den situation kan föranledaattges. som
uppehållstillstånd grund måsteexempelvis sjukdom ha hög gradav en av
allvar eller risk för vinna beaktande.att

Regeringen har i vägledande praxisbeslut dragit vissa riktlinjer för närupp
uppehållstillståndbarn meddelaskan humanitära skäl. En generösav mer

frågabedömning ikan sjukt eller handikappat barngöras änett motom vuxna
återvändande till på påverkahemlandet livsavgörandenär skullesättett ett
utvecklingbarnets se beslut KU932373MP. ocksåHänsyn kant.ex. tas

Uppehållstillståndtill sjukdomen utvecklats efter inresan i Sverige. harom
meddelats familj där barn hade hjärntumör och hjärtfel och it.ex. etten var

vårdoperationbehov och KU932374MP. Barns psykiska problem iav
långförening också någramed vistelse i Sverige har behandlats i fall se t.ex.

KU932375MP.
i uppmärksammat fall 1993 tvålett nekade regeringen blödarsjuka pojkar

uppehållstillstånd vårddet upplyst i ärendet dentrots att att typvar av som
i Sverigeerbjuds kostnadsskäl i mycket andra länder det iävenav gavs om

sådan vårdoch för sig möjligt där. Regeringen konstaterade detatt attvar ge
åtagandeskulle medföra betydande ekonomiskt Sverige, med tankeett av

på vårddet antal blödarsjuka i olika länder inte erbjuds den de kanstora som
vårdi Sverige, behov för blödarsjuka skulle grundutgörages om av anses

uppehållstillstånd.för I det här relaterade fallet kunde barnen bl.a. genom
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bistånd från erhållasvenskt läkemedelsföretag sjukvård.nödvändigett
KU924069MP.

år led barnetI fall 1993 hörselnedsättning ochett annat av en grav en cp-
förlamad högersida. Handikappet bedömdes inteskada med vara av synner-

frågaligen allvarlig Men det litet bam i Sverige utvecklatart. ettvar om som
språk teckenspråket,det svenska vilket gjortsitt första och enda det möjligt-

återvändande påmed omgivningen, och skulle riskerakommunicera ett attatt
påverka hans utveckling. Regeringen hänvisade tilllivsavgörande sätt attett

sådanabedömning kan ifråga barn och fannen görasgenerös attommer
uppehållstillståndförelåghumanitär borde beviljas.synnerliga skäl art attav

KU932373MP.
konflikt mellan hänsynen till barns bästa ochsituation, därEn ett etten

uppstårnationellt intresse kan bli särskilt uttalad, det finnsövergripande, när
hållerföräldrar siglagakraftvunnet avlägsnandebeslut, och barnett men

tillståndansökningar söker detverkställighet ochundan somgenom nya
kraft förfatnings-vunnit laga kandem. Ett avlägsnandebeslutvägrats som

tillstånd efter ansökan enligt 2 kap. 5 § UtlL,undanröjas ochenligt enges en
sådan bifallas krävs,ansökan skall kunnaansökan. Förs.k. attatt enenny

åberopas omständighetomständighet och dennainte prövadtidigare att nya
humanitärkonstituerar synnerliga skältill asyl ellerantingen rätt artavger

härifrån fr.o.m. 1995-07-01 lokutionenutlänningenavlägsna ersattmot att
strida humanitetens krav verkställasynnerliga skäl... skulleär attmotav

Är förutsättningarna inteeller de nämndabeslutet avvisning utvisning .om
bifall.den ansökanuppfyllda lämnas utannya

9.2.4 Barn och förvar

år. Blir barnetbarnkonventionen varje människa under 18enligtBarn är
myndighetsålderntidigare,lagstiftningen i hemlandet myndigtenligt utgör

myndighetsåldern år.18och Sverigemellan barn I ärgränsen vuxen.
definitionsmässigt bam.18Personer än äryngre

i och för sig inte barni konventionen förbjuderArtikel 37 b att ett
lag ochfrihetsberövandet sker med stödkräversin frihetberövas att avmen

Enligtför möjliga tid.sista och kortastanvändsdet utväg ut-att som en
år enligt reglerfår 16 i förvarbamlänningslagen över tasett samma som en

Är jämförd6 kap. 3 § med16 gäller särskilda reglerunderbarnetvuxen.
utlänningslagen.2 §

för för-gäller tidernaförvar minskat. Dettai har ävenAntalet barn
fråga tider.mycket kortaDetvarstagandet. är nu om
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och utlänningslagenbarnkonventionenBarnen,

och förhör9.2.5 Barn

i enlighetålägger konventionsstatemaartikel 12Barnkonventionen att -
förfarandenadministrativadomstols- ochi allanationella reglernamed de -
direkt ellerantingenmöjlighet höras,bereda barnetbarn, attrör ettsom

lämpligtföreträdare eller organ.genom
muntlighetförhör ellerf.n. andra reglersaknarUtlänningslagen annanom

vilkahandläggning ochmuntligåterfinns kap. § s.k. äri 11 ldeän omsom
och heller ingaochskillnad mellan barningengenerella, de gör gervuxna
genomföras.organiseras ellerhandläggningen skallföreskrifter för hur

föreslås bl.a.i Asylprocessutred-handläggningmuntligordning förEn ny
rättssäkerhet istyrning ochEffektivare1995:46SOUbetänkandeningens

få avvisas inteasylsökandeskall ingenEnligt förslagetasylprocessen. om
handläggning. Möjlighetingått Invandrarverketsihandläggningmuntlig

Utlännings-handläggning hosockså muntlighaenligt förslagetinförs att
Även delbetänkande SOUsittVerkställighetsutredningen har inämnden.

frågor.dessa1995:55 berört
barnkonventionentillhänvisning bl.a.medhar nyligenRegeringen -

sådana i bl.a.ändringarföreslagit riksdagen12artikel 3 och antaatt-
mål och ärendenfå till tals i rörkommabarn skallföräldrabalken att som

utredningverkställer1994952224. Denhenne prop.honom eller ensom
hänsyninställningbarnetsskall klargörafatta beslutskall taeller resp.som

ålder och mognad.beaktande barnetsbåda fallen medvilja, itill barnets av
föreslås ändrade eller kom-lagardock inte detillhörUtlänningslagen som

härmed.pletterade i enlighet
Ågren kartläggninggjortkommitténs uppdragharJur.kand. Lars aven

imed artikel 12i jämförelseutlänningsärendenpraxis iutlänningslagen och
barnsInvandrarverket tillgodoserhur rättbelysesbarnkonventionen. Bl.a. att

utfärdadecentraltInvandrarverket harberör barnet.bli hörd i ärenden som
föremål självständigår förskall bli16vilka denenligtregler är över ensom

föräldrarna, demedtillsammans12 hörasoch barnutredning över om
överensstämmelse medstår principielliregler,i landet. Dessafinns här som

fått i denfullt genomslaginteemellertidartikel 12, harbamkonventionens
verksamheten.praktiska

företrädareoch9.2.6 Barn

åtföljsSverige intebarn tilldet kommeralltför sällaninteDet händer att som
vårdnadfaktiskmed tillsyn ellernågon ellerförälder omvuxenannanav

mottagningshemsärskilt inrättadeplacerassådant barnbarnet. Ett ensamt
vårdnadshavarelegalasådant barn,driver. FörInvandrarverket ett varssom

nås,omedelbart kanfall intei varjepå riket ellerokändfinns utomort
kap..regler llföräldrabalkensenligtgodregelmässigtförordnas en man
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En naturlig uppgift för den gode till fårbarnetär att att ettmannen se
offentligt biträde inför ärendets handläggning hos sådantInvandrawerket, där
inte redan förordnats. Det skall tilläggas det inte ovanligt det dykeräratt att
upp ihär landet bosatta eller vistandes släktingar vill handta ettsom om
sådan barn i på utgångenavvaktan Invandrarverkets prövningensamt av av

uppehållstillståndden ansökan in eller i varje fall fårgettsom som pre-
ingiven.sumeras

god förordnasEn enligt föräldrabalken för i förrnyndarens ställeattman
vårda den vårdaomyndiges angelägenheter eller den omyndiges rätt när
dennes intressen strider eller kan komma strida fönnyndarensantas att mot
eller den omyndige i rättslig biträdeangelägenhet behöver och inte kannär
företrädas förmyndaren eller legal företrädare. En god har,av annan man

vårdnadsuppdrag.annorlunda uttryckt, förvaltningsuppdrag inteochett ett
Det finns visserligen legal möjlighet i situation den häratten en som
förutsatta underårigeanordna förrnyndarskap för dentemporärtatt ett men
förfarandet åstadkommaför långdetta omständligt och för tid föräratt tar att
kunna alternativ i fallsammanhanget. I trängande kan godutgöra ett en man
förordnas vårda den omyndiges angelägenheter i fall där förrnyndarskap äratt

årsanordnat enligt lagen i främmande 1904 vissase lag inter-stat om
rättsförhållandennationella rörande äktenskap och fönnyndarskap, kap. 4.

9.2.7 De gömda barnen

En utlänning enligt lagakraftvunnet beslut skall i normalfallet lämnaettsom
landet, dvs. har avvisats utvisats, videller skall detta inom viss tidgöra —

två frånavvisning inom vid utvisning inom fyraoch veckor det beslutet-
laga kraft. förordnandeBeslut med omedelbar verkställighet kap. 8vann om

8 §, domstols och polismyndighets avlägsnandebeslut skall verkställas
fårmöjligt. beslutsmyndighet bestämma andra frister deAnnan änsnarast

två- utgårnämnda fyra-veckors fristerna Utlänningslagenoch kap. ll 12 §.
alltså från Underlåterutlänningen självmant skall lämna landet. han detatt
skall polismyndighetema verkställa eller utvisningen. regeringenHarav-
fattat beslutet avlägsnande kan regeringen myndighet attutseom annan
verkställa det kap. 11 ll § .

fått pååtskilligaSom tidigare, söker utlänningar avslag sinanämnts som
uppehållstillstånd hållaansökningar sig undan förhindra attattom genom

fåbeslutet verkställas. Misslyckade försök i dessaavlägsnande kan att tagom
utlänningar, de finns i landet vistas här illegalt, föranledersom om- -
regelmässigt polismyndigheten efterlysa dem. efterlysning avseendeEnatt en

ocksåfamilj eller förälder omfattar självfallet barn finns isomen ensam
åtföljerfamiljen eller föräldern.

hållerUppgifterna sig myndig-antalet utvisade undanom personer som
från 6 variationenheterna här i landet varierar 500 till 000. Den1 än storamer
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i uppskattning beror givetvis underlaget för statistiken bräckligt. Detäratt
mångaosäkert hur de efterlysta faktiskt kvar i landet.är ärav personerna som

många håller såOavsett hur det sig undan, det säkertär är attpersoner som
det bland dem finns här, finns familjer med barn.som

någonvisserligen lever tillsammans föräldrarBarn, med sina ellersom av
håller svårdem där familjen sig undan myndigheterna, lever i situa-men en

Många ocksåtion. depressionerdrabbas och sysslolöshet och lider denav av
Små för-oregelbundenhet präglar deras tillvaro. barn axlar ibland sinasom

äldrars roller, dessa inte längre orkar. Barnen kan bli apatiska, aggressivanär
utåtagerande. påfrestande livssituation ieller Deras sig inte sällan uttrycktar

psykiska eller somatiska sjukdomsbilder.
svåra situation blir särskilt akut de blir sjuka. Föräldrarna ellerBarnens när

vård dåvårdde har barnet i sin drar sig för söka därför deatt attsom annars
bli för polismyndigheten, till defruktar det kan känt haratt att attsom se

befinner sig. Och de förtränger dennalämnar landet, de ävenänvar om
kvarstår vårdenoftast skaffa behövs förfruktan, problemet deatt pengar som

eller behandlingen.

Familjeåterförening9.2.8

frånEnligt artikel 10 i barnkonventionen skall ansökningar barn eller dessett
familjeåterföreningföräldrar i eller konventionsstat forlämnaattom resa en

positivt, humant och snabbt konventionsstatema.behandlas sättett av
tilli 198990: 107 behandlats den reglerarArtikeln har rättensom omprop.

uppehållstillstånd artikelgrund anknytning. tveksamt dennaDet är omav
återförening. Artikelns före-verkligen syftar till reglera själva tillrättenatt

återföreningansökningarskrift positiv och human behandling av omom
måste forrnule-innebär inte de beviljas det i sökandens intresseär utanatt om

alltsåpåringen syftar själva ärendebehandlingen. Myndigheterna skulle vara
dokumentationskyldiga fram erforderliga upplysningar, välvilligtatt ta se

identitetav m.m.
område avseenden. Bl.a.praxis detta har kritiserats i olikaRegler och

gäller snabb-Sverige uppfyller konventionens krav dels detgäller det närom
det gäller kravet identifiering.het i förfarandet, dels när

såväl beskick-förekommer svenskaHandläggning dessa ärenden hosav
polismyndigheterna i Sverige Invandrarverket.ningar och hosi utlandet som

beslut inte överklagas.Verkets kan
målsättning ansökningarbehandlaInvandrarverket har uttalad att omen

framhållitsfrån hållåterförening emellertid fleraskyndsamt. Det har att
myndigheterna ofta betydande.hos de berördatidsutdräkten i ärendena är
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överväganden9.3 och förslag

allmän tolkningsprincip författningarDet svenska för-är ärattnumera en
enliga åtagandeninternationellamed landets 1993941117prop. 37 ochs.
199394:KU24 19. Annorlunda uttryckt betyder detta, Sverigenäratts.

åtaganderatiñcerat konvention gjort internationellteller och dettaett annaten
så fårinte föranlett lagstiftning eller ändringar i befintliga, existerandeny

ståi åtagandet.författningar överensstämmelse med konventionen elleranses
åtagande blir indirekt tillämpligtEtt internationellt därigenom här och den

åtagandetsföljaktligennationella lagstiftningen skall tolkas i anda och syfte.
förbigåsföljer barnkonventionen inte kan vid tillämpningenAv detta att av

fallutlänningslagens regler. Detta innebär dock inte det i detatt attt.ex. en
frånbestämmelse avviker konventionen, den skall dennationell övertasenare

sådanförra. konflikt gäller alltid den nationella lagbestämmelsen. MenI en
såledesför kan vägledning hämtas ilagbestärnrnelse detnär utrymmegeren

sådan.gäller inte enbart konventionstextenbarnkonventionen. Detta Detsom
måstekonventionen beaktas i väsentligt högre gradallmänna syftet med än

Ävenlagtillämpning. den fortsatta rättsutvecklingen konven-vid vanlig
område barnkonventionentionens kan ha betydelse. Det kan inte uteslutas att

angåendefå rättsutveckling Europakonventionenkan dynamiskasamma som
friheterna.mänskliga rättigheterna och de grundläggandeskydd för de

ansåg förslaget till införlivandeDomstolen i sitt yttrandeHögsta över av
angående mänskliga rättigheter bör haEuropakonventionen konventioneratt

Kommittén ansluter sigi fall konflikt med inhemska lagar.särskild tyngd av
får återspeglauppfattning, princip särskild vikttill denna attomsom anses en

måste barnkonventionen.fästas vid konvention somen

barnkonventionenBeaktande av
tillämpning inte förenlig med barn-utlänningslagen och dessKritiken äratt

områden. gällande principengäller i huvudsak Delskonventionen görstre att
påverkar bedömningen olikainte i tillräcklig gradbarnets bästa avom

vissa lagregler inte förenliga med kon-utlänningsärenden, dels hävdas äratt
införas iytterligare bestämmelser behöverbestämmelser, delsventionens att

får fog för kritik finns i allaKommittén konstatera, visstlagen. treatt
tillämpning i huvudsak förenliglagreglering ochavseendena ärattmen anser

emellertid ändras och tillföras. IVissa lagregler börmed konventionen. nya
hålladärvid dock itillämpningen ändras. Man böravseenden börvissa

asyltillämpning i ärendenbedömningen myndigheternasminnet vid omav
regeringenuppehållstillstånd det i hög gradhumanitära skäloch äratt somav

barnkonventionen.praxis och där haft beaktautformat attsom
dåligåtskilliga biträdena skulle haFrån håll offentligaflera har hävdats att

särskilt tillvarata barnensbarnkonventionen inte alltidochkunskap om
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påståenden finnasintressen. Oavsett bärkraften i dessa kan det kan anledning
frågor förhållandebarnkonventionen i tilluppmärksamma rörandeatt

utlänningslagstiftningen vidareutbildningar ordnas för biträdeni de m.m. som
i utlänningsärenden.

tillståndsprövningBarn och

såväluppehållstillstånd behandlats iför barn harGrunder för som vuxna
fråganavsnitt beröraemellertid lämpligt i dettakapitel Det kan ävenattvara

uppehållstillstånd, direkt hänförför dessa skälhumanitära skäl när merom
förhållanden.sig till barnsett

något mindre allvar och tyngd bamhumanitära skälDet krävs idag närav
uppehållstillstånd. kommitténs uppfattning börEnligtberörs beslutettav om

stå iockså tillämpningen skall kunnafalletdetta sägas överens-omvara
bästa.primärt beakta barnensmed bamkonventionens kravstämmelse att

dess psyko-förenligt med barns bästahävdas det inteDet kan är attettatt
tids iavvisas efter längre vistelseutveckling detsociala störs attgenom en

bestå deni efter vistelsen här ochStömingen skulle barnetSverige. att
förhållanden överförs tillföljd den,till svenskaanpassning är av ensom en

kanreligiös och kulturell miljö. Detfrämmande social,och inte sällanny
till skada förmening inte det generelltenligt kommitténsdock sägas äratt

synnerhet inte detföräldrar till land, ifölja med sina när rörbarnet ett annatatt
Även påfrestningar förfamiljens flyttning medförsig hemlandet. när storaom

från intressenfår övergripande, nationellainte bortse debarnet sommerman
upprätthålla principenNödvändigheteni sammanhanget.sig gällandegör att

sådantinvandringen krav.regleradeden är ettom
från krigsdrabbat ellerkommer till SverigeFlertalet barn annatettsom

få här. Motsvarandei fall kort sikt det bättrehärjat hemland kansätt vart
möjlighethandikappat barn hemlandet inte hargäller sjukt eller när attett

måste dåprimära intressesjukdomen eller handikappet. Mot barnetsbehandla
förhållandet sakliga skälanhöriga, saknaremellertid detvägas attatt som

uppehållstillstånd ansökan möjlighetvid bifall till barnetshär attett ges
anhöriginvandring.bosätta sig i Sverige enligt reglerna om

de ekono-betydelse i sammanhangetytterligare omständighet ärEn av
uppehållstillstånd medföra. Imeddelat kanmiska konsekvenser ettettsom

familjesplitt-förhindrasådant beaktande den skyldighetoch medläge attav
ochratificerat barnkonventionenåligger Sverige sedan landetring som
fogmening knappast medenligt kommitténsEuropakonventionen kan det

vika förinvandringen skallövergripande intresset regleradethävdas attatt ge
också låta föräldrarnadärmedbarnets bästa ochintresset tillgodoseattav

uppehålls-ansökangivetvis bäring varjehar harVadstanna. sagts omnu
utifrån.Sverige ellertillstånd, den efter inresa idvs. görsoavsett om
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Är frågandet i verklig mening finnerbarn kommitténett ensamt attom
uppehållstillståndbedömningen barnets ansökan mångai fall börav om

positiv. uppehållstillståndkunna bli Ett eventuellt bör emellertid regel-mer
för tidsbegränsadmässigt meddelas period. förekommer inteDet sällan atten

uppehållstillståndkommer hit för sedanbarn beviljats, fungeraett ensamt att,
för övrigaanknytning den familjen. Denna beteenden bör enligttypsom av

kommitténs mening motverkas.
ansökan enligt 2 kap. inlämnasNär 5 § UtlL situationen ofta denären ny

hållabarnfamilj avvika och sig undan, inte sällan underattatt genomen
omöjliggjortavsevärd tid, den verkställighet skulle ha skett. hävdasDetsom

visserligen ofta, längre vistelse här blir, desto starkare blir anknyt-att en
ningen till Sverige. Enligt kommitténs mening bör den redan tillämpade prin-

följas, den tid avvisad eller utvisad utlännning illegaltcipen att som en
får sålundauppehållit i landet efter beslutet inte tillgodoräknas.sig normalt En

alltsåanknytning uppfattning fåbör enligt kommitténs inteuppkommen
uppehållstillstånd.skäl vilket berättigar tillräknas ettsom

måste förutsätta utlänningen befinnerbifall till ansökan sig iEtt atten ny
åtgärderså situation risken för självdestruktiva bedömsattutsatt somen

hållautomordentligt allvarlig vid verkställighet. sig undan myndig-Atten
påfrestningarvad det innebärheterna med allt psykiska onekligenär sär-av

svårt för barn. En isolering tillsammans med föräldrar inteskilt som
vålla psykiskasin situation riskerar definitivt barnets hälsabemästrar attegen

utveckling allvarlig riskenoch sociala skada. Bedöms den synnerligenvara
måstefinner kommittén hänsynen till barnets komma ibetydande, bästaatt

främsta rummet.
fått uppehållstillståndvanligt de avslagen iDet ansökanär att som en om

undanhållerinte bara sig verkställigheten och avvisnings-sista instans, ett
ocksåutvisningsförordnandeeller s.k. ansökningar enligtutan genom nya
erhålla tillståndutlänningslagen2 kap. 5b § söker det dem. Ettvägratssom

åberopastillstånd till förkan i detta läge bara det stöd ansökanges om en
prövad omständighet och denna oprövade omständighettidigare inte gör att

stridande humanitetens krav verkställa det tidigaredet skulle mot attvara
lagakraftvunna avlägsnandebeslutet eller berättiga utlänning tillmeddelade,

lång hållitstidhär. Det sig självt barn under undanasyl säger att ett som
fara illa psykiskt. Situationen för barnet kan helt präglasmyndigheterna kan

för i Sverige, hänvisningama tillföräldrarnas beslutsamma kamp att stannaav
återvändasvåra ha fixeratskonsekvenser till hemlandet Barnet kanetc.attav

återvända. risken föromöjligheten Om expertis bedömervid äratt att stor att
utveckling, det tvingas lämnaallvarligt skadas i sin psyko-socialabarnet om

måste inSverige, detta i barnkonventionens anda vägas tungsom en
fåttomständigheten familjen sinomständighet vid totalbedömningen. Den att

gånger tillstånd hållit sig kvar i Sverige ändrarprövad upprepade ochsak utan
förhållande.inte detta
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En samlad bedömning samtliga de omständigheter, i enlighet medav som
vad tidigare måste åtagandenbeakta de gjorts och övrigasagts, härsom som
tidigare behandlade omständigheter leder kommittén till detta ställnings-
tagande:

Det angeläget inte minstär bakgrund den situation, i vilkenmot utsattaav-
asylsökande barn ofta befinner sig, barnkonventionens grundsyn,att
sådan den formuleras i artikel kommer till klart uttryck i utlännings-
lagen. Detta ställningstagande bör konkretiseras i den formen utlän-att
ningslagen kapitel där de generella förutsättningarna för uppehålls-
tillstånd finns angivna, kompletteras med paragraf där det föreskrivsen

tillståndsprövningendet vid särskilt skall beaktas vad hänsynenatt till
barns hälsa, utveckling och allmänna bästa kräver.
Tungt vägande i ärenden där humanitära åberopatsskäl har inte sällan~

såvarit barn berörs har varit länge i Sverige och sig tillatt anpassatsom
förhållanden återvändandehär till hemlandet skulle i varjeäventyraatt ett
fall barnets psykosociala utveckling, dvs. det skulle strida barnetsatt mot

låtabästa inte det här. Enligt kommitténs mening bör denatt stanna
omständigheten måste återvändabam till hemlandet föratt ett attannars
bo sina föräldrardär med inte i och för sig tillmätas betydelsestor som

för uppehållstillstånd.grund Annorlunda kan det dock ligga tillpermanent
i fall där barnet föräldrar och levt kontaktär med landsmän.närautan utan
Avgörande emellertid i vilken grad barnet i sin psykosocialaär utveckling

frånskilja oftast tillfälliga påfrestningarde flyttning till andraatt som en-
miljöer ofta innebär for barn kan bestående skada flyttaett antas ta attav-
tillbaka till hemlandet.

Barn och förvar

finns,Det framhölls redan i propositionen med förslag till utlän-som ny
ningslag, fall där det blikan nödvändigt förvarbarn i prop.ävenatt ta
198889:86, svårt99. Däremot det inse tyngden de skälär kanatts. av som
anföras till förstöd den ordning innebär årbarn mellan 16 och 18attsom
behandlas Enligt kommitténs mening bör konventionenssom vuxna.
bestämmelse ården under 18 betraktas följas.barn Kommitténäratt som som

därför de särskilda reglerna i 6 kap. tillämpas på3 § börattanser envar
år.enligt svensk omyndig, dvs. under 18 Det bör tilläggasrätt ärperson som

ifrågadet självfallet inte låta förvarstagetkan komma sig barnatt att ettvare
vistas låtahäktesavdelning eller inte förvaret upphöra vid förstaatten
möjliga tillfälle.

Allra förviktigast barnets bästa dock enligt kommitténs uppfattningär att
familjen någoninte splittras, eller i fall föräldrarna vistas hosatt vart av
bamet. Verkställighetsutredningen i SOUhar delbetänkandet 1995:55 Ett
samlat verksamhetsansvar för asylärenden föreslagit förvarslokaler böratt
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vanliga bostäder inom förkunna utformas vanligt förlägg-ettsom ramen
framhållerKommittén utredningen justningsboende. den omstän-noterar, att

hållamöjligt familjerdigheten detta skulle det och und-göra attatt samman
uppstår då familjemedlemfarniljesplittring i dag placeras i häkte.vika som en

emellertid knappast möjligt utforma förvarsvistelsen vanligtDet är att ettsom
Frågan övervägande.boende. kräver noga

undertill inte barn i förvar ställa det uppsikt skallMöjligheter ta utanatt
kommitténs mening givetvis utnyttjas. Kommittén har härenligt noterat ett
från riksförbundet organisationerna bör bidra tillPakistanskaförslag att ett

sådant alternativ för barnen medverka till farniljevistelse i denbättre attgenom
förhållanden.under för myndigheterna betryggandenationella gruppenegna

rättshjälp offentligträttshjälpslagen 1972:429 kanEnligt 41 § genom
utvisning enligtutlänning i ärende avvisning ellerbeviljasbiträde omen

sådantutlänningen behöver biträde. Dendet kanutlänningslagen antas attom
får hjälp biträde ochregelmässigt ha behovomyndig ärär antas avavsom

måste undantagslöst förförvar det behovetomyndige iden tagen anses vara
enlighetföreslår rättshjälpslagen kompletteras iKommittén därförhanden. att

härmed.
kompetens.personalen harviktigt för förvarstagna barn rättDet är att

Verkställighetsutredningen i sitt fortsatta arbeteKommittén konstaterar, att
personalfrågor med förvar bam.i sambandbehandlakommer att av

uppehållstillståndutredning vid ansökanochBarn om
överlämnasbarnet skall höras12 entydig i kravetMedan artikel är att

hörs personligen ellerbarnet skallenskildaden avgörastaten att genomom
Även framstår det emellertidinte direktförälder. det sägst.ex. somomen

övertygad detinte följs inte kanartikelnsjälvklart attatt omvaraom man
åsikt uttryck. nöja sig medkommer till Attbarnetsverkligen är egen som

uppfattning därför intelåta kanförälder uttrycka barnetsmöjligheten att en
finnas motstridiga intressen ellersig i fall där det kantillräckligt omvarevara

framförainte klararnågon anledning föräldernhar attattatt tro avman
åsikt.barnets

utfärdade regler enligtcentraltInvandrarverket har, nämnts,ovansom
år föremålbli för16 skallutlänningasylsökandevilka den är över ensom

år med föräld-höras tillsammansbarn 12utredning ochsjälvständig över
konstateraemellertid kunnatKommittén harfinns här i landet.derarna, om

praktiska verksamheten.fått fullt genomslag i denharreglerna inteatt
angeläget,både rättsligt och praktisktdetkommitténs meningEnligt är

såutredningsmässiga skäl,striktkonventionshänsynsåväl att ensom avav
i lag. kantill tals förankras Detkommabarn harviktig regel rätt attattsom

skall inträdautlänningsärendenbarn i närskyldighet höradiskuteras attom
Invandrawerkets handiålder det skall läggasuppnått ellervissbarnet omen
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utifrån ålderdet enskilda barnets och mognad och hur barnetavgöraatt om
fåskall komma till tals. Kommittén för sin del det alternativetattmenar senare

väljas. utgår från ålderbör En generell regel enbart barnets olämpligärsom
ålderjust det skälet barns mognad vid viss mycket skiftande ochärattav en

omständigheterna i det enskilda fallet påverkardessutom lämplighetenatt av
ocksåhöra barn. finnsDet anledning observera förhållan-detatt ett attyngre

det det inte alltid, i fall inte tveklöst, kan till barnets bästasägasatt vart vara
dåhöras. inte iDet hamnar sällan situation frånmed trycketatt utsatten

föräldrar och sig själv entydigt understödja föräldrarnas berättelseatt som
uppehållstillstånd.förstöd ansökan kan bliDet mycketett tungt attom ansvar

återvändandebära efter framtvingat till hemlandet.ett
Huruvida föräldrarna fårskall närvarande barn hörsnär avgörasettvara

från fall till fall med ledning omständigheterna. Det kan erinras att ettav om
skrivkunnigt barn förutsätts skriftlig berättelse.lämna Att det förordnandeen
biträdet skall med bam hörs redan i sig självklarhet.när ärettvara en

Kommittén fördelarnavill understryka med under utredningen användaatt
erfarenhetpersonal med bam. Särskilt angeläget bam lik-är attav ensamma

mindre barn hörs handläggare med särskild kompetens, vilket ocksåsom av
Invandrarverkets interna regler förutsätter. Detta kräver personal medatt
sådan kompetens i den organisationen tillvaratas. ocksåVäsentligt är attegna

vidareutbildning erfarenhetsutbyteoch utveckla personalens kom-genom
petens.

företrädareBarn och

någonEtt barn har primärt behov ha företrädakan det iensamt ett attav som
kontakter Invandrarverketmed och andra myndigheter. Behovet av en
vårdnadshavare tillståndsfrågani varje fall till dess avgjortshar mindreär - -
uttalat. god kan naturligtvis förordnadeEn det möjligtgörettman ges som
för honom eller henne företräda den omyndige i asylprocessen enligt llatt

2 föräldrabalken.kap § andra stycket En god emellertid normaltutsesman
utifrån andra kvalifikationer processjuridiska färdigheter och kanän rent
därför inte behovet biträde.väntas ersätta ettav

förhållandenMot bakgrund dessa och beaktandemed det reguljäraav av
godmannaskapets karaktär syfte, finnsoch det skäl överväga ersättaatt att
eller i varje fall komplettera den nuvarande ordningen förordna godatt man

föreslåsför i första hand bam med den 199495:224prop.ensamma som
mål enligtdet gäller och ärenden lagen l990:52 med särskildanär

vårdbestämmelser LVU. Det förslaget innebär den ärattungaom av som
förordnad enligt rättshjälpslagen offentligt biträde för barn under 15ettsom
år målsärskilt förordnande den ställföreträdare i det eller ärendeärutan unges

förordnandet Kommittén den ordningen bör införasattsom avser. menar
utlänningsområdet. förordnad offentligt biträde förDenäven ärsom som
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alltså ställföreträdarebarn bör barnets i det ärende förord-ett ensamt vara
någotnandet Förordnandet bör dock vidare innebörd vadänavser. ges en

föreslås ifråga omfattaLVU och bör kontakten medäven t.ex.som om
sålundasociala myndigheter. Genom den ordning kommittén förordarsom

bör rimligen väsentliga effektivitetsvinster handläggningsmässigt kunna
uppnås samtidigt regleringen blir rättsligt adekvat och invändningsfri.som

sådanadock tilläggas omständigheterna i vissa fall kanDet bör att attvara
enligt föräldrabalkengod böräven utses.en man

gömda barnensDe situation

tvåfråga hålls stårbarn undan myndigheterna principerI motom som
Å sidan den konventionsenliga skyldigheten i alla situationervarandra. attena

åprimärt till barnens bästa, och andra sidan intresset i laga ordningattavse
också förekommande falltillkomna beslut iakttas och i verkställs. Att finna en

tillfredsställande löser detta dilemma utomordentligtordning ärsättettsom
svårt.

för sin inte kunnat finna den formel i slag löserKommittén har del ettsom
låter föräldrar sigproblemet. Det sig sägas, att tar ett tungt ansvar genom

för myndigheterna hellre lämna landet. Riskensina barn ärgömma än attatt
förhållandeinformationnämligen barnet far illa. Enbart dettaattstor om

långt.skulle emellertid knappast leda
Åtgärderna sådanamåste måninriktas i görlig förhindra situationeratt

uppehållstillstånd.undanhållandet ansträngningarnaled iett attatt ses som
legala och praktiska förut-viktig del i det sammanhanget blir skapaEn att

såså blir fullständigsättningar utredning och handläggning ärenden ochatt av
alltså fattas beaktandekvalificerad möjligt, besluten med barnensattsom av

föreslår i betänkande ispeciella situation. Vad kommittén i övrigt detta bör
Verkställighetsutredningens och Asylprocessutredningens förslaglikhet med

förbidra till skapa de erforderliga förutsättningarna lägeägnat att ettattvara
storleksmässigtdär problemet med de gömda barnen blivit i varje fall mindre.

i sina överläggningar med frivilligorganisationer ochKommittén har sam-
påfund de gömda barnen funnit ofta nyanserad inställning baseradenom

förerfarenhet. Flera organisationer och samfund insatser minskagör att
människor sig och för hjälpa demskadeverkningama gömmer att attattav

låst sig Kommitténden nedbrytande situation dekomma attansersomur
mellan Invandrarverketligga värde i fortlöpande dialogdet skulle ett stort en

frivilligorganisationema och samfunden.andra berörda myndigheteroch samt
också frånflexibilitet samarbete myndigheternas sidaviss i dettaEn vore

avveckla framför alltkommitténs mening ägnad förebygga ochenligt att
hålls utökade rollundan myndigheternas kännedom. Densituationer där barn

såväl asylsökande verk-med de inledande kontakterna medi samband som
föreslår del understrykerkommittén för Invandrarverketsställigheten som
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Även måstecentrala roll. betydelsen avslagsbeslut motiverasverkets välattav
förståelsegod hos den sökande för myndigheternas besluts-betonas. En

sannolikt i viss förebyggandeunderlag och bedömningar har allmänhet en
på hålla sig kvar i Sverige negativt beslutverkan vid tankar överatt trots ett

uppehållstillstånd.ansökan om

aderskapsutredningF

hemvist i Sverige föreligger dels skyldighet för svenskabarn ha.rOm ett
sådanafaderskapet, dels svensk domsrätt. undermyndigheter utreda Attatt

förefaller stridaförhållanden avvisa fader utpekad ande-motmanen som
faderskapsutredningen faktiskt inte kanföräldrabalken. Ommeningen i

fadernverkställighet förhindras barnet vetskapfortsätta efter att om vemen
sådant måste ocksåalltså artikel beslutstrider Ettvilketär, mot anses vara

stridande bamets bästa.mot
kommitténs meningförhållandevis lösning problemet enligtenkelEn är

uppehållstillstånd i de fall faderskapsutredningbevilja tidsbegränsatatt ett en
tillstånd påverkarpågå. inte hellerpågår beräknas Ett tidsbegränsateller kan

därför i enlighet medinvandringen och barnets bästa börregleringen av
brott elleravlägsnandebeslutet grund sigartikel 3 främst. Omsättas annan

måste fåavvägning mellananledning föreligger docksärskild görasen
få faderskapsfrågan intressetutredd och det allmännaintressebarnets attav

landet.vederbörande avlägsnasatt urav
fall inte barnet denföreligger vidare i de därSvensk domsrätt även men

faderskapstalanhemvist i Sverige. den utsträckningutpekade har I enmannen
inteoch modern lämnat landet kan detfortsätta efter det barnetkan även att

på faderskapsmåletnågot skall leda tillföreligga konventionskrav attanses
uppehållstillstånd. inte kan fortsätta talar starka skälOm faderskapsprocessen

tillstånd bör meddelas här.för tidsbegränsat ävenatt
få Tidsbegrän-vilka dess föräldrarligger i barnets intresseDet att veta

föruppehållstillstånd meddelas det behövsbör regel när attsat ensom
genomföras.faderskapsutredning skall kunna

Familjedterfbrening

myndigheterna behandlar ärendenbarnkonventionen kräverArtikel 10 i att
Frånpåfamiljeåterförening positivt bl.a.där barn berörs sätt.ettom

påtalats det starka kravSvenska röda korset harinvandrarorganisationer och
allmäntInvandrarverket uppställer där detidentitetshandlingar även ärsom

omöjligt skaffaförhållandena berörda landet deti detomvittnat gör attatt
påtalats,äkthetsvärde. harsådana i fall med Dethandlingar, även närattvart

ändå Invandrarverketsådana finns underkänns dehandlingar undantagsvis av
förhållandena fall tveksamt,åberopande i landet. Det ijust med är vart omav
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återföreningsärendenhittillsvarande handläggning frånverkets vissa länderav
uppfyllt i konventionenkraven positivt behandlingssätt. Invandrar-ett

fåverket undersöker f.n. möjligheterna fram identitetshandlingar i aktuellaatt
familjåterföreningfall bl.a. för skall möjlig. Intressetatt attvara av upp-

rätthålla påinvandringsregleringen måsteeffektivt sätt vägasett mot
konventionens återföreningsärenden.krav positivt behandlingssätt förett

detta sammanhang kan konstateras, fall förekommerI däratt en
familjeåterförening Sådanainte kan rimlig. fall exempelvis farär näranses en
utvisats grund brott eller anknytningen till land grundnär annatav av

möj-familj där anknytningen till Sverige. Det förslagstörre än störreär om
föreslårligheter till viscring för besök, kommittén i avsnitt 6.6, börsom

måni viss tillgodose utvisningemellertid kunna barnets behov. Vid grund
måste det emellertid möjligt helt ibrott besök här Sverige.vägraattav vara

Invandrawerkets krav ansökning alltid skall inlämnas vid svenskatt en
sådan mångautlandsmyndighet inte hänsyn till redan isaknas ländertar att nu

förhållandeoch fortsatt minskning antalet sannolik. Detta tvingar iäratt en av
små långaofta barn och ibland besvärliga tilldag andraäven göraatt resor

familjeåterförening.länder för ansöka Ett exempel landatt ettom som
få svårighetervållar svårigheter igenom förIrak, där barn kanutgör stora

återförenas sina föräldrar i Sverige. Invandrarverket bör enligtkunna medatt
uppfattning inte bör för länder därkommitténs undantag görasöverväga, om

svårigheter sig.svensk beskickning saknas eller dit det särskildaär att ta
återföreningsärendena.vidare handläggningArtikel 10 kräver snabben av

Tidsutdräkten emellertid ofta betydande vid handläggningen hos utlands-är
polismyndighetema Invandrarverket. Invandrarverketmyndighetema, och

Utrikesdepartementet och Rikspolisstyrelsen överläggabör tillsammans med
återförening från ensamståendehur handläggningen ansökningarav omom

från ensamstående uppfyllaeller föräldrar till bam i Sverige skall kravetbarn
positiv, human och snabbt behandling.en

Omhändertagna enligtBam LVU

uppstårSvårlösta ibland barnproblem med motstridiga intressen när om-
vård1990:52 med särskilda bestämmelserhändertagits enligt lagen om av

frågaavvisas eller utvisas. liggeroch föräldrarna skall DennaLVUunga
Utredningen inteVerkställighetsutredningens uppdrag. harinom ännu av-

avstår fråndärför ställning förKommitténlämnat sitt slutbetänkande. att ta
del.egen
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genomförandeSamordning och10

behandlas helhet.kommitténs förslag börolika delarnaDe som enav
beräknade invandringen börkostnaderna för denförförslag tillEtt ram

kostnaderbör hurRegeringenårligen föreläggas riksdagen. överväga
samladbiståndsanslaget skall infogas iflyktingverksamhet inomför en

Sverige.såvälflyktingpolitik inomförutgiftsram utomsom
invand-minskning denvidfrigörsDe spontanaavenresurser som

åtgärder, rättvisareförflyktförebyggandeanvändas förbörringen en
möjlig-skyddsbehövande i världenfleroch förbördefördelning att ge

biståndsministramafå för invandrar- ochhjälp. Ettheter gemensamtatt
särskilda insatserbörsärskilda insatser skapas. Därutöverföranslag

Från båda projektanslag börbiståndsanslaget. dessafinansieras genom
asylländer,förstainternflyktingar,demokratiinsatser,finansieras för

återvandring.närområde ochi Sverigesstöd till länder
såregeringskanslietåstadkommas inomsamordning börökadEn att

ochsäkerställashelhetspolitiken kanförordadekommitténden ut-av
vecklas,

tillgängliga instrumentMålen ochför politiken10.1

migrationspolitikenflykting- ochsvenskaomorientering denDen somav
åtgärder utanför Sverigeflyktförebyggandekommittén förordar innebär att

politisktsammanhängandeskalltill Sverigeasylinvandringenoch ettsomses
olika delarnauppfattning dekommitténsområde. innebär enligtDetta att av

helhet.behandlasförslag börkommitténs som en
mål förgrundläggandeunderstrukit börtidigarekommitténSom ett

få demånga möjligt skall skydd,såflyktingpolitiken oavsettatt varsomvara
ingårmål asylrättenskydd. I dettadetta ävensig och attbefinner vem som ger

Sverige. Ettiinternationella planetsåväl det annatskall varnas som
förebyggspåtvungen migrationmål flykt ochgrundläggande bör attvara

förutsätterpolitiksådan förebyggandeSverige. Enutanför attinsatsergenom
behandlas i vidarevärldenbefolkningsomflyttningarna ifrågan ettom
perspektiv och denhandelspolitisktbistånds- ochutrikes-, attsäkerhets-,

migrations- ochfåområden tydligarebördessapolitikensvenska en
återvand-till frivilligmöjligheternaSlutligen bördimension.flyktingpolitisk

vidgas.ring
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sådanFör omorientering den svenska måstepolitikengöraatt en av
tillgängliga instrument utnyttjas effektivare och samordnat Tillsätt.ett mer
de tillgängliga instrumenten hör bl.a. utlänningslagstiftningen, de myndig-

tillämpa åtgärdernaheter har denna för asylsökande ochatt samtsom
flyktingar i Sverige Till de tillgängliga instrumenten hör anslag ochäven
åtgärder under Utrikesdepartementet.

frigörsResurser vid minskning den invandringen tillspontanasom en av
Sverige bör ställas till förfogande för:

åtgärder bidrar till fler skyddsbehövande i världen möjlighetatt attsom ge-
få skydd och hjälp,

åtgärder inriktade flykt påtvingadorsaker till och migration,-
åtgärder tillmedverkar rättvisare fördelning de bördorsom en av som-
flyktingströmmar innebär för stater,
åtgärder närområdehjälper i Sveriges utveckla sin asyl-,stater attsom-
migrations- och gränspolitik samt
åtgärder återvandringen,främjar såväl internationellt i Sverige.som som-

åtgärderEn del de kommittén förordar kräver intestor extraav som re-
viljeinriktning och omprioriteringar inom existerandeutansurser en ny ramar.

åtgärdernakommittén förordade såledesDe utanför Sverige kan delasav nu
in i följande kategorier:tre

politisktdiplomatiskt arbete inte kräver ekonomiskasom nya resurser,~
biståndsområdetomprioritering insatser inom framför allt och inomav-

för den fredsbevarande verksamheten samtramen
insatser endast kan genomföras medel tillskjuts.extrasom om-

framhållitsVidare bör, i kapitel olika insatserde förordassom som
med hänsyn till tidshorisonten och karaktären de problemövervägas av som

bör behandlas:

långsiktigt förebyggande insatser inom den allmänna utrikes-, handels--
biståndspolitiken påtvingadoch för förebygga flykt och migration,att

mellanlångriktade insatser kort och för förhindrasikt migrations-att att-
områdenoch flyktingrörelser uppkommer i vissa och för lindraatt

sådanaeffekterna där de redan uppkommit i mindre skala samtav
då uppståttinsatser flyktingrörelser biståndredan för skydd ochatt ge-

möjliga antal flyktingar internflyktingar.ochstörsta

riktade på mellanlångVad gäller insatser kort och sikt bör därutöver av-
tvåvägningar åtgärder. fråganmellan förstaFör det detgöras ärtyper av om

sådana åtgärder påverkabör vidtas de kan invandringen hitoavsettsom om
närområdet. fråganeller till länder i sådana åtgärderFör det andra detär om
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påverka omfattningen sammansättningensyftar till ochdirekt att avsom
närområdet.till Sverige eller tillinvandringen

frigörs vid minskning denbörSom redan nämnts resurser som en av
till förfogande för insatsertill Sverige ställasinvandringenspontana av ovan

finan-Sverige. del dessa insatser bör kunnaangivet slag utanför En stor av
biståndsramen olika anslag. bör särskiltoch dess Därutöversieras inom ett

sådant särskilt anslaginrättas. Förslagetför riktade insatseranslag ettom
insatser finansieringavsnitt 10.3.1. De kräverutvecklas nedan i ärsom

således:

anslaget för internationellt utvecklings-Biståndsinsatser förinom ramen
samarbete

utvecklingsbistånd inklusive flyktingverksamhet,i allmänhet, FN:s-
biståndflyktingbistånd, återuppbyggnad, tillstöd tillkatastrof- ochriktat-

såvälirättigheter och konfliktlösning andrademokrati, mänskliga
närområdedäribland i Sverigesi Europa,Världsdelar samtsom

Östeuropa.bistånd Central- ochför samarbete med-

för anslagSärskilda riktade insatser inom ett nyttramen
närområde,Sverigessärskilda insatser i-

flyktförebyggande insatser i första asylländersärskilda samt-
återvandring frånåtgärder Sverige.for främjaatt-

tvåsåledes för deparallellt inom dessabörResurser avsättas attramar
förordar skallutanför Sverige kommitténvad gäller insatserriktlinjer som

Biståndspolitiken sådan självfallethari praktiken.kunna omsättas ensom
befolknings-för sikt motverka orsaker tillutomordentligt betydelse attstor

fattigdomsbekämpning de främstadenomflyttningar har ettatt som avgenom
Även målen biståndspolitiken betydelse imålen. förde övriga är storav

politisksåsom målen resurstillväxt, ekonomisk ochrörandesammanhanget,
samhällsutveckling miljön.ochsjälvständighet, demokratisk omomsorgen

åsikt vikten detprincipiell understrykavill därförKommittén attavsom en
en-procentsmåletfårbiståndet successivt volymsamlade moten som svarar

bekämpamed inriktninglångsiktiga utvecklingssamarbetetoch det attatt
bakgrundförordar dennaKommitténfattigdom förstärks. attmot resurser

tid kaninvandring, vilka längrepå dämpadsikt frigörs över engenom ensom
hjälp tillmycket höga beroendetill invandrarnasbli avsevärda med hänsyn av

biståndspolitiken i dess helhet.från tillförsoch kommun,försörjning stat
åtgärdertillföras inom densikt bör främstfrigörs kortDe resurser som

Kommittén kommer i detsärskilda riktade insatserför anges ovan.somram
medelstill-områden prioriteras vad gällerbörföljande utveckla vilkaatt som
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såväldelningen biståndspolitikeninom vad gäller de särskilda riktadesom
insatserna hur denna resurstilldelning åstadkommasskulle kunna se avsnitt
10.3.

10.2 Nya samordningsfonner

Den kommittén föreslagna politiken förutsätter hög gradav nya en av sam-
verkan politikområden.mellan olika Det svenska administrativa ärsystemet
emellertid inte sådantuppbyggt den eftersträvadesätt samordningenett att

låternaturligen sig genomföras. Verksamheten inom varje enskilt politik-
område utgår från mål och riktlinjer endast i undantagsfall hänsyn tilltarsom
effekter i rnigrations- och flyktinghänseende. I utsträckning hellerärstor
målen områdenför politiken olika jämförbara. biståndspoliti-Medan t.ex.
ken bl.a. syftar till bidra långsiktigtill ekonomisk utjämning mellanatt en
fattiga och rika länder syftar flyktingpolitiken till skydd och invand-att ge
ringspolitiken till reglera invandringen till Sverige. Redan de olika målenatt

områdenför politiken olika och risken för direkta eller indirekta mål-
konflikter områdesöverskridandeförutsätter klara strategier fonnuleras såatt

i uppnåsökad grad kan mellan olika statliga verksamhetsgrenaratt en samsyn
och mellan regeringskansliets olika departement och myndigheterna i övrigt.

En grundläggande förutsättning för kommitténs förslag insatseratt om
utanför Sverige skall kunna förverkligas sammanhållenled iettsom en
flykting- såledesoch migrationspolitik fortlöpande ochär näraatt en sam-

frågorverkan sker i dessa mellan olika delar regeringskansliet och mellanav
regeringen och berörda samrådermyndigheter. Redan i dag givetvis berörda
departement med frågeornrådenvarandra vad gäller rad de berörs ien av som
kapitlen 5 och samrådFormerna för detta mångakan dock i fall
förbättras. Dessutom har uppståttbehov samarbete redan i och mednya av
Sveriges inträde i EU och ökad internationell samverkan igenom en
allmänhet.

Kommittén har denna bakgrund diskuterat åtgärderolika tänkbara förmot
åstadkomma sådan och ökad samordning inom regerings-att en samsyn

kansliet och mellan myndigheterna i övrigt. Det nuvarande innebärsystemet
emellertid de används för asylprövning och flyktingpolitikatt resurser som
inom Sverige anvisas under Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel medan

för flyktingpolitik utanför Sverige, de svenska bidragen tillt.ex.resurserna
UNHCR, anvisas under Utrikesdepartementets huvudtitel. Vidare ansvarar
Arbetsmarknadsdepartementet för EU-samarbetet rörande asyl och invandring
under tredje pelaren medan Utrikesdepartementet för Europapolitiken isvarar

Ävensin helhet. andra exempel kan Kommitténs förslagnämnas. om en
sammanhållen flyktingpolitik förutsätter ökad samverkan och samord-att en

bådaning sker mellan dessa frågoroch andra berörda departement i alla som
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genomförandeSamordning och

invandringspolitikenmigrations-, utlännings- ochflykting-,gäller asyl-, samt
åtgärder.flyktförebyggande

arbetet inomsjälvfallet regeringen bedöma hurankommerDet att
avståttKommittén har därförfördelas och samordnas.regeringskansliet skall

sådan samordning skulle kunnahur ökadfrån förslaglämnaatt enom
till uttrycka sininskränker sig i denna delKommitténgenomföras. att som

fråga i detta sammanhang hur samlatåsikt avgörande ärprincipiella ettatt en
utanförflyktingpolitiska insatsersäkerställas förpolitiskt skall kunnaansvar

åtgärder för flyktingarförtill Sverigeför invandringenSverige, samt som
sådant säkerställssamlat politiskt ärgenomförs här. Att ett av av-ansvar

helhetsförslag. Som kom-kommitténsgenomförandetvikt förgörande av
frågan utgiftsramsamladföreslår bör dessutomi det följandemittén enom

Sverige beredas iinom ochflyktingpolitiken sär-förför kostnaderna utom
ordning.skild

medelsanvändningochEkonomiska10.3 ramar

Ekonomiska10.3.1 ramar

invandringhurkommittén hafthar övervägaEnligt direktiven att av personer
uppehållstillstånd regleraskantillprincipiellharinte rätt genomsom en

bl.a. detgrundvalstatsmakternafastställtsplaneringsramar avavsom
framgår överväganden ikommitténssamhällsekonomiska Somläget. av

sådant planeringsramarmedfunnitkommittén6.2.2 haravsnitt ett systematt
tillåtsinvandringdengenomföras ägainte börolika skäl utan att rumsomav
skäl ochstarka humanitäramed näraskyddsbehövande,bör personeravse
månuppehållstillstånd behovhär iprincipiellanhöriga med rätt samtatt av

börriktlinjer. Därutövergällandei enlighet medarbetskraftsinvandring nu
bibehållasflyktingaröverföringorganiseradordningen förnuvarandeden av

överföra flyktingar hit.förhållande till behovenflexibelt ianvändasoch att
Även de medelanvända vissamöjligheten kunnanuvarandeden att somav

flyktingsituationertill lösningartill bidragflyktingöverföringföravsätts av
aktualiseras i denkvarstå, kvotöverföringSverigeutanför bör om-om

försådana planeringsramarNågot behovfattning beräknats. avsom
således inte enligtföreliggeri direktivenskisseratstotalinvandringen som

kommittén.
frågan ekonomisk totalramkommitkommitténDäremot har ägnaatt om en

sådan total-Idén meduppmärksamhet.verksamhetsområdet särskildför en
följastatsmakternaförmöjligheternaunderlättadels attskulle attvararam

anslagits förförhållande till deiinvandringenutvecklingen somresurserav
från asylprövningenöverföringområdet, möjliggöradels att resurseraven

andrasådana flyktförebyggande ochSverige tilliflyktingmottagandetoch
kommittén förordar.utanför Sverigeinsatser som
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Frågan ekonomisk totalram har tagits Asylprocessutred-om en upp av
ningen SOU 1995:46 129-133. Denna utredning hade inte till uppgift atts.

frågagranska denna berördenärmare den i samband med vissa allmännamen
överväganden konstitutionell karaktär relationen mellan regering ochav om
riksdag vad gäller asylpolitiken. I utredningens betänkande framhålls bl.a.
följande i denna del: En ekonomisk förtotalram hela verksamhetsområdet
invandring skulle riksdagen reellt styrmedel samtidigtettm.m. ge som rege-

denringen, inom angivna totalramen, har full frihet praxisbild-att styra
Efter riksdagens ställningstagandeningen. till ekonomisk totalram skulleen

det påankomma denregeringen fördelningen medlen. Igöra närmareatt av
den mån kostnader uppkom täcktesinte den beslutade totalramensom av
skulle gå tillbaka till riksdagenregeringen för ytterligaretvungen att attvara
medel. viktig förutsättningEn för ekonomisk skall fungeraatt en ram som

uppföljningstyrinstrument sker regelbundet. Genomär att mot ramarna
åstadkomsuppföljningen utgiftskontroll och möjligheter på tidigtatt etten

stadium påverka oönskad utveckling.en
Konstruktionen med ekonomisk totalram möjlighet för riks-utgören en

ställningdagen till helheten förslag för verksamhets-i regeringensatt ta
området invandring och ställa förslaget andra verksamhetsom-motm.m.
rådens behov. Samtidigt frihet överskrida anslagenregeringens för-attsom

medför totalram riksdagenssvinner och det anvisadeprioritering,atten
fårbeloppet, reell innebörd.en

j Kommittén sig tillansluter det principiella utvecklassynsätt som av
Asylprocessutredningen, nämligen riksdagen bör ekonomiskatt ange en

verksamhetsområdettotalram för hela invandring, med den innebörden att
återkommaskulleregeringen till riksdagen kostnader tilltvungen attvara om

följd asylinvandring och övrig invandring skulle uppkomma deutöverav
medel anvisats för den aktuella perioden.som

Kommittén vill frånemellertid utvidga detta förslag Asylprocessutred-
förningen totalram kostnaderna för invandringen med sitt förslagegetom en

frigörs minskning invandringendenatt spontanaresurser som genom en av
bör tillföras anslag för insatser utanför Sverige. innebäraDet skulle t.ex. att

asylsökande bli mindre förväntatantalet här skulle skulle ökadeänom
anslås för flyktförebyggandekunna insatser utomlands och förresurser

skydd flyktingar via UNHCR och andra sätt.t.ex.
fråganKommittén förordar denna bakgrund samladmot att om en

utgiftsram för flyktingpolitiken inom Sverigeden svenska och bereds iutom
svårigheternaKommitténsärskild ordning. medveten deär stora attom av-

biståndsanslagen.flyktingutgiftemade särskilda inom för Detgränsa ramen
förmed utgiftstak hela offentliga sektorn riksdagen har anslutitsystem som

sig till innebär emellertid kostnader för rad olika verksamhetsgrenaratt en
måste och infogas i budgetram. Dessa avgränsningaravgränsas en gemensam

måste uppnå måletgenomföra för övergripandelätta detär görasatt attmen
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utgifter skall kontrolleras bättre. Därigenom kan avvägningar görasatt statens
delområdeneffekterna insatserna inom olika omfattasvad gäller somav av

sådanFörutsättningar införa flyktingpolitisk verksam-utgiftsramarna. att en
lösningar gäller resursöverföring och anslags-olika tekniska vadhetsram och

kartläggas inom regeringskansliet.konstruktion bör närmare
kommittén förordade modellen medväsentliga idén med denDen av en

tvåsåledes flykting-sådan sambanden mellan deekonomisk totalram är att
framstååtgärder inom och Sverige börpolitiska verksamhetsgrenarna utom

så genomföra flyktförebyggande insatsermöjligheterna väsent-sätt att att
blir betydligt mindre beräknat. Kom-antalet asylsökandeligt vidgas ännär

utgiftstaksyftet generellt medmedmittén medveten ärär ett systern attattom
ingår imån statsutgifterna. De olika anslagmöjligaste begränsai som en

sedvanligförhand undantas vad gäller budget-givetvis intetotalram kan en
tillutgifterna i statsbudgeten i dess helhet ochtillprövning, där hänsyn tas

Samtidigt den omprioriteringbesparingar. byggernödvändigheten somav
så möjligt skall kunnamycketkommittén förordar över-att resurser som

till nödvändig-flyktingpolitik, bl. med hänsynfrån till utrikesföras inrikes a.
åtgärder.flyktförebyggandeökadeheten av

samlad flyktingpolitiskmedkommittén förordadeDet ut-systemet enav
för särskildaanförts i avsnitt 10.1 anslagförutsättergiftsram att ettsom

föreslår tillskapasKommittén detta anslaginrättas.riktade insatser snarastatt
Arbetsmarknads- ochdetta anslag bör delas mellanmöjligt. förAnsvaret

biståndsministrarna. Till dettaochd.v.s. invandrar-Utrikesdepartementet,
blir mindrefrigörs invandringenskulle föras de änanslag som omresurser

enligtutanför Sverige redanmedel för insatseroch därutöver deberäknat som
för flykting-till förfogande inom anslagetordning kan ställasnuvarande

beräknat. Nedankvotöverföringen blir mindreomfattningenkvoten änom av
tilldelningkommittén vad gälleråterfinns prioriteringar enligt bör görassom

från biståndsanslagen.från ochmedel detta anslagav

med riksdagenKommunikation10.3.2

kommunikation medför regeringensformernaKommittén har diskuterat
frågor. utgiftsram för den samladehithörande Förslagriksdagen i om en

riksdagen iSverige skulle föreläggasochflyktingpolitiken inom utom
för verksamheten.skulle anvisabudgetpropositionen och riksdagen en ram

år, regeringen in-gång skullebudgetperiod,Under löpande t.ex. peren
i vilkeninformationtill riksdagen medskrivelsekomma med ut-omen

förutsetts i detmindre vadvarit ellerinvandringensträckning änstörre som
Regeringen skullebeslutet.budgetpropositionen grundade även ge

från för särskilda riktadeanslagetanvändningen medelinformation avom
från biståndsanslaget för flykting-medelåtgärder tilldelandetoch avom

i sambandåvila regeringenskulle detDärutöverpolitiska insatser attm.m.
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plötsligmed och oväntad inströmning viss omfattning i särskild ordningav
åtgärderanmäla för riksdagen vilka har vidtagits.som

Med det skisserats skulle fråganriksdagens inflytandesystem översom nu
invandringens omfattning och kostnaderna för den samlade flykting-om

politiken öka. I sammanhanget bör erinras vad kommittén tidigareäven om
anförthar beslutsprocessen uppehållstillståndvad gäller itemporäraom

massflyktsituationer avsnitt 6.7.4.se

10.3.3 Tillgängliga resurser

framhållitSom kommittén har bör mindre invandring beräknat innebäraänen
ökade medel kan ställas till förfogande för flyktförebyggandebl.a. in-att

åtgärder åstadkommaför för bördefördelningökad och försatser, att att
fårfler flyktingar imöjliggöra världen skydd och hjälp.att

årliga antalet asylsökande till Sverige sedan början 1980-taletDet harav
nivånvarierat mellan 3 000 och 85 000. I slutet 1980-talet 30 000.av var ca

Årnedåtgåendenärvarande kan registreras.För tendens 1994 komen om-
år uppgåkring 20 000 asylsökande medan 1995 antalet kan komma tillatt

omkring 15 000 personer.
svårtdärför redovisa den minskade belastning statsbudgetenDet är att

åstadkommasskulle följd genomförandet kommitténssom som en av av
förslag. Kommittén har därför valt redovisa följande räkneexempel.att

Räkneexempel

såledesDetta endast exempel hur besparingarna skulle kunnaär ett stora
bli vid genomförande kommitténs förslag under vissa givna förut-ett av

förutsättningarsättningar. Dessa har för enkelhetens skull valts ganska nära-
förhållanden rått år.liggande de under Kommittén medvetensom senare

den verkliga utvecklingen bli väsentligtkan annorlunda beroendeattom
händer i viika individer Sverige.vad omvärlden och söker asyl isom som

Med gällande regler avvisas omkring 20 de asylsökande medprocent avnu
omedelbar verkställighet. Med kommitténs förslag kan andelen komma att

till omkring 30 Omkring 40 de asylsökande har underöka procent. procent av
år fått uppehållstillstånd konventionsflyktingar, de factoflyk-senare som

kommitténstingar, krigsvägrare eller politiskt-humanitära skäl. Medav
till 20-30 Samtidigtförslag kan motsvarande andel sjunka omkring procent.

fördubblas. Anhöriga tillandelen konventionsflyktingar dockkommer att en
fått uppehållstillståndutlänning enligt omfattas bidrags-ovan av sammasom

åttaförst anlände. Hittills har det kommit ungefär anhörigaregler densom
utgår tillursprungligt anlända under den tid för vilken statsbidrag kom-tio

kommitténsför sociala kostnader. Med den tänkta tillämpningen avmunen
relationen framtiden kunna beräknas till tio.anhörigbegrepp bör den i sex
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från förutsättningar kan beräk-utgångspunkt angivna tänktaMed ovan
årutgår fråntvå 000 asylsökandealternativ. Ett 15olikaningar göras per

frånutgår 000.andra 25medan det
avvisade kunna kommaantalet omedelbartalternativet skulledet förstaI att

år eftersombesparing 55 milj. krfrån 500.3 000 till 4 Dettaöka perger en
för asylsökande.mottagningssystemetin iavvisas kommerde som

frånökning 5 00 tillskulle innebäraalternativetMotsvarande i det andra en
Utgångspunkten för beräkningenmilj. kr.besparing 90vilket7 500 enger

i Sverige underasylsökande skulle hadenbesparingen är stannatatt sexav
statsbidrag.205 kr dag imånader den tiden kostatoch under per

uppehållstillståndfå6 000 med000 asylsökande skullealternativet med 15I
antalet kunna kommakommitténs förslag skulleEnligtdagens regler. att

anhöriga bordeantagande avseendegjordatill 000. Medminska 3 ovan
utgårdessa statsbidragfrån 800. och800 till 1 Förantalet minska 4 var en av

på två år. Detta innebär total000 kr fördelatmed 140till kommunerna en
Motsvarande för alternativetalternativ.milj. kr enligt dettamed 840besparing

uppehållstillstånd för deminskning antaletasylsökandemed 25 000 är aven
frånför anhörigafrån till 5 000 och deasylsökande 10 000ursprungliga

400 milj. kr enbartbesparing totalt lskulle000 till 3 000. Detta8 ge en
statsbidragen.vad gäller

leda tillförändringarna börVerkställighetsutredningen föreslagnaDe enav
på omkring 45 milj. kr och i detalternativeti förstabesparing detytterligare

förtotal besparingskulleomkring 75 milj. kr. Dettaandra statenge en
570 milj. kr i detalternativet och knappt 1milj. i det förstaomkring 940 kr

kommitténs förslagför genomförandetKostnadernaalternativet.andra av
båda redan i budgetpropo-uppgår milj. i alternativen. Dettill omkring 200 kr

invandringsområdet milj. kr.sparrnålet för 800 Densitionen fastställda är
år.uppnås först efter Dei exemplenfulla effekten besparingarna treovanav

således skullede tillgängligainnebärnämnda beloppen att vararesursernanu
inledningsskede.omfattning undermindre ettav

enbart skallredovisatsåterigen understryka detKommittén vill att som nu
detuppfattningsyftar till allmänöverslagsberäkningar omge ensomses som

Sverige.inom ochmellan flyktingpolitikkostnadssambandetmöjliga utom
händer i omvärldengivetvis i hög grad vadberorverkliga utfalletDet av som

påverka enligt kommitténsutvecklingenmöjligheternaäven attom
föreslår.kommitténden politikuppfattning förbättras med nya

insatser10.3.4 Prioritering av

områden tilldelas medeli första hand börFrågan vilkauppkommer somsom
frånvilka insatserutanför Sverige ochför särskilda insatserfrigörs settsom,

tillgängligaför deprioriteras inomkommitténs perspektiv, bör resur-ramen
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biståndsanslagen.inom Kommittén vid medelstilldelningenattserna anser
områdenföljande fem prioriteras:bör

Främjande rättigheter minoritetersmänskliga och ställning,av-
Ökat internflyktingar,skydd—
Stöd till första asylländer,-

närområde,Insatser i Sveriges-
Återvandringsprojekt i Sverige och ursprungsländema.-

områdenförsta princip inriktningDe dessa har i global kantre av en men
åtgärder för tvåsärskild betydelse Sverige. Deäven avse nya av senare

områdena områdenvikt för Sverige. samtligahar omedelbar Inom dessa bör
utifråninnovativa projekt identifieras betydelsefulla det kommitténärsom av

förordade helhetsperspektivet.
exempel tänkbara insatser vad gäller mänskliga rättigheter ochSom

minoriteter kan projekt i länder där interna konflikter riskerar att ut-anges
tänkbara insatser internflyktingarvecklas. Som exempel vad gäller kan

åtgärdersärskilda idag kan finansieras UNHCR ochnämnas som av
område. påpolicyutvecklingen Somprojekt detta exempel stödsom avser

förstatill första asylländer kan dels olika UNHCR-projekt i asyl-nämnas
åtgärder förhållanderiktade i tillländer i Afrika och Asien, dels direkt t.ex.

flyktingbördor.Kroatien och andra länder i Europa bär Vad gällerstorasom
närområdeti länder i har kommittén redan understrukit vikteninsatser av

såvälriktade insatser i St. Petersburgregionen och Baltikum, bilateralt som
multilateralt i samarbete med övriga nordiska länder via UNHCR och IOM.

återvandring frånSlutligen bör medel ställas till förfogande för underlättaatt
Sverige till ursprungsländema.

framhållasDet bör vad har redovisats endast böratt som nu ses som
bibehålla såviktiga frihet möjligt för regeringenexempel. Det är att stor som

fördelaflexibelt kunna besluta insatser och Det bör vidareatt om resurser.
återigen erinras särskilda anslaget för riktade insatser bör liggadetattom

Arbetsmarknadsdepartementetsunder Utrikesdepartementets och gemensam-
framhållitkommittén synnerligenSom redan har det angelägetärma ansvar.

fårkommittén förordade helhetspolitiken direkt avläsbara effekter, idenatt av
den meningen minskad invandring till Sverige skall leda tillatt spontanen

åtgärder utanförmöjligheter genomföra flyktförebyggande Sverigeökade att
åtgärderoch fler skyddsbehövande skydd.som ger

Frågor vidare beredningkräver10.4 som

framhållits frågan finansiellade administrativa ochSom bör om ram-nu
sammanhållen flykting- och migrationspolitik, inklusivebetingelsema för en

frågan formerna för kommunikation och beslutanslagsteknik, avom om
beredas i särskild ordning. Därutöverregering och riksdag närmarem.m.
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frågor ytterligare granskas och formernaföreslår följandekommittén attatt
granskningför denna övervägs.närmare

utlänningslagen vadförändringar iförordat väsentligaKommittén har
frågan rättigheterbarnensanhörigbegreppenflykting- ochgäller samt om

delar läggerförändringar. I dessautförligt motiverat dessaharochm.m.
förändringarockså till lagändringar. Andrafram förslagkommittén som

Verkställighetsutredningen föreslagnakommittén, denförordas t.ex. avav
åtföljs förslagfrån invandrarverket,polisen tillöverföringen ansvaret avav

Verkställighetskommittén inom kort kommereftersomtill lagändringar att
bakgrund utlännings-sådana. bakgrund, ochMot dennaframlägga attmot av

åren lagteknisk synpunkt, börinte harunder de överlagen settssenaste ur
utlänningslagen.åtgärder förregeringen vidta göra översynatt en av

asylnämndemaavsnitt 6.8 diskuteradeåter inom kommittén igäller deVad
sig prin-uttalatdetaljerade förslag har endastinte läggakommitténkan utan

kommittén endast uttalatAsylprocessutredningens förslag, vilkacipiellt. om
ändringar iockså vissa förslag tilllagt framutsträckning harbegränsadsig i

rättssäkerhetfrågor, i grad aspekterhögDessautlänningslagen. avsersom
meningenligt kommitténsbör övervägastill prövningssystemet,och tilltron

frågor rättshjälp behandlas.börsammanhangsärskilt. I detta även om
möjlighethaftkommittén tidsskäl inte harbör anmälasVidare attatt av

kommitténs förslag avseendetillämpningeventuelleffekternapröva avav en
humanitäraden redovisadeanhörigbegreppenskydds- och samt synen

utredningensgenomgång de möjliga effekternaytterligareskäl. En viss avav
tillståndsärenden anslutandebör innanförhållande aktuellatill görasförslag i

förbereds.reformer
framhållitspåverkar SomInvandrarverket.kommitténs förslagFlera av
behandlasfråga rollinvandrarverketsdennaavsnitt 6.8 bör omovan

verket länkasinitieratsdenresultatensärskilt. Bl.a. bör översyn avsomav
Verk-förordasför invandrarverketuppgiftermed de avsomnyasamman

Även från lnvandrarpolitiskakommande förslagendeställighetsutredningen.
sammanhang.beaktas i dettaåtgärder för invandrare börvad gällerkommittén

den tidsskäl kunnatvidare göraKommittén vill anmäla att enav
förslag i olikaöverväganden ochgenomgång kommitténshursystematisk av

harmoniseringsarbetet EU ochpågående inomförhåller till detfrågor sig
Kommitténjämförelse börsådan systematisk göras.EnSchengen-gruppen.

Asylprocessutredningendetmöjlighethaft övervägahellerhar inte att av
ärenden rörandeöverlämnabeträffande möjligheternaframförda förslaget att

tillansökningar regeringen.nya
mellanöka samverkanmöjligheternakapitel 8förordar iKommittén attatt

utreds vidare, bl.a.ochberörda frivilligorganisationerflyktingfrågor statenav
liknar deorganisationernamellansamverkansformerbehovet sam-somav

och Norge.Danmarkflyktingfrågor finns i bl.förverkansformer a.som
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fråganbör bl.a.Därutöver frivilligorganisationernas eventuella roll iom
belysas.asylprocessen

Kommittén förordar vidare delegation inrättas frågorför rörandeatt en
Fråganåtervandring. dess sammansättning uppgifteroch kräver ytter-om

ligare beredning.
fråganI avsnitt 6.8 har kommittén föreslagit inrättandet tjänsteratt om av

utlänningsattachéer vid vissa ambassader utreds. Det bör erinras attsom om
Invandrarverket redan sänder personal till vissa ambassader ochutnu
konsulat för biträda i handläggningen utlänningsärenden. Kommitténatt av

frågan ökad samverkan mellan Invandrarverket och utrikes-attanser om en
frågorförvaltningen bör särskilt beaktas. I detta sammanhang bör deäven om

för myndigheterna länderinforrnation berörs i avsnitt 6.8en gemensam som
utvecklas.närmare

ändringar i lagar nödvändiggörsDe andra förslaget i avsnittsom genom
tidsbegränsade uppehållstillstånd6.7 i massflyktsituationer bör utredas.om
i första folkbokföringslagenDet hand 1991:481, lagen 1994:137är om

m.fl.mottagande asylsökande och lagen 1962:381 allmänna för-av om
säkringar berörs.som
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Amlén fp1 Anitaav

förhållandeAntalet söker i litetasyl Europa i till det antaletär storasom
finns fortsättningsvisflyktingar och kommer finnas i tredjeäven attsom

världen. Oavsett antalet asylsökande i de rika länderna varit ellerstortom
svårtdet alltid varit för internationellahar de hjälpinsautsema uppbringaatt

bistånd mångatillräckligt ekonomiskt stöd för till de flyktingarna i tredje
mångainsatserna förvärlden. Att stärka de flyktingarna nåraldrig desom

fårrika länderna i aldrig intäkt för restriktiv asylpolitikväst itas som en mer
våra sammanhållenländer. En samordnad och politik för bidra tillatt att

påtvingadförebygga ocheller undanröja orsaker till flykt och migration skall
såvälviktigt inslag i Sveriges internationella agerande bilateraltettvara som

multilateralt. Här bör inte minst olika FN-organ fåUNHCRt.ex. ettsom
u-landsbiståndkraftfullt stöd Sveriges riktas och skall i hög grad riktas till de

fattigaste länderna och endast i liten utsträckning varifråntill de länder, det
frånflertalet asylsökande tredje världen till Europa kommer. Stöd istora

närområdet således alltförhar varit eftersatt i internationell flyktingpolitik.
Sverige tillsammanshar med andra nordiska länder gåtthört till dem, som
främst det gäller förställa de internationella älpinsatsema.när att upp

Det antalet asylsökande till länder Sverige, Danmark ochstora som
från hänförTyskland 1991 sig till alldeles frånövervägande del till flyktingar

gångenkriget i det forna Jugoslavien. För första sedan andra världskriget
förs i krig drivit fleraEuropa miljoner människor flykt. Lika liteett som

flyktingtoppen efter den ryska inmarschen i Budapest 1956 kansom
Jugoslavienkrigets flyktingströmmar sedan 1991 beskriva allmänanses en
trend vad gäller asyl- och flyktingpolitikens utveckling sig i Sverige ellervare
Europa. Tvärtemot vad hävdas har antalet frånasylsökande huvud-som

förhållandevissakligen länder i tredje världen varit konstant i Västeuropa
under hela l980-talet.

flyktingpolitikSvensk har i väsentliga avseenden utvecklats under 1990-
talet. december 1991 upphävdesI det s.k. 13 december-beslutet, vari-

krigsvägrare facto-flyktingar åter fåoch de kunde skydd fullt enligtutgenom
utlänningslagens bestämmelser. 1992 infördes arbeta under den tidrätten att
den asylsökande beslut. Möjligheten bam i förvarväntar inskränktestaatt

frånefter förslagriksdagen kulturminister Friggebo förbjudaheltattav
möjligheterna barn i förvar. Sedan 1994 kan asylsökande ordna sittatt ta

självaboende och det statliga monopolet flyktingmottagning har av-
skaffats.
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föranledde denJugoslavienfrån det fornaasylsökandeantaletDet stora
dåvarande iESKsåväl UNHCR,våren 1992 iregeringen somsvenska att

förinitiativ tillEuroparådetsinom ett systemtaWien-processens.k.den ram
och s.k.mellan Europasflyktingar statermottagandesolidariskt avmer

många asyl-särskiltfårmed emotburden-sharing tastaterutsatta som
sökande.

derasmånga flyktingar ochförtidför ovissland ärsittlämnatvingasAtt
mycketkanenskildaför denföljdersvårt medbeslutanhöriga varasomett

återvända hemframstår möjligheternamånga ettFör somsvåra hantera.att
förverkliga drömmenförmågan ettViljan och att omotänkbar.helt

förändras.hemlandetisituationenalltid hursisttillberoråtervändande
viktigt inslagmåste alltidså önskar ettför denåtervandringtill varaStöd som

åter-och varjeindividuellåtervändaViljan ärflyktingpolitik. atthumani en
samhällevalfrihet. Detenskildesdenrespekteramåste fulltvändarpolitik ut

människorlåta dessaockså berettmåste attflyktingar varaemottarsom
återvändandeökattillorsakfår aldrigKonjunkturskäl ett avvarastanna.

frivilligt.skallåtervändandeEttflyktingar. vara

asylrättenVärna

skyddi behovmänniskor ärflyktingarfinnasalltid avsomkommerDet att -
flykting-varjeförUtgångspunktenochförföljelse, hot övergrepp.undan

skydd isöka annatasylrätten rätten attdärför värnamåstepolitik attvara —-
ifrån.vederbörande flyttdetland än

fortsättningenimåsteoch Europa ävenSverigei varaasylrättenAtt värna
såmed aldrigaldrigkan ersättasflyktingpolitik. Detsvenskförutgångspunkt

sinländerenskilda görGenomavseenden.andra attiåtgärderkraftfulla
omfattande. Demindreskyddsbehoveninterestriktiv görsasylpolitik mer

till demfrämstocholikamellanbara stater somskyfflasasylsökande runt
förmårlandingetsigdetvisarlängdenasylpolitik. I attliberalförasöker en

efter.följatvingasstå emot utan
ellerhansenskildeför denindividuelltskall prövasAsylansökningar

enskild individjustasylsökande ärenskildeDen sommeriter. enhennes egna
skall bedömashemvistreligiösellerpolitisk ennationell, sometnisk,oavsett

får viflyktingpolitikenIimedleminteindivid ochenskild grupp.ensom
sikte.människanenskildadenförloraaldrig ur

samarbeteEuropeiskt

flyktingström-försåasylpolitik ansvaretattutvecklaEU bör gemensamen
flykting-förutsätterDet attmellan Europasjämt stater.fördelas meramarna

minstIntetillämpas.kanmajoritetsbeslutområden därtill deförspolitiken
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flyktingkatastrofen i fornadet Jugoslavien har visat frånvaron ochav
nödvändigheterna få ståndtill europeisk flyktingpolitik.att gemensamen

måsteDenna bygga principen ansvarstagande och för-gemensamtom
delade insatser.

Praxis för beviljande asyl varierar mellan EU-ländema. I verklighetenav
har flyktingpolitiken successivt i hela Europa. En samordningstramats av
medlemsstaternas minimiansvar därför nödvändig, någraär länder iom
praktiken skall kunna bedriva flyktingpolitik. fårgenerös Det inte blien mer
så de minst länderna måstegenerösa Dettaatt sätter prägla till-normen.

ocksålämpningen Schengen-avtalet och den s.k. Dublin-konventionen,av
flyktingpolitiken.rörsom

Asylrätten enligt Genêve-konventionens måstegrund inomvärnas ramen
för västeuropeisk politik. EU:s flyktingpolitik måste komplette-en gemensam

med konvention för också skydd i massflyktsituationer.att t.ex.ras en ny ge
Sverige bör välkomna inom EU nyligen kommitatt överensman attom

nunimiregler vidöverväga utredning asylärenden. Engemensamma av sam-
ordning flykting- och asylpolitiken praxis ärav en gemensam en— —
förutsättning. for liberalisering politiken inom hela EU.en av

måsteEU och dess medlemsstater plats bekämpa orsakerna till att
människor tvingas fly och bege sig till andra länder. vårtGenom medlemskap
i EU kan vi verka för mobilisera omfattande stöd till de människoratt som
tvingas flykt direkt stöd till skydd.ett grannstatergenom mer som ger

Övervägande och förslag

Skyddsbehövande

återgångEn till vidgad tolkning Genêvekonventionen grund fören av som
beviljande flyktingskap i Sverige mycket välkommet. Därigenomär kanav

fått krigsvägrare eller de facto-flyktingar få fullstannapersoner som som
konventionsstatus. 13 december-beslutet visar emellertid skyddsbehovatt ett
kan finnas för dem faller under dessa kategorier, inte fåkansom men som
konventionsstatus med vidgad tolkning.ens en

Tillfälliga tillstånd

Vi avvisar tillståndbestämt tillfälliga regelmässigt inslag i svenskettsom
flyktingpolitik. Däremot kan det i situationer med massflykt lämpligt attvara
efter regeringsbeslut bevilja frånmänniskor områdevisst drabbasett som av
krig eller miljökatastrofer tillfälligt uppehållstillstånd. Det bör emellertid

frånendast ske inte redan börjannär kan bedöma orsakerna till flyktattman
kommer bestå långunder tid. gångenDetta första fårär dessaatt ettgrupper
rättsligt reglerat skydd.
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tillstånd i massflyktsitua-tillfälligarättssäkerhetsskäl bör beslutAv om
två år. enskilde skulle innebäradet för dentid Närför längretioner änges

till massflykt tycksstudier eller orsakenalltför avbrott närabrupt t.ex.ett av
besluta för-bör regeringen kunnaundanröjasinom kortväg att omvara

två gånger.månader, dock högst6längning med

Viseringspolilik

till Sverige.invandringenkontrolleninslag iViseringspolitiken är ett av
införa viserings-inskränkasfår intedäremotsöka asyl attRätten att genom

nå Sverige.från fram tillasylsökandetvång för attatt stoppa

Transportörer
får utföraaldrig tvingasasylsökandereseföretagDe transporterar myn-som

Allasöka asyl.i Sverigevedebörandes rättdighetsuppdrag pröva attattsom
resandesgranskatintesanktioner transportörerformer rese-mot somav

samarbeteteuropeiskaför detInomdärför bestämt.avvisashandlingar ramen
också intemationellt.falletblirtill dettamedverkaSverigebör att

Smugglare
vänder sig tillmänniskorvanliga ankomst stängtsvägarförstDet närär som

asyl.sökaför kunnasmugglare att
vinningssyftemänniskor iförekommerförkastligt detgivetvis ettDet attär

förhållandeomänskliga utsätteroch undersituationasylsökandesutnyttjar
vårt landsin gränser.förnedrande öveochlivsfarligaför transporterdessa

eller mindremänniskormedblandas ihopemellertid intefårDet mersom av
utlämnings-människor i nöd. Att bytabistår asylsökandeövertygelse utstark

därför intebetalning ärvinningssyfterekvisit ur motlagens mot accep-
tabelt.

förvarBamkonventionenbarn i
ochbestämmelserbarnkonventionenstillämpafulltfortsättningeniAtt ut

år18underden ärärdefiniera barnlagstiftningsvenskdärmed i somsom
iförslagenlikhet medihävdarliberalernaFolkpartietvälkommet. prop.högst

förbjudas.princip böribarnförvar138199192: att av
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Samordning och genomförande

Tanken direkt samband mellan budgetanslagen bistånds-förett resp.
flyktingpolitik avvisas. Behovet omfattande u-landsbistånd inklusiveettav

biståinsatser för i flyktingkatastrofer fåri världen inte avhängigtatt görasute
många århur asylsökande visst kommer till Sverige mångaoch hurettsom

får Såväldem vad gäller insatser budget vidstanna. utöverextraav som
särskilda insatser i världen vid flyktingmottagandeoväntat iute ett stortsom
Sverige regeringen för, har överskridanden tillatt avrapporterasvarar som

påriksdagen. Tanken riksdagen fastställd ekonomisk totalram fören av
denna verksamhet avvisas.

2 Bernt-Erik Ekeroth mpav

Kapitel 6.4 Anhöriga

anhörigbegreppetDet kommittén inför blir enligt min mening förnya som
Jag kommittén tagitborde medsnävt. nuvarande anhörigaävenattanser som

betraktas sista länk i sitt förslag till anhöriga skall beviljassom som uppe-
hållstillstånd i fortsättningen. Som exempel sista länk kan nämnas vuxna
barn studerar eller militärtjänst föräldrarna lämnar hemlandetgör närsom

frånskilda kvinnor och änkoränklingar de inte tillhörde hus-ävensamt om
hållsgemenskapen.

Kapitel 6.6 Visering

Jag kommittén inte borde ha anfört viseringsskyldighetattanser ettsom
instrument för minska asylinvandringen. Jag tillstyrker de delaratt av av-
snittet talar rörelser såskall friaöver gränserna möjligt.attsom om vara som

utgångspunktenDetta bör för Sveriges viseringspolitik, både internt ochvara
inom EU och Schengensamarbetet om Sverige skall delta i detta.

Sverige skall enligt min mening inte i fortsättningen åsepassivt att
flyktingströmmar uppkommer och hindra dem komma till Sverigeatt genom

införa viseringsskyldighet aktivt arbeta för förebygga flykting-att utan att att
uppkommer. Genom de förslagströmmar kommittén har pålämnatsom

områden,andra biståndspolitik,främst insatser i flyktingländers närområden
och samordning inom UNHCR och EU flyktingströmmar, kommer antaletav

ändåasylsökande i Sverige minska i omfattning. Viseringsskyldighet ärstor
därför onödigt ingrepp i de normala gränsrörelserna för handel, turismett
m.m.
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betänkandeVerkställighetsutredningens6.8Kapitel

Verkställighetsutredningens förslagbedömningkommitténstillstyrkerJag av
utlänningenSOU 1995:55avseende. I sägsi1995:55SOU attettutom

gårgiltighetstidensittförlängningförmås begära utskall att pass omav
asylsökandeinte kan krävasdetSverige. Jag attihanmedan är att enavanser
hemlandet förflyttHan harmyndigheter.sitt hemlandshålla medkontakt

grundläggande principDetmyndigheter.med dess ärkontaktslippa ha enatt
inte skallmyndigheterhemlandsasylsökandes vetainom asylrätten att en

sökt asyl.han haratt

Barnkonventionen9Kapitel

iartiklarföreslagit relevantaborde hakommitténförstaför det attJag attanser
itveksamheterförutlänningslageniskall inkorporerasbarnkonventionen att

borde hakommitténandraför detundvikas ochskalltolkning attderas
får i förvar.allsbarn inteföreslagit tasatt

så inte harhålla länge dei förvarbarninhumantdetJag är attattanser
tvångslag.socialellerenligt LVUhandskallbegått ellerbrott tas annanom

föreslås kommittén ochförasylprocessenförbättringardeGenom avsomav
avvisningsbeslutförståelsen förVerkställighetsutredningen kommer attav

förslagenframför allttänkerJagminska.barnviljanochöka gömma attatt
ellernollställningsbeslutflera s.k.och ingaom handläggningsnabbare

tidsförordningar.
användas.uppsikt bamslagsbehov olika överskall vidIstället

samlingspartietModerataEssen,Gustav3 vonav

arbetat framförhållanden FPKharpressande etttid och underPå kortextremt
liggabörintressant ochhuvudsakligenjagbetänkande somvaraansersom

politiken.inriktningförgrund aven nysom

9495flyktingmotionenModerata

delartill mycket överens-förslagbåde och storasynsättkonstateraJag kan att
till riks-lämnadeSamlingspartietModeratamotionmed denstämmer som

1995.januariidagen
flykting-inombehövshelhetssynsärskiltbetonadesmotionenden attI en

mångasåförsammanhållen strategiinvandringspolitiken, attoch geen
står till buds.med demöjligtskyddmänniskor somresursersom
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vårHöga kostnader för interna måsteinvandringspolitik kunna vägas mot
de behov insatser för flyktingar många hållfinns i världen.enorma av som

Vårt lands insatser bör därför i första hand utanförske Sveriges gränser
och inriktas förebygga flyktingströmmar uppstår och insatser iatt att
närornrådena.

motionen återvändandeI betonades vidare skydd och bordeatt vara
vårhuvudlinjen i flyktingpolitik. Tillfälliga uppehållstillstånd stimulan-samt

återvändandetill frivilligt instrument borde utvecklas förär attser som ge
återvändandeperspektivet innehåll.ett

Betänkandet

Också på rad andra punkter kommitténs betänkande i linje med denären
ståndpunktermoderata motionen och med andra moderaterna drivit ochsom

står därför huvudsakligen bakom det betänkande FPKsom nu avger.
några områdenvill dock kommentera ocksåJag i betänkandet och anmäla

några avvikande meningar vissa ställningstaganden FPK gjort.mot som
Utvecklingsbistånd,Avsnittet 4.5 borde ha kompletterats med avsnittett

bättre betonat sambandet mellan ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxtsom
och migration. I de länder har den högsta ekonomiska tillväxten ärsom
marknadsekonomin det förhärskande ekonomiska En väl fungeran-systemet.

ocksåde marknadsekonomi alltid förutsättning för demokratiär nästan ochen
mänskliga rättigheter. I länder med god ekonomisk utveckling och tillväxt
sjunker födelseöverskotten, inte minst kvinnor skaffar sig utbild-attgenom

jobb färrening och och därmed barn. Detta mycket tydligt idag i Syd-är
ostasien medan länderna i Mellersta med sina gamla ekonomiskaöstem

diktatoriska har den högsta befolkningsökningen medsystem samt styren,
Bådedärtill följande migrationstryck. Sverige världssamfundetoch bör därför

tydligare inrikta hjälpen etablera marknadsekonomiska givetvisatt system,
i kombination med MR och demokratiinsatser. Särskilt bör betonas bl.a.
världsbankens och EU:s roll i detta sammanhang.

6.4.3 AnhörigaförsörjningskravUnder avsnitt redovisas överväganden
försörjningskrav den enskilde uppehållstillståndhuvudmannen närom ev.

skall till anhöriga. Jag godtar FPK:s överväganden det gäller skärp-närges
påningen anhöriginvandringen grund samhällsekonomiskanärmastav av

vårskäl. Samtidigt jag socialtjänstlag,konstaterar torde saknaatt som
åtagandemotstycke i övriga västvärlden vad det gäller det allmännas gentemot

fåttden enskilde, i hänseende i praktikendetta inhuman effekt. in-Etten
förförande försörjningsansvar huvudmannen kunde ha föröppnatav upp en

anhöriginvandring. frågaRegeringen bör dennagenerös pröva ytter-mer
ligare.

Beträffande invandringsprövningpunkten Uppskjuten bör detta instrument
behållas i likhet med vad FPK kontroll serio-anser men en mer noggrann av
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ståndtill inte minsteller sammanboende bör komma tillsiteten i äktenskapet
många gånger inte blirbåtnad hävdar deför de seriösa idag att mersom

uppehållstillstånd.fårtrodda och avslag ansökan om
fråganUppehållstillstånd tillfälliga6.7 behandlasUnder avsnittet om

såuppehållstillstånd. ståndpunktgrundläggande skydd skallMin är att ges
definitionerenlighet med de skyddsbehovskyddsbehov föreligger ilänge av

upphörskyddsbehovet skallfinns i förslag till lagtext. OmFPK:s repa-som
kvarstår längreOm skyddsbehovet undertriering huvudaltemativet. envara

bedömasfrån med hög grad visshetredan början kantid eller av som
uppehållstillstånd medges vid förnyad asylprövninglångvarigt bör permanent

flesta europeiska länder meddelasasylprövningen. I de allravid förstaresp.
uppehållstillstånd modellen alltidoch den svenskatillfälliga att ge perma-

mål ovanliguppehållstillstånd livstidsintegration ochdirekt med ärnenta som
förslag införs möjligheterockså pull-faktor. I FPK:si s.k.kan sig utgöra en

massflyktsituatioenr enligt särskildauppehållstillstånd vidmeddelatill att
också kundeförslagmig bakom dessaregler. Jag ställer attmen menar man

uppehållstillståndtillfälliga huvud-gått införavidare ochha övervägt att som
fall.i individuellaalternativ även

Kontroll invandringtransportörsansvar6.9.5Under avsnittet argumen-av
behålla reglerna i Utlänningslagen. Jagnuvarandeför deFPK att menarterar

också bötesbeläggaförsig finns starka transportörerdet i attargumentatt
resehandlingar. jagDärutövermed otillräckligafraktar attresenärer ansersom

i Schengenavtaletavtalsslutandevåra åtaganden kommande samtpartsom
gränskontrollkonven-framförhandladeEUföljer detvad yttreav avsom
förinföra böterförpliktelse transportörerinnebärandetionen, att somen

ställnings-resehandlingar, FPK:sotillräckligamed görfraktar attresenärer
denna punkt.därför anföra reservationoriktigt. villtagande Jagär
straffen för organisa-vill FPK skärpaUnder punkten organisatörsansvar

straffsatsernauppfattningen bördelarinvandring. Jagillegal atttörer av
Enligtvill längre vad FPKmänniskosmuggling gör.för änskärpas men

två årminimistraffnivå utdömaskunnauppfattning börmin även omen
därför anföravill reservationmindre Jagintebrottet är grovt.att anse som

punkt.denna
Utlänningslagen underochbarnkonventionen9.3 Barnen,Under avsnitt

bör ändrasfinner FPK vissa lagarbeaktande barnkonventionenpunkten attav
åtagande undertecknareSverigestillföras med anledningoch avsomavnya

Även några invändningar desakligajag inte harbarnkonventionen. motom
bort inkorporeragjort, jagFPKoch förslagöverväganden attanser mansom

barnkonven-i de delarlagstiftningi svenskbarnkonventionens stadgar av
därför anföraJag villför stadgas.rättigheter barnindividuellationen där

punkt.dennareservation
möjlighetutvidgningjagbarn och förvarpunkten attUnder att avenanser

förvarstagande barnuppfattning börminske. Enligti förvar börbarn avta
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hållsrisken barn mångavägas gångergömda och riskerarmot attav annars
väsentligt förvarstagandestörre än under humanitära formerett ochtrauma ett

under begränsad tid skulle innebära. mångaDe gömda barnens gånger svåra
uppstårsituation föräldrarna väljer jorden någotunderatt attgenom som

ofta kan försämra barnens livsvillkor. Jag vill därför anföra reservation
denna punkt.

Under 10, Samordningavsnitt och genomförande vill jag till skillnad från
FPK inte binda mig för en-procentmål biståndsmål.volymmässigtett ettsom
Jag delar FPK:s ambitioner försöka hitta budgettekniska lösningar föratt att
föra frånfrigjorda invandring till åtgärderöver riktaderesurser av mer
förebyggande karaktär jag kan problem definieraäven vadattom se som

ingåskulle kunna i total utgiftsram inom politikområdet.hela det aktuellaen
Anslaget för det FPK skisserade sammanhållna utgiftsområdet måsteav
givetvis den samhällsekonomiska situation kan förväntasvägas blimot som

åråtskilligaunder framöver. Moderata Samlingspartiet förhar sin delsvag
besparingsförslag politikområdelagt inom detta gåräven demutöversom
regeringen och riksdagen beslutat.som

4 Sten GeerDe vav

Inledning

Vänsterpartiet kommitténs direktiv utgår fråni avgörande fel-delarattanser
aktiga förutsättningar. mångaDet inte riktigt fåttasylskälär att trots svaga

i Sverige. i och för sig många tillstånds-Det mycket olyckligtärstanna att
beslut grundats olika tidsförordningar, detta sammanhänger till stormen

så hårdadel med asylbedömningarna varit intedet varit möjligtatt att att
verkställa avvisningsbesluten. Det har givit felaktiga signaler till den allmänna

många fåttopinionen grund vistelsetiden, fastän rätteligendenär stanna av
fåttborde politiska förhållergrund de skal anförts. sigDetstanna av som

också fåttflesta bosnier, uppehållstillstånddet de huma-sättet att som
nitära grunder, skulle ha erkänts konventionsflyktingar med riktigsom en
tillämpning flyktingkonventionen.av

rekordlågt,Antalet asylsökande i Sverige f.n. cirkaendast 7 000ärnya
årsbasis. så fåInte sedan början 1980-talet har människor sökt asyl här.av

såTyvärr beror detta knappast mycket färre människor tvingas flyatt utan
på vi tillsammans med andra i-länder börjar bli allt skickligareattsnarare

flyktvägama.tilltäppaatt
ocksåkortsiktiga statsfinansiella direktivenMycket perspektiv dominerar

på bekostnad konsekvent och starkt försvar för de mänskliga rättig-ettav
internationell solidaritet konjunk-heterna de hotas och inteän ärvar en som

turanpassad.
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grundläggande värderingar huma-asylpolitik radlandsI prövasett somen
människors lika värde. Omoch principen allamedmänsklighetnism, ettom

fördet finns risk allvarligaasylsökande skyddland nekar trots atten
det visat det inte till-mänskliga rättigheter harhanshenneskränkningar attav

bevilja asylvikt. Ett beslutmänskliga rättigheterderas störremäter attom
mänskliga rättig-kränkningarna deuttryck förinnebärdäremot ett att av

påverkasoacceptabla. I slutandan helaasylsökandes hemlandi denheterna är
mänskliga rättigheterna ochförhållningsätt till vikten försvara devårt att

vår inställning till asylrätten.folkrätten av
från våld, krig och politisktflyktingar har flyttvärldensMajoriteten av

fördrivna människor brutittill nio tiodirekta orsakenförtryck. Den att uppav
tillkonflikter utkämpaskonflikter. Dessaförtryck och väpnadepolitisktär

Landminorrika industriländema.tillverkats i demeddelenstörsta vapen som
flykt inom hemlandetsintemflykt, d.v.s.viktig orsak tillmycketär t.ex.

gränser.
Avanliga orsaker tillförföljelse folkgruppermellan ochKonflikter är attav

också fortryck där grund-på inhemsktflykt. Mendrivsmänniskor rent
ofta med politiska strider ellerspel,demokratiska rättigheterläggande satts ur

flyktingströmmar.befrämjar uppkomstenföljd,inbördeskrig avsom
rnigrations-miljökatastrofer orsakarochekonomisk nödSocial och även

mellan olikamigrationdelen denna ägerDen störstaströmmar. rum u-av
mångatill drivadammprojekt bidrarVärldsbanksfmansieradeländer. attstora

problemfyllda situationfrån faktorer i densina Viktigahem.människor bort
i-ländemaskuldbörda tillmånga befinner sig derasu-länder är storasom

såändå intehandelspolitik. Detofta protektionistiska äri-ländemasoch att
sig tillmänniskor söktmedfört massivfattigdom strömatt norraaven

Europa.
frånSverige, kommerkommer tillutomeuropeiska asylsökandeDe som

våld kränkningar mänskligaochförekommer omfattandedetländer där av
rättigheter.

Utredningsarbetet

oacceptabel tidspress. Trotsbedrivits underUtredningsarbetet har att upp-en
avgörandelagstiftning,omfattande och gäller äroerhörtdraget är som aven

ståtttid tilleffektivahälsa, har denmänniskors liv ochförbetydelse som
så tidmånader. omöjligt kortuppgått Dettill endast fyraförfogande är att

Således kommitténfrågorna hartillräckligt djupt.aktuelladehinna penetrera
utlänningslagens skyddsbestäm-någon undersökning hurinte gjort avegen

sigKommittén har inteberörda myndigheter.tillämpatsmelser ansettav
advokater och företrä-tillmötesgå hålla hearing medmitt förslagkunna att en

utlännings-tillämpningentortyrskadediagnostikförmed Centrumdare avom
kommitténmitt förslagheller har närmareskyddsregler. Intelagens attom
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borde undersöka hur Sverige uppfyller FN tortyrkonvention i samband med:s
avvisningsbeslut tillmötesgåtts.

harDet inte heller varit möjligt för kommittéledamöterna bedrivaatt en
tillräcklig förankringsprocess i sina respektive partier.

Flyktingpolitiken i globalt perspektivett

Detta avsnitt i betänkandet innehåller många goda avsikter tillmätaattom
förebyggande flyktingströmmars uppkomst ökad vikt. Det gällerav t.ex.
bistånd för främjande demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlös-av

katastrofbistånd,ning, rniljöinsatser m.m.
Jag kan ansluta mig till det i detta avsnitt. Jagsägs dockmesta som anser

finnsdet anledning för svårigheterna.underskatta påverkaatt Attatt attvarna
de förbrytarregimema såi världenvärsta de börjar respektera grundläggan-att
de mänskliga rättigheter svår fåroerhört uppgift.är Det här räcka med atten
peka exemplet Kina. Här finns också uppenbar konflikt mellan för-en

mänskliga årättigheter den sidan och intresset for den kinesiskasvaret av ena
åmarknaden den andra förhållandetsidan. Det vi interna-att attavser ge

tionellt bistånd för förebygga påtvingad flykt ingen avvisaatt rätt attger oss
stården vid Sveriges och behöver förskydd sinagräns mänskliga rättig-som

heter. Att landstingsskatten ha betalat solidariskt bidrag till denettgenom
sjukvården berättigar inte till avvisa begäran hjälpattgemensamma en om

från människa ligger blödande gatan.en som
Två frågor borde givits framträdande plats i detta avsnitt, dels denen mer

internationella vapenhandelns betydelse bidragande faktor tillsom upp-
komsten flyktingströmmar och dels betydelsen frihandel forav av u-
ländernas möjligheter till ekonomisk utveckling.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har ingivit material tillett
kommittén blixtbelyser sambanden mellan internationell vapenhandel ochsom
flyktingströmmars uppkomst. Cirka 90 världens 18 miljonerprocent av
extemflyktingar flykt undan krig. Undanröjsär krigen försvinner de stora
flyktingströmmama. De rika i världen sällan i krig, bidrar tillstaterna ar men
dessa Så det västmakternaatt exportera t.ex.genom vapen. var som genom

beväpna Saddam Hussein gjorde Iraks Kuwait möjligt.att angrepp
ocksåFöreningen har funnit 65 201 000 personer dematt procent av

mellan 1983 och 1994 sökte påasyl i Sverige flykt från 10 krig-som var
förande länder dit svenska företag under period krigs-exporteratsamma
materiel. De aktuella länderna Ex-Jugoslavien, Iran, Irak,är Turkiet, Syrien,
Peru, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan och Indien.

I de flesta fallen har regeringen godkänt någrai fall harvapenexporten,
företagen levererat komponenter eller smugglat krigsmaterielen.

måsteSverige ha särskilt moraliskt för flyktingströmmarettanses ansvar
uppkommer i länder tidigare frånimponerat Sverige.som som vapen
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avveckling den svenskasuccessiv totalförordarJag vapenexportenaven
lyfta frami internationella fora ständigt skall dei sitt agerandeSverigeoch att

internationella vapenhandeln och nödvän-konsekvenserna denförödande av
åtminstone ställa den under okad kontroll.digheten att

liksom ibrist i denna del betänkandetvidare detJag en avvaraanser
vid asylrättenhelt otillräcklig vikt läggshelhetbetänkandet ärattatt ensom

stället oftaPerspektiven blir imänsklig rättighet.grundläggande närmast
kostnader statiskt, de nuvarandeinvandringens ärkamerala. Synsättet

överskådligbestå under tid. Jagförutsättsbland invandrarearbetslöshetstalen
vissaden förhöjda arbetslösheten blandför deltalamycket att stor avenanser

etnisk diskriminering. Därmedförklaras medsannolikt kaninvandrargrupper
metoder bekämpafinna effektivaresamhälletuppgift fördetblir attatt nyaen

åberopa effekter skäldessinte stängadiskrimineringen, uteattsom
vårtfrånmänniskor land.skyddsbehövande

samarbeteteuropeiskaDet

mellan-i EU nationell,immigrationspolitiken behandlasFlykting- och
gemenskapsnivå. Tyngdpunkten ligger heltmånnågonstatlig och i

entydiga:nivå. Närallmänna tendensernamellanstatlig De ärnationell och
åtgärderna de asylsökandeför hindraintensifierasökarasylsökandeantalet att

hållerkapprustning flyktingarnaEU-ländema. Entill attkomma motatt
människovärdehumanitet ochförrespektenmed följdenutvecklas att ur-

alltholkas mer.
område mellanstatligasamarbetet detta ägerdelEn stor rum genomav

Schengenkonventionen. Detjust aktuella ärdenkonventioner, storat.ex. nu
både demokratisksamarbetsformmed dennaförknippatnackdelar attgenom

frånvaro.med sini lyserkontrollrättsligoch stort sett
Schengenkonventionen1989uttaladeEuropaparlamentet sättetatt som

årapril idemokratiska principer. Den 7brottutgjordeutarbetades motett
juridisk kontrollochfrånvaron parlamentariskfördömde parlamentet avav

gränskontrollkon-Schengenkonventionen och denBådekonventionen. yttre
taletvisst berättigandeinnehåller sådana inslagventionen ett omgersom

Europa.fästning
ministerråd säkraantagitresolutioner EU:sochkonklusionerDe omsom

ogrundade asyl-uppenbartursprungsländer ochsäkraasylländer,första
behandlingrättssäkerinnehåll kan äventyraansökningar har avett ensom

frånkommit bl.a. Europa-harresolutionemakritikStarkasylsökande. mot
International.flyktingkommissariat och AmnestyFN:sparlamentet,

tillåtertagandeavtal med gränsarmängdsluta stater,Genom somatt en
bl.a.flyktingmottagandetbördomaövervältraEU-staterfleraförsökerEU, av

Östeuropa. måste kraft motverkamedSverigedemokratiema ibräckligade
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denna kortsiktiga politik kan verka destabiliserande den demokratiskasom
Östeuropa.utvecklingen i

Jag delar majoritetens uppfattning den fria rörligheten föratt personer
måste utsträckas till omfatta alla fastatt bosattaär i medlemsstaterna. Isom
den Europeiska kommissionens vitbok socialpolitik, COM 94 333 denom
27 juli 1994 i dettasägs bl.a. följande:ämne En inre marknad gränserutan
inom vilken fri rörlighet for galler innebar logiskt fri rörlighetpersoner
avseende ekonomiska aktiviteter för alla lagligt bosatta tredjelandsmed-
borgare. Det oerhört viktig åtgärdär för motverka diskrimineringatt ochen
rasism. De nuvarande reglerna fri rörlighet enbart för EU-medborgareom är
högst olyckliga detta perspektiv. Det viktigtär Sverige yid den inter-ur att
nationella regeringskonferensen 1996 verkar för icke diskriminerandeen
tillämpning den fria rörligheten förav personer.

Jag instämmer med majoritetens uppfattning Sverige skall asyl-att varna
deninom EUrätten och de reglerna inteatt skall vila minstagemensamma

nämnaren.gemensamma
EU:s gemenskapsrättsliga beslutsprocess har med kritiseratsrätta för

bristande öppenhet. Men slutenheten inomännu denstörre s.k. tredjear
pelaren, där asyl- och immigrationsfrågorna handläggs. Här sker arbetet i
olika ämbetsmanna- och expertkommitteér insyn och demokratiskutan
kontroll. Visserligen ingångnaskall konventioner ratificeras de nationellaav
parlamenten, avtalen undertecknadenär ställs parlamenten införmen ar
fullbordat faktum. fårAntingen godkänna konventionen någonman utan som
helst ändring eller också förkasta den.

Samtidigt det finns anledning till förstor EU skall förasom attoro en
hård asyl- och invandringspolitikextremt det förödande det inte gårvore om

få ståndtill fungerande och effektivtatt samarbeteett detta område. Just
det gäller flyktingfrågannär det givenär fordel detta samarbete kanatten ges

kraft effektivitetoch viss överstatlighet.genom
Krav enhällighet det blirgör svårtmycket fattaatt beslut. Om asyl-att

och invandringsfrågorna med stod artikel 100c i Maastrichtfördraget försav
till den förstaöver pelaren och gemenskapsrätten blir den demokratiska

insynen också mycket denstörre roll Europaparlamentet då får. Engenom
fördel EG-domstolen då får behörighetattannan tvisteravgöravore att om

tolkningen och efterlevnaden reglerna asyl- invandringsområdet.ochav
Det skulle stärka rättssäkerheten.

måsteI Europa själva hand våra flyktingproblem påta organiseratom ett
och civiliserat måsteVid behovsätt. vi snabbt kunna flyktingläger,sätta upp
fördela kostnaderna, återvändandetorganisera och, detta intenär möjligtär
fördela flyktingarna olika länder.
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till SverigeInvandringen

invandrings-beskrivningmajoritetens störreiinte instämmakanJag av
Genomgående skyddsbehoventillmätsåren.20Sverige dei senastegrupper

immigrationskontroll dornine-Intressetliten betydelse.förhos avgrupperna
viktigt ledasylrättenvämandetbekostnad ettbetraktelsesättet somavavrar

undersökning praxis harverkligIngenmänskliga rättigheter.i försvaret avav
gjorts.

Skyddsreglerna

factoflyktingaroch deKonventionsflyktingar

Gênevekonventionen i vissatolkningensvenskadenuttalarKommittén att av
i sinrekommenderar bl.a.UNHCRtolkningrestriktiv denändelar är mer

förespråkarKommitténEU-länder tillämpar.flertalet andrahandbok och som
till UNHCR:sskall anslutadenochkonventionentolkningvidgad attaven

antagit. JagUNHCRresolutionerdebakomintentionernahandbok och anser
flyktingskap,fastställandetvägledning vidtjänabörhandboken avatt som

föreslår.majoritetenkaninte som
vidgad tolkninguttalandeniför sig dessai ochinstämmerJag avenom

stark skep-anledning hysafinnsdock detJag attkonventionen. att enmenar
myndigheternaslagtillämpandepåverka demöjligheternade reellasis attmot

gånger har lag-tidigareFleraförarbetsuttalanden.hjälpmedtolkning av
påverka myndigheternaframgång försöktnågon atthelststiftaren geutan som

gått raktiställetUtvecklingen hartillämpning.vidgadkonventionen en
den föreslagnagenomslag skullepraktisktmöjlighet tillhåll. Störremotsatt

få. Jagtroligen kunnautlänningslagen§i 3 kap. 2lagtextenförändringen av
komplettering lagtexten.dennastöder av

haft möjlighetkommittén inte närmarebeklagligtdjupt attfinner detJag att
skyddsregler. Detutlänningslagenstillämpningenpraktiskastudera den av

utredningsuppdrag.mycket angelägetvarithade ett
flyk-utlänningsnämnden tillämpatochbåde invandrarverketJag attanser

både utlännings-något striderrestriktivt, mottingkonventionen extremt som
Schematiskaof the doubt.benefittheprincipenochförarbetenlagens om

dröjsmål asyl-ingemeddokumentlöshet,betydelsen atttumregler enavom
summariskaförfått underlagbildaflyktaltemativ harinreeller s.k.ansökan

ochkonventions-får asylskyddsökandeandel deavslagsbeslut. Den somav
ocksååren och liggerdramatiskt desjunkitharfactoflyktingar senastede nu

de20%erkändes1988lågt. och än1987mycketinternationellt avmersett
cirka 50%ochkonventionsflyktingarfickasylsökande somstanna somsom

förstaDerespektive 11.siffror 3motsvarande1993factoflyktingar.de var
ingentingfinnsDetbudgetår respektive 9%.innevarandekvartalen somtre
tidigare.generellt ängrunderasylsökandes ärdetyder svagareatt nu
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Utlänningsnämnden har högsta prioritet till avarbeta balansergett ochatt
effektiv ärendehantering. De väntetidsförordningar trädde i kraften densom

januaril 1992 tillämpade nämnden tid det lätsättet bliatten att taman
ställning till den asylsökande uppfyllde kraven räknas deom att som
factoflykting innan tidsförordningen tillämpades. På så mångablevsätt med
skyddsbehov klassificerade fått enbart grundstannasom personer som av
tidsregler och saknande skyddsbehov. Härigenom den borgerligasattes rege-
ringens beslut asylreglema skulle tillämpas fulltatt spel. Detta har iom ut ur
sin kunnat utnyttjas invandrarfientliga debattörertur för på-grundav som
ståenden många fått saknar asylskäl.att stannaom som

Utlänningsnämnden har åsidosattutmanande flyktingkonven-sättett
tionens bestämmelse i artikel 35 skyldighet för myndigheten samarbetaattom
med UNHCR. Detta gäller beträffande bedömningent.ex. asylsökandeav
från Peru, Bosnien Förhållandetoch Kosova. har varit detsamma vid beslut

avvisning bosniska medborgare till Serbien. Jordanien betraktar utlän-om av
ningsnämnden säkert första asylland far irakier stickett i medsom stav
UNHCR:s bedömning. föreliggerDet visserligen ingen formell skyldighet

svenskafor myndigheter följa flyktingkommissariatets rekommendationer,att
i konventionens artikel 35 ligger krav lyhördhet ignorerats.ettmen som

föregåendeDen regeringen har sina praxisskapande beslut den 8genom
juli 1992 rörande asylsökande givit tolkning helt i strid medperuaner en ny -
lagens förarbeten vad särskilda skälutgör devägraom attsom en-
factoflykting skydd. haAtt verkat för organisation, enligt vad det ären som
känt har gjort sig skyldig till diskvalificerar frånövergrepp, tillgrova ratt
skydd de factoflykting enligt dessa beslut. I realiteten har det varitsom
tillräckligt ha förälder eller syskon haatt verkat för organi-etten som anses
sationen för frånuteslutas skydd. Denna tolkningatt utlänningslagen ärav
enligt min mening helt felaktig. I stället bör uteslutandegrunden i flyk-
tingkonventionens artikel 1F tillämpas förutsättningarna uppfyllda.om ar

Det rutinär asylsökandenästan med läkardokumenteradeattnumera tortyr-
skador skickas tillbaka till sina bödlar efter beslut invandrarverket ochav
utlänningsnämnden. Utlänningsnämnden också i stridvägrar med utlän--
ningslagen påoch hänsynsätt till förekomstenett grymt s.k.att ta av-
praktiska verkställighetshinder. Följden har blivit misslyckade avvisnings-att
försök i gångbland genomförs gång med eller familj. Detsamma person

lätt inse vilkenär traumatisk situation måstedetta föratt dem det berör.vara
S.k. inre flyktalternativ används regelmässigt invandrarverket ochav

utlänningsnämnden för avslå asylansökningar. Också tillämpningenatt av
begreppet säkert första mångaasylland har i fall varit felaktig. UNHCR fram-
förde den 9 november i1994 Flyktingpolitiska rådet den nuvarandeatt
svenska tillämpningen begreppen säkert första asylland och inre flykt-av
alternativ kan komma undergräva asylrätten. Man framförde önskemålatt att
den flyktingpolitiska kommittén fick i uppdrag titta detta.att
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RightsHumanCountry Reportsframför iutrikesdepartementUSA:s on
asylsökandebeviskravenfortsatt skärpaSverige1994Practices motattatt

exempel detta.konkretaoch ett parger
första asyllandbetänkandetsidan 118 iuttalandet ettattJag att omanser
få asyl imöjlighetbedömas haasylsökande kanden annatattgodtaskan om

fårasylsökanderåda denmåste visshetDetgodtas.inte kan attland om
funda-sådant skydd. Detta ärhar behovhanhonlandetskydd i det avavom

skallmanipulation kunnaenkelmedasylrattenintebetydelsemental enom
spel.sättas ur

utlännings-i 3 kap. 2 §flyktingdefinitionen ärJag att somav vemanser
majoritetsförslagetförhållande tillytterligare ikompletterasbörlagen genom

paragrafen:isista punkttillföljande läggsatt som en ny
mänskligautlänningenskränkningarallvarligaförföljelseMed avavses

Sverigei dettakonventioneri de ämnesåsom definierasderättigheter som
utlänningslagen.bilaga tilliochtillträtt anges ensom

homosexualitetellerKön
bestämmelsesärskildinföraförslagmajoritetensmig tillansluter attJag en
eller homo-grund könförföljelseriskerarför denskydd avsomom

fall kani vissadetuteslutetpåpekas det intedock ärbör attsexualitet. Det att
Uttrycketflyktingkonventionen.omfattasså falldet äratt avsomvara

medtrakasserier bör ersättasallvarligamycketstraff ellersträngt
medskyddkategoridennamöjligt vägrabör inteDetförföljelse attvara

skal.särskildatillhänvisning
våldtäkt, utfördforkvinnaslås denmåste fast utsatts avDet att som

bestämmelseenligt dennaskyddberättigad tillsamhälletför ärrepresentanter
oftakvinnorpraxis där dessaNuvarandeflykting.inte bedömshon varaom

våldtäkt vidupprepadriskerainte skullebedömning deefteravvisas att enen
kan inteinhuman ochdjupthemlandet accepteras.tillåterkomsten är

Krigsvägrare
utgå. braDetbör ärkrigsvägrareskyddet försärskildadetinteJag attanser

UNHCR:stillflyktingkonventionen atttillämpningen anpassasgenomavom
konventions-innanförfallerkrigsvägraresådan vissablirhandbok att

vår omvärldiingettillräckligt. Jag tyvärrintedetta somärbegreppet, sermen
Regelnöverflödig,blivitskyddsregel motsatsen.dennaantyder snarareatt

tillsvenskainbördeskrig. Den vapenexportentillämpligockså enbör göras
särskiltSverigemånga flyktingar kommervarifrån ettländerderad gerav

med bl.a.dödadem vägrarmåste skyddVimoraliskt somgeansvar.
ochsvenska företagvinster genereratsålts godamedvilkasvenska avvapen,

och kommuner.förskatteintäkter stat
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Dödsstraff, kroppsstrafi‘, omänsklig eller förnedrande behandling ellertortyr,
bestraflhing

Jag ansluter mig till majoritetens förslag skyddsregel för den iatt ären som
fara straffas med döden eller med kroppsstraff eller föratt utsättasatt tortyr
eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning börannan
införas. Det ologiskt dessa fall bara skall ha skyddär verkställig-att genom

fårhetsreglema i 8 Tillämpningen låsaskap. dock inte till Europadomstolens
mycket restriktiva tolkning artikel 3 i konventionen. Det nöd-ärnumera av

varaenocksåvändigt hänsyn till vad vi själva omänsklig elleratt ta anser
förnedrande behandling eller bestraffning.

Jag undersökning borde ha gjorts Sverige uppfyller kravenattanser en om
i artikel 3 i FNzs tvåtortyrkonvention. Det föreligger relativt färskanu
rättsfall där Schweiz och Canada fällts för ha beslutat avvisa asylsökandeatt

risk för förelegat. En analys invandrarverkets och utlän-trots att tortyr av
ningsnämndens praxis avvisa torterade människor i relation till deatt
åtaganden denna konvention innebär skulle ha varit utomordentligtsom
värdefull.

framhållaJag vill vidare jag könsstympning omänskligatt utgöraanser
förnedrandeocheller behandling. Risk sådanför behandling skall därför

grund för skydd enligt denna bestämmelse.utgöra

De factoflyktingar

långUnder tid har kritik riktats den bestämmelse skyddmot som ger
flyktingliknandemed skäl, s.k. de factoflyktingar grundpersoner attav

så hållenden allmänt svårtdetär utläsa dess verkliga innebörd.är Jagatt att
det finns visst fog för den kritiken.attanser

Jag dock majoritetens förslag både regeln skyddersättaatt attanser om om
för de factoflyktingar och skydd grund s.k. politisk-humanitära skälav

frånmed skydd för den flytt väpnad konflikt eller miljökatastrof försom vara
snävt.

I de flesta europeiska mångaländer det fårfler utlänningarär skyddsom
factoflyktingarde konventionsflyktingar. visarän Det det finns behovattsom

flyktingdefinitionen till den förändrade flyktingsituationen. 1951att anpassa
års flyktingkonvention har tämligen individualiserad flyktingdefinition. Etten
förslag till kompletterande flyktingbegrepp har lagts fram Europeanett av
Council Refugees and Exiles. Jag detta kompletterande flykting-atton anser
begrepp bör majoritetens förslag skydd for frånersätta den flyrom som
väpnad konflikt eller miljökatastrof. Mitt förslag frånlyder: --- har flytt sitt

stånd återvändahemland, eller dit, eftersomär hans liv, säkerhet ellerattur
frihet våld,hotas grund allmänt utländsk aggression, inre konflikt,av
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omständighetereller andramänskliga rättigheterkränkningarmassiva somav
ordningen.den allmännaallvarligt stört

definition,för denna kompletterandeaktivt inom EUverkaSverige bör att
ingår i harmoniseratEuropaparlamentet,betydande stöd iharredan ettsom

flyktingbegrepp.
flykting-kompletteringföreslagnalagfästande dennaEftersom avav

asylsökandeoproportionerlig andelmedföraskulle kunna tarbegreppet att en
ytterligare kriteriumförhållande EU-länder bortill andraiSverigesig till ett

skydd.särskilt skälbeträffande vad kan vägratill utgöra attläggas som
medfört Sverigeförhållandet skyddsregeldennaSåledes bör det attatt nya

i jämförelsemånga skyddsökande dennaoproportionerligtmottagit gruppav
skydd.särskilt skälEU-länder kunna vägramed övriga utgöra attett

Anhöriginvandring

åldersgränsen för barnsförslag ändra rättmajoritetens attkanJag attacceptera
dockår. länkregeln börs.k. sistatill 18 Densina föräldraråterförenas med

från utgångs-humanitäraför förhindranödvändigdenbort,inte är attatttas
vissa fall.iresultat uppkommeroönskadeheltpunkter

föräldrar till härförslagmajoritetensmig bakominte ställakan attJag
haft hus-desig hos dem barafå bosättamöjlighetskullebambosatta att om

iökad restriktivitetvissjaghemlandet. Däremothållsgemenskap i attanser en
villkorinförandegällande kanförhållande till övervägas,rätt Lex. av samma

bosättning hos sinaför tillför föräldraparensamstående föräldrar rättför som
barn.

Å till kom-påpekat i skrivelseRöda Korsetfinns,sidanandra ensom
minderårigafall. gällerhård praxis i vissa Detorimligtexempelmittén, en

föräldern eller hosden andrebor hosi Sverige,föräldermedbarn ensomen
och dennaförändrassituationenför barnet. Omsläkting ansvararsomannan

lämnadblistår försörjare eller riskeraravlider kanske barnet attutanperson
sådana falli Sverige. Itill föräldernanknytningnågon det har äntill svagare

Sverige avslagitsifå med föräldernförenasansökanbarnetshar att avom
minderåriga barntypfall där avslaginvandrarverket. Ett annat ensammages ar

finns här.äldre syskondöda försvunna,föräldrarnadär är men
familjeåterföreningsärendeniockså handläggningstidemapåpekasDet att

iartikel 10följerskyldigheterförhållande till delångaalltför i avär som
barnkonventionen.

äktenskap ellervidinvandringsprövningenuppskjutnaDen samman-
framstårså idebibehållas. Reglernaböri Sverigeboende med somen person
framförtsemellertidharutformning. Detavvägdvälharlagförarbetena en

gjortshartillämpats. Detreglernahurstark kritikochomfattande mot
väl-behandlaskvinnorutländskagifter sig medsvenskagällande mänatt som
medgifter sigkvinnorsvenskamyndigheternasvenska ändevilligare somav
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utländska ocksåDet hävdas svåraredetmän. uppehållstillståndär påatt att
denna grund för afrikanska jämfört med frånmän rika industriländer.män

ocksåDet har framförts stark kritik kvinnor misshandlatsmot att som av
svenska under den uppskjutna invandringsprövningenmän ofta avvisats utan
tillräckligt beaktande deras situation återvändandevid till hem-utsatta ettav
landet. frågaEn borde utredas frånimportennärmare är svenskaannan som

frånsida kvinnor asiatiska länder. såledesmäns Här finns viktiga utred-av
ningsuppgifter för någotkartlägga praxis, inte varit möjligt föratt som
kommittén ståttden korta tid till buds.som

Starka humanitära skäl

föreslårHär majoriteten inga förändringar gällande Jag ansluterrätt. migav
till ståndpunktdenna eftersom kommittén inte haft möjlighet närmareatt

område,detta vilket skulle ha varit angelägen uppgift.penetrera en

Viseringspolitik

Jag ansluter mig ståndpunkttill majoritetens såvälSverige inomatt utomsom
EU bör arbeta föraktivt viseringsfrihet så mångaskall gälla mellan länderatt

möjligt. Viseringsskyldighet bör gälla bara starka skäl talarnärsom mot
viseringsfrihet. förhandlingarI rörande de måstes.k. negativlistorna det

målet såövergripande rörelsefrihet möjligt över Jagstor gränserna.vara som
visumkrav inte bör användas for asylsökande vidatt att stoppaanser mass-

flyktsituationer, istället bör samordning inomske EU beträffande insatser ien
hemlandet fördelningoch de asylsökande olika länder.av

Massflykt

Jag instämmer i vad majoriteten anfört under detta avsnitt.

Nyligen genomförda utredningar

Riksrevisionsverket

Vissa förslagen någonfinns anledning genomföra i form. Jag dåtänkerattav
förhandlingar och biträdesjour. Däremot det inte möj-ärpartssammansatta

bibehållenligt såmed rättssäkerhet flertalet ärenden snabbtavgöraatt som
delar majoritetens uppfattningverket tänker sig. Jag det inte acceptabeltäratt

prövningstillståndinfora krav i utlänningsnämnden. Jag tvärtomatt anser
tvåinstansförfarande genomföras fullt såbör Sverige uppfylleratt ut att

minimikraven asylförfarandet i den resolution Europeiskaantogssom av
rådets 26-27 juni 1995.denmöte
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förslag ställer högremed RRV:senlighetinvandrarverket iviktigtDet är att
också viktbiträden. Detfrån offentligavissa ytterstainlagornakrav avar

bitradenförordnaundvikerutlänningsnämndenochinvandrarverket attatt
utföra uppdraget.kvalitet iuppfylla kraven sättetintevisat sig attsom

frånförasmin meningenligt överböri första instansAsylprövningen
asylprövningsnämnder.domstolsliknandefristående,tillinvandrarverket

visarErfarenheternakontradiktoriskt.muntligt ochFörfarandet bör vara
lågtmycketuppfyllerinvandrarverket inteförfarandet hosentydigt ensatt

handläggning.rättssäkerställda krav en
föravseendeni fleraförändrasbörutlänningsnämnden attiFörfarandet

regelmässigt inslagbörförhandlingMuntligrättssäkerheten. ettförbättra vara
tillskickasi förvägärendena börihandlingarnaurvalförfarandet. Etti av

skallinflytande intedessasförnödvändigtDetlekmannaledamöterna. är att
vadi nämnd ärärenden bör änfler avgörasBetydligtillusoriskt.bli som nu
skallärendeför avgörasreglerockså klarare närmåste skapas ettfallet. Det

ordföranden ensam.av

Verkställighetsutredningen
samordnas, dettaasylärendenahanteringenförslagetiinstämmer attJag av

asylprövningsnämnderna övertarnämndatidigaredeförutsättningunder att
också gällabörfrån invandrarverket. Detasylansökningarprövningen av

verkställighet.omedelbarmedärenden
myndighetsperspektiv.gradalltför högipräglas ettUtredningen av

effektivare.smidigare ochverkställigheternainriktade göraFörslagen attär
fåttföremål borde hadessperspektivderas ärseddVerkställigheten somur
detsvåra grundlidandenförorsakatsMånga dem harplats. avstörre av

verkställighetsförsökdefall kangenomförts. I fleraverkställigheten somsätt
organiseradkarakteriserasmyndighetersvenska närmastgjorts somav

verk-synpunkterinhämtalämpligtvarithademänniskosmuggling. Det att
från biträden.offentligaställighetsförfarandet

ärendetiföre beslutetasylsökandedeförslagetintekan attJag acceptera
sådanavslås. Enkommertroligenansökanderas attinformerasskall attom

korrektintrycketasylsökandedeninge attriskeraskullehandläggning enatt
påräknas.inte kanärendethandläggningrättvisoch av

inlederinvandrarverketacceptabeltheller det attinteJag varaanser
frånavvisningsbeslutefterhemlandettillåtervändande ettförplanering ett

utlänningsnämnden.pågår hosärendetprövningenmedaninvandrarverket av
hoshandläggningenintrycketskulle kunna attförfarandesådantEtt ge

formalitet.betydelselösutlänningsnämnden vore en
hög kompe-harinvandrarverketuppfattningutredarensintedelar attJag
uppfattningutbreddDetasylansökningar. ärbedömagällerdet enattnärtens

erfarenhetharfrivilligorganisationer, storombud och avjuridiska sombland
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invandrarverkets beslutsfattande i asylärenden, rättssäkerheten mycketäratt
dålig och kvaliten beslutsfattandet undennålig.ofta

Det dominerande problemet det gäller asylärenden i dag intenär doku-är
svårigheternamentlösheten och fastställa den asylsökandes identitetatt även

sådetta kan besvärande för myndigheterna, de tidigareutanom vara nog
påtalade bristerna i myndigheternas rättstillämpning.

Som majoriteten anför det nödvändigt förslaget förlängdär är att om
inresekontroll utreds ytterligare. En nödvändig förutsättning för införande av

sådan ordning bl.a. advokatjour fåoch omedelbartär offentligträtt atten en
biträde för den asylsökande.

Det skam för Sverige asylsökande fortfarandeär ofta förvaras iatten
häkten polisarrester. Europarådetsoch kommitté för förhindrande tortyrav
riktade nyligen förhållanden.skarp kritik dessa Det bra utredarenärmot att
föreslår påändring skall ske denna punkt. Det emellertid absolutäratt en
nödvändigt i utlänningslagen införa förbud använda häkten ochatt ett att
polisarrester förvarslokaler.som

Möjligheterna förvarbarn i bör inskränkas vad blevännu änatt ta mer som
fallet den lagändring trädde i kraft den 1januari 1993. Förvargenom som av
barn i samband med avvisning med omedelbar verkställighet bör fåendast
ske verkställighet skall ske till tredje land. Det bara i de fallen det oftaärom

nödvändigt med skyndsam verkställighet. maximalaär Den tiden fören
förvar fåbarn aldrig förlängasbör 72 timmarutöverav

Asylprocessutredningen

Jag instämmer i utredningens förslag hur regeringens styrning praxis iav
utlänningsärenden bör organiseras.

Förslagen ökad muntlighet i asylprocessen och bättre beslutsmotive-om
gårringar i riktning. jag anförtSom jag bör vidarerätt attovan anser man

och inrätta asylprövningsnämnder.
Utredningen lägger inga förslag ändringar i sekretesslagen för attom

stärka partsinsynen i ärendena. Mot bakgrund utlänningsnämndens sätt attav
förfara frånmed sina utredningsresor och regeringsrättens beslutrapporterna
i flera fall där den asylsökande överklagat nämndens beslut inte lämnaatt ut

måste råda på missförhållan-sekretesslagen andras for botrapporterna, att
rådande fullkomligtdena. Den situationen oacceptabel i rättsstat.ar en

Transportörsansvaret

föreslårKommittén inga förändringar skall i gällande in-Jaggöras rätt.att
utomordentligt känsligt asylrättsligi detta. Transportörsansvarstämmer är ur

sådanaeftersom det finns uppenbara risker regler hindrarsynpunkt, att
påfly myndighetsutövandeskyddsbehövande och dessutom lägger överatt
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uppgiftvarit angelägen för kommitténrättssubjekt. Det hadeprivata atten
tillhur de nuvarande reglernaundersöka transportöransvarnärmare om

mån förvilken de verkat hinder skydds-och huruvida och ilämpats som
måstesådana uppgifter framkommerSverige. Omsig tillbehövande att ta

ändras.bestämmelsema

Organisatörsansvaret

brottsrekvisitet vinst-förslag förändramig majoritetensJag motsätter att
sådan medföraförändring riskerar denbetalning. Entill motsyfte attatt

omfattasflykt till Sverige skullegrunder organiserarhelt ideella avsom
domstolen gjort vinstsyftetolkning högstastraffbestämmelsen. Med den av

straffvärda täckts.handlingarde ärhar som

utlänningslagenochBarnkonventionen
någraansågs för-detta inte krävabarnkonventionenratificeradeSverigeNär

uppfattning har med tidenlagstiftningen.svenska Dennai denändringar
kommit ifrågasatt.bli alltmeratt

ifrågasättsflera punkterutlänningslagen har detdet gällerBl.a. när om
mening det bästauppfyllda. Minbamkonventionens krav är sättetär attatt

artiklar i barnkonventionen,inkorporera dehärmedtillkomma rätta attvore
åberopas enskilda individer.sådana kanrättigheter,barareär avsomavsom

förfaringssätt.dettaförordarJag
mig tilltransformeringstekniken användas. Jag ansluterhand börandraI

frånåldersgränsen för i utlänningslagenbarngäller höjamajoriteten detnär att
uppnå överensstämmelse med barn-år påför den punktentill 1816 att

i förvar har jagmöjligheten bamdet gällerkonventionen. När taatt annan
beträffari Vadbegränsningar lagen.förordat ytterligarereservationeniplats

måste införas iregelförvarstagna barnfrågan offentligt biträde för enom
omgående.förordnasbiträde skallrättshjälpslagen att

Fråganförhör.anfört barn ochmajoriteten harmig till vadansluterJag om
måste i lag.så den reglerasviktigär att

förordnadförslag denmajoritetensmig till äransluterJag även att som
särskiltutlänningsärendenibiträde för barnoffentligt utanensamtettsom

förordnandeti det ärendeställföreträdarebarnetsförordnande skall vara
avser.

anförs under barn ochvadtill delaransluta migkan inteJag somav
stridpraxis helt iutvecklatUtlänningsnämnden hartillståndsprövning. en

självmordsriskbeaktandetgällerförarbeten vadutlänningslagensmed somav
allvarligtkräver delsansökan. Nämndenbeviljandeförgrund ettav en ny

självmord förrisk föroch dels fortsattsjälvmordsförsökmisslyckat attmenat
med själv-förarbeten räcker detuppehållstillstånd. Enligt lagensbevilja
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mordsrisk för ansökan skall beviljas. Majoritetens uttalande liggeratt en ny
utlänningsnämndens praxis vad enligt utlänningslagensnärmare än för-som

arbeten skall gällande Jag dessa förarbetsuttalandenrätt. börutgöra attanser
gälla fortsättningsvis och utlänningsnämnden skall sig efteräven rättaatt
dem.

Det har utvecklats praxis förälder har fungerandeatt etten en som um-
frånmed sitt barn avvisaskunna Sverige det ledergänge tillävenanses om en

från fåseparation barnet. Jag det bara bör vidske brott,attanser grova men
inte fallet fåi det bör besök uteslutas helt falletumgänge ärens genom som
idag.

såDet kan inte verkställigheter genomförs de leder tillattaccepteras att
familjesplittring, vilket inträffar idag eftersom utlänningsnämnden i sitt

utgår frånbeslutsfattande felaktigt hela familjen någonatt tas emot om
familjemedlem har medborgarskap i destinationslandet.

någraallvarlig brist det inte finnsDet bestämmelser vilkenär atten om
familjeåterförening.myndighet har för arbeta för Nu sigattansvarsom anser

åliggandeingen ha för detta enligt barnkonventionen. Utredningenansvaret
förslagborde ha detta och kommit med till lösning.utrett

Samordning och genomförande

Detta avsnitt behandlats först i utredningens slutskede.har absoluta Jag anser
innehålletmig därför inte ha möjlighet slutgiltig ställning till i dettaatt tanu

avsnitt.
Eftersom jag mig de flesta förslagen förtill inskränkningar vilkamotsätter

få fåskall skydd i Sverige eller bosätta sig häri egenskaprätt attsom av
föreslåjaganhöriga mig inte kunna disponerandeanser av resurser som

frigjorts minskad invandring.genom
Jag förutsättningarna i beräkningsexemplet sidan 254 iattanser en av

betänkandet felaktig. Det inte cirka 10% de asylsökande avvisasär är av som
med omedelbar verkställighet i dagens drygt 20%. framgårDettasystern utan

invandrarverkets kvartalsstatistik.av
ändamålsenligaJag ställer mig tveksam till det i majoritetens förslag att

minskad asylinvandring till Sverige skall leda till ökade ekonomiska insatser
åtgärder. Sådana åtgärder utgåför frånflyktförebyggande bör i stället vilka

faktiska asylinvandring skullebehov föreligger. En minskad kunnasom
flyktbero orsakerna till starkt minskat.att
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Özmen5 Maria KdSav

Inledning

Många förslagde Flyktingpolitiska kommittén avlämnar innebärav som en
klar förbättring flyktingpolitiken. Det gäller bl.a. förslag Sverigeav attom
skall verka bättreför internationell samverkan inom bistånds- och flykting-
området, den svenska tillämpningen flyktingkonventionen skall vidgasatt av

flera förslag framförs stärkande rättssäkerheten församt att asyl-om av
sökande.

Däremot delar jag inte majoritetens flera de övergripandesyn av
frågorna. ocksåJag har mening majoriteten iän antaletten annan av
detaljförslagen och bakgrundsbeskrivningen till dessa, vilka redovisas i det
följande.

Motiven för politik 2 kap.en ny

Den beskrivning utvecklingen i världen och Europa, majoriteten ställtav som
Ävenmålassig bakom, enligt min mening i allt för mörka färger. om

världens flyktingströmmar biståndetökat, har det samlade tillsammans med
liberaliserad är åtskilligahandel under det 30-talet områden lettsenasteen

till förbättringaravsevärda i u-världen. Det gäller exempelvis tillgången till
andelen barn i primärundervisning, förbättrad tillgång tillrent vatten,

hälsovård.
I bakgrundsbeskrivningen ställs den till början 1990-talet ökandeav

asylinvandringen till Europa den nedgången.ekonomiska Troligenmot
kommer invandringstrycket kvarstå,Europa med den ekonomiskamot att
konjunkturerna växlar. Om arbetslösheten i Europa kan bemästras i samband
med konjunkturuppgäng, minskar kostnaderna för asylinvandringenen
dramatiskt. asylinvandringenDessutom har till hela Europa halverats sedan

Också1992. asylinvandringen till Sverige minskar f.n. kraftigt.
I bakgrundsbeskrivningen hävdas de västeuropeiska kommeratt staterna
tvingas ställning till hur de samlade för regleraatt att ta attresurserna

invandring, asylskäl och och integrera invandrare skapröva vägasta emot
insatser utanför det landet i ursprungsländerna för motverkamot attegna - -

de orsaker lett till invandring.som
förbättraAtt det finns skäl och förbilliga asylpolitiken ochatt

flyktinginvandringen odiskutabelt, liksom insatser behövs utanförär att
Sverige övriga i-länder för förebygga flykt.och Samma försatt resonemang

u-landsbiståndet långsiktigt bistånddet gäller i sin helhet:när vägaatt mot
katastrofbistånd.

sådantMen enligt min mening balansproblem inte det bordeär ett som
bådedet huvudsakliga motivet till politik. Avgörande för flykting-vara en ny
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biståndspolitikenoch bör moraliska skäl. Orsakerna bakom flykt kanvara
inte klaras världens rika tvåländer bara omfördelar mellanattav genom

målkonton. FN har i-ländernas utvecklingsbistånd år 2000satt attsom upp
uppgåska till 0,7 bruttonationalinkomsten. Medelnivånprocent av

biståndet från dessa länder har ända sedan mitten 1970-talet legat drygtav
nå0,3 BNI. Det krävs dramatiska insatser i-länderna förprocent attav av

biståndsmål årtill 000. frånFN:s 2 Enbart överföring medel asylhanteringav
biståndliknande tilloch räcker inte alls till för motverka den utvecklingatt

leder till flyktingströmmar.som
humanistiskaDe och kristna grundvärderingar till del liggerstorsom

ocksåbakom den demokratiska utvecklingen i Sverige, ska enligt min mening
bistånds- frånför Sveriges och flyktingpolitik. avstågrunden Vi kan intevara

vårmänniskor i nöd i närhet, för tillhjälpa enbart behövsatt att pengarna
skulle brandförsvaretförebyggande insatser. Vad lät bli släckasäga attom

få rådförvissa bränder med brandförebyggande arbete Brandsläckningatt
årtiondena.effektiviseras och förbilligas, det visarkan de Ochsenaste

också bådabrandförebyggande arbete kan bli bättre. Men behövs. Detsamma
biståndspolitiken.flykting- Det i-världens samladegäller och är resurser,

föru-ländernas samlade kreativitet och kunskap behövs minskaoch attsom
förstaklyftan mellan syd och nord. Detta i hand moraliskt problem.är ett

politikGrunderna för kap. 3en ny

i majoritetens uppfattning vilka förbättradJag delar delarstort om en
flyktingpolitik kräver. Framförallt det viktigt i och iasylrätten EUär värnaatt

åtagandenSverige i enlighet med internationella och den humana tradition
präglat svenska flyktingpolitiken.densom

innehåller påståenden.avsnitten i kapitlet dock alltför tvärsäkraFlera av
återvandring.gäller avsnittet Självfallet vill de flesta flyktingarDet t.ex. om

också återvändaåtervända arbetskraftsinvandrare har drömmen tillattom-
skilja tydligt enskildahemlandet. Man bör makroperspektivet och den

flyktingfamiljens perspektiv. repatriering detFör bäst,ärstaterna men
flyktingfamilj.bästa lösningen för varje enskildbehöver inte alltid denvara

påstå flykt Sverigegenerellt den bästa lösningen tillKan estemasattman
återvandring. första redanblev möjlig efter 50 de invandrarnaDen närvar

barnbarn och barnbarns bam.hade
alternativSverige enligt min mening visaestniska i kanDen gruppen en

bibehållit estniski Sverige harGruppen välintegreradmodell. är men en
mångaspråklig Därför har andra generationensoch kulturell kompetens. av

återflytta hjälpa till bygga Estland. MenSverige kunnat ochi attester upp
förbindelsen deninsats ska bli effektiv medförutsättningen för denna äratt

Återvandring alltså mångai Sverige. harkvarvarande esterstora gruppen
återvandringen mycketfrivilligheten i skulle betonasJagaspekter. attanser
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liksomkraftigare, de fördelar det kan återvandradeha den frivilligtatt
har ekonomiska och kulturella förbindelser med flyktingargruppen som

kvar i land gångdet de flydde till. Betänkandet präglas i allt förstannar en
grad statiskthög tänkande det gäller folk och länder. All migrationnärettav

återställas återvandringinte olyckor skaär som genom
I detta kapitel skulle kraftigare ha betonats vikten FN, EU, och andraattav

internationella organisationer ställer starkare krav förgaranterad politiken
minoritetsspråk,minoriteter, använda driva skolorrätten Enbart i EU-att etc.

språkentalas de officiella språkll 40 inteutöver ärstaterna ca som
Åtskilligainvandrarspråk. konflikter lett till flykt, har sin orsak i förtrycksom

minoriteter.av

Samarbete i globalt perspektiv kap. 4ett

majoritetensdelar beskrivning betydelsen bättreJag globaltettav av
ocksåMen i detta kapitelsamarbete. har den gamlaövertroman en

återvändaordning: människornationalstatens ska bo kvar eller till sin
råda påspråkliga kulturella miljö,och det ska ordning och reda folk och

språkgrupper.
Också här borde haft den enskilda flyktingens eller flyktingfamiljensman

Återvändandet innehållaperspektiv. ska frivilligt och möjligheten tillvara ny
till invandringslandet.utvandring och goda kontakter med

Europeiskt samarbete kap. 5

majoritetens uppfattning flykting-, invandrings- ochdelar EU:sJag att
biståndspolitik behöver Sverige bör verka för administrativasamordnas.

Tillsättningen kommissionärförenklingar inom EU:s medorgan. av en
invandringsfrågorför flykting- och viktig förbättring.är enansvar

till Sverige kap. 6Invandringen

majoriteten sig bakom enligt min mening i vissa fallbeskrivning ställtDen är
utredningens syfen.tillrättalagd för

allvarligareinledningsvis Sverige och utankapitletI sägs tog emotatt
från Baltutlämningen,flyktingar Baltikum.integrerade 25 000problem en

alltså någotområde,flyktingpolitikens inteför Sverigeskam var
problemallvarligare

svårigheterassyriersyrianer ingeting deBeträffande nämns somom
förföljelse accepterad asylskäl.i Sverige religiösfunnits att som

allmäntmänniskor lämnade landetdelOm Iran sägs emotatt som varen
påtvingades människor. tordelivsstil Dettaregimen och denden nya somnya
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mild beskrivning rättsordning infördes allvarligtattvara en av en ny som
kränker de mänskliga rättighetema.

När det gäller Kosovo-albanerna borde skillnaden i bedömning mellan
ÅtskilligaUNHCR och Sverige ha borde ha inämnts. Sverigeaccepterats

konventionsflyktingar.som
Liknande kommentarer kunde till andra de beskrivna iges av grupperna

kapitlet.
I avsnittet möjligheterna reglera invandringen, skrivs missbrukattom om
asylsystemet människor söker asyl efter avslag.att nyttav genom

enligtAvsnittet min mening för negativt formulerat. Det inteär säkertär att
asylutredningar hundraprocentigt riktiga. En ha legitimaär kan skäl attperson
försöka igen. En bedömts inte i behov skydd kanperson som vara av

så fråndet skyddsbehövande och i fall intetrots tarvara resurser en annan
skyddsbehövande. Naturligtvis ska uppenbart missbruk ocksåstoppas, men

ofullkomligaasylutredare människor.är

Skyddsbehövande avsnitt 6.3

framgårDet diskussionerna inom EU visat den svenska tolkningenatt att av
flyktingkonventionen alltförvarit restriktiv. En icke obetydlig demgrupp av

fått i Sverige de facto-flyktingar, krigsvägrare ellerstannasom som som av
fåtthumanitära skäl, borde istället ha flyktingstatus. enligtDet min meningär

viktigt tydligt opinionenupplysa detta faktum. I de diagram iatt om som
fått uppehållstillstånd,utredningen belyser enligt vilka lagrum asylsökande

borde anmärkning finnas med Sveriges tidigare alltför tolkningsnävaen om
flyktingkonventionen. Enligt utredningen bör del de kategorierav en av som

fåridag skäl inte faller inom flyktingkonventionens intestanna av som ramar
få uppehållstillstånd i framtiden. delar uppfattningen,Jag den vill betonamen

måsteasylutredningarna hänsyn till de skälatt ta stor sammantagna en
anför.asylsökande

Som framtidenexempel i inte kommer nämneratt stanna,personer som
betänkandet som endast känner obehag för delta iattpersoner
stridshandlingar. såEnligt min mening bör inte kommittén insinuera ettatt

formulerat skäl varit allmänt förskäl skydd i Sverige.svagt accepterat som

Kommitténs fåförslag till vilka skydd i Sverigeskasom
avsnitt 6.3

Kommitténs förslag tolkning flyktingkonventionen enligtom en av
UNHCR:s migtolkning ställer jag bakom.

Övriga förslåsmed skyddsbehov i olikatre grupper:
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för omänsklig ellerriskerarflyktingden utsättasattattutan° som vara
bestraffning.behandling ellerförnedrande

miljökatastrof.konflikt ellerväpnadden flyr undan enensom
könstill-straff förföljelse grundallvarligt ellerden riskerar av° som

homosexualitet.hörighet eller

isammanföra dessaEnligt mening bör sökamin etttre grupperman
finns i Cartagena-formuleringliknande denlagrumgemensamt som

människor skyddkonventionsflyktingar börFörutomdeklarationen.
våld,allmäntvarit hotadesäkerhet och frihetliv,grund derasatt avav

eller andramänskliga rättigheterkränkningaraggression, massivautländsk
Formuleringenordningen.allmännaallvarligt denomständigheter störtsom

återsändande skyddsökandedenså till vadhänsynbör göras etttaratt avman
bedömning skyddsbehovet börUtgångspunkten förinnebära.skulle varaav
mänskliga rättigheterna.kränkningar deallvarligarisken för av

införEU-ländernaförinom EU verkaSverige bör gemensamtatt en
fattigaså denåtminstone vidkonventioneuropeisk är somsomsom

länder kunnat kommalatinamerikanska överens om.
borde kommakommittén inteflyktingpolitiskadendärförJag att nuanser

kanbeskriva vilkaendastlagförslagdetaljeratmed utan grupper somett
fram.inte hastasLagförslaget börskyddsbehövande.tänkas vara

6.4avsnittAnhöriga

anhörigbegreppet kantolkningså flexibelformulerasLagen bör att aven mer
utlänningslag prop.till tidigaredelvis i förarbetenaförordadesDettagöras.

exemplifieradeskulle följandeförslagEnligt majoritetens7980:96. personer
uppehållstillstånd:svårtha att

påår, vistasl8barn,Studerande över ort,även somannan mensom°
föräldrarna.stödsdelvis av

hareller arbetarpraktiserarogifta döttrar,Vuxna, ort, egetannansom-
vanligtganskaföräldrarna. Dettafår visst stöd ärhushåll, enavmen

Syrien.situation iförekommande t.ex.
borbarn,utvecklingsstördahandikappade ellerSjuka, somvuxna°

hushåll föräldrarna.alltså medinte delarochinstitution
föräldrarnafamilj därflyktingfamilj. AntagiSista länken att enen°

år Skall18 ochfyra under5 barn, över.flyktingar har enaccepteras som
uppehållstillstånd i Sverigefåintedetta barn
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Humanitära skäl i barnärenden avsnitt 6.5.7

Följande meningar i betänkandet diskutabla:är
Även familjens flyttning påfrestningarmedför för barnet, detnär ärstora

nödvändigt barnets bästa andra omständigheterväga hänförliga tillatt mot
övergripande intressen, upprätthållandetexempelvis principenmer som av

den reglerande invandringen.om
Utöver den myndighetstonen i meningen, kan konstateras attrena

principen den reglerade invandringen innehållamycket väl kan reglerom
påfrestningartillska hänsyn stora för bamet.att taom man

Ett övergripande intresse för Sverige kanannat staten vara
upprätthållandet invandringspolitik grundad på human människosyn.av en en

mångaFör medborgare denna princip överordnad principenär denom
reglerad invandringen.

Majoriteten inte den tid uppehållitutlänning illegalt sig iattanser en
Sverige efter uppehållstillstånd fåbeslutet avslag begäran skaom om
tillgodoräknas för barnfamilj. Jag dock barnet inte i tänkbaraallaatten anser
fall kan medskyldigt till föräldrarnas beslut. måsteBarnet betraktasanses som

måsteindivid, behov i den samlade bedömningen.väga tungten egen vars

Avvisning med omedelbar verkställighet avsnitt 6.8.2

Kristdemokraterna med medborgarvittnen bör prövasatt system snarastanser
i Sverige ungefär i det danska systemet. Med tydligt folkligtettsom
deltagande i hela integreringen,asylprocessen och skulle troligen den
allmänna påverkasopinionen positivt i sin inställning till flyktingar.

påpekaI detta sammanhang vill jag vikten de advokateratt utsesav som
till biträden friståendetill asylsökande inte SIV Detutses utan ettav av organ.

inte lämpligt den instans fattar ocksåbeslut ska juridisktär att utsesom
biträde.

Transportörsansvar avsnitt 6.9.5

avsnittet utlänningarI betonas ska ha möjlighet söka i Sverige.asyl Jagatt att
framgårdelar majoritetens uppfattning. Men det transportörenatt man

lägger avgörandet bedöma förväntasutlänningen kan ha flyktingstatus.att om
påOm haft goda grunder för bortfallerdetta, kravettransportören att anta

kostnadsansvar för tillbakaresa.
överlåterinnebär den svenska tjänstemän reseföretagDet vidatt staten

asylbedömningar, uppgift svår långför den hargöra äratt en som nog som
utbildning och erfarenhet. Kristdemokraterna sig detta lagennärmotsatte
infördes.
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avsnitt 6.9.5Organisatörsansvar

vinningsrekvisitet i 10 kap. 5 § l stycket UtLKommittén har övervägt om
betalning.vinstsyfte bör bytas motbibehållas. iMajoritetenbör attanser

förpå år, den kunnat dömasfällts harde domarI senaresom
fått bidrag till sitt uppehälle.betalningenmänniskosmuggling genomsom

innehållet imateriellaändra detdärför inte behöverKommittén finner att man
anledning ändra ifinnsdet inte hellerJagbestämmelsen. attattanser

betalning.vinstsyfte till mot

kap. 8Frivilligorganisationerna

frivilligorganisationernauppgiftervilkatydligareKommittén borde ange
framföralltfrivilliginsatsermotiv föri Ikunde medverka texten somanges.

opinionsbildande ochproblem. Deekonomiskaoch kommunens rentstatens
ochbetydelse. Statlikatordegemenskapssökande insatserna storvara av

nuvarandeförändringellerinspirera till bildandekundekommun av
bistånds-både ochmedsysslarfrivilligorganisationerorganisationer somav
föreslårinriktning utredningen omstödjaflyktingfrågor. skulle denDet

återvandring. utredningEnflyktförebyggande ochbl.a.betoningstörre
helamedverkan ifrivilligorganisationemasbetonartillsättasbör snarast som

biståndsarbete.iliksomåtervandringsprocessen,ochinvandrings-asyl-,
förviktigpå frivilligorganisationernabetoningmening denna-Enligt min är

flyktingpolitik.biståndsviljan och humanupprätthållande enav

Utredningsarbetet

svårtvarit hinnasig. hartid Dethaft alldeles för korthar attUtredningen
allt-mening varitdärför enligt minfrågor. harLedamöternai allasig insätta

i händernaför mycket experterna.
måsteremissomgångenförslagetidärför instämmavillJag attvarmt

invandringspolitikenochflykting-utformningSverigesvikt.tillmätas stor av
traditionden humanavidareförandetdemokratin ochförbetydelsehar avstor

utrednings-sammanställtsnabbtrått. syndDet skulletidigare ettomvarasom
detta.material skulle äventyra
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Särskilda yttranden

l den sakkunnige Björn Weiboav

Kommittén har föreslagit väsentliga förändringar beträffande personer, som
vånbehöver skydd i land. Jag instämmer i dessa förslag.

emellertid kommitténs motiveringJag det gäller den kategorinärattanser
skyddsbehövande, har behovövriga skydd grund elleryttresom av av en

konflikt föreslageninre väpnad 3 kap. 3 § p.2 i lagändring borde utförtsha
betydligt fylligare sätt.ett

Det sig kategori skyddsbehövande, antalsmässigt har varitrör om en som
åren fåmycket under de och kan komma betydandestor senaste attsom en

ocksåstorlek i framtiden. finns förDe argument, att storasom ge grupper
människor tillflykt i Sverige hade bort föras fram i betänkandet för atten ge

såallmänheten remissinstansema fullständig information möjligt.och en som
förståelsekunna läggas för ökad för framtidaDärmed skulle grunden en

åtaganden från sida.svensk
tillstånd två årgäller förslaget tillfälliga under högst medNär det om

möjligheter i vissa kunna förlängas, skulle ha varit fördellägen detatt en om
varförkommittén motiverat den vid den ordningen. Den skiljer sigstannat

från förnämligen den ordning veckor sedan beslutades detettsom par av
norska stortinget.

fåttvärdefulltEnligt min uppfattning skulle det ha varit ha prövatatt om
fördelarinte samordning nordisk basis hade haft väsentliga i skildaen

avseenden.
fråga Riksdagens revisorers och Riksrevisionsverkets förslag be-I attom

antalet ärenden hos Utlänningsnämnden införandegränsa pröv-genom av
ningstillstånd, sådanhar kommittén uttalat den finner ordning tveksamatt en

behållas.ordningrättssäkerhetssynpunkt och nuvarande börattur
uppfattningen, motiveringen hade bortJag delar att attmen menar vara

frågor sålandet ingripande för den enskilde honhanavlägsnande är attom ur
tvåfå fall fullt i instanser. En ordning medskall ha sitträtten prövatatt ut

prövningstillstånd tillgodose tillfredsställande rättssäkerhet.kan inte anses en
ividare nuvarande reglerKommittén transportörsansvaratt omanser

bibehållas. uppfattning. Ett skäl här-bör Jag delar inte dennautlänningslagen
Almqvist i särskilt yttrande.för anförts Perdet‘air expertenargument som av
lagstiftningen möjligheterdet värdefullt i haYtterligare skäl ärett att attvore

verktyg i strävandena kommautkräva transportörer attettatt ansvar av som
till människosmugglingen.med den ökanderätta
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Almqvist2 Perexpertenav

föreslå sådanaskall enligt sina direktiv bl.a. förändringarKommittén av
följer medlemskapet i EU.utlänningslagen som av

genomgångsålunda vilkagjort bl.a. de instrumentKommittén har aven av
frånåtagandenfölja, Sverige regleraeller kan kommaföljer, ansvaretatt att
Sverige.vilka befraktar tillför transportörer, personer

någon ändring svenska bestämmel-slutsatsen deKommittén drar att av
inte behöverhärvidlag göras.serna

innehåller inte de möjligheter tillsvensk utlänningslagengällandeDen nu
åtaganden Sverige gjortföljer desanktioner transportörermot somsom av

medlem i EU.
föreslåkommittén bort utökatdenna bakgrund,Jag ettattmotanser,

transportörsansvar.
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:129

Översyn invandrings- och flyktingpolitikenav

Dir. 1994: 129

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 1994

Sammanfattning uppdragetav

En parlamentarisk kommitté skall invandrings- och flyktingpolitiken.överse
Kommittén skall arbeta med flera frågorde åvilathittills kommitténav som
för invandrarpolitiken invandrings-översyn och flyktingpolitikensamtav
Ku 1993:01.

Kommittén skall

hur Sverige i internationellöverväga samverkan aktivt skall kunna med--
verka till undanröja eller lindra orsaker bakom flykt påtvingadochatt
migration,

åtgärderlämna förslag till hur inom invandrings- och flyktingpolitiken-
bättre kan bistånds-samordnas med och utrikespolitiken,

regelsystemen för fårgöra vilka uppehållstillståndöversyn ien av som-
Sverige och lämna förslag dels skall ha till skydd irättom vem som
Sverige långoch under hur tid skydd skall dels hur övriga grunderges,
för eller möjlighet till uppehållstillståndrätt här i landet skall utformas,

lämna förslag till i hur invandring inte har principiellav personer som en-
uppehållstillståndtill kan reglerasrätt planeringsramar fast-genom som

ställs statsmakterna grundval bl.a. det samhällsekonomiska läget,av av
föreslå hur prövningen ansökningar uppehållstillstånd kan görasav om-
snabbare och effektivare,

genomgång hur myndigheternas tillämpninggöra svensk lagen av av-
åtagandebeaktar de Sverige gjort i och med anslutningen till FN-som

konventionen barnets rättigheter,om 291
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återvandringspolitik,utformning utveckladförslag tilllämna av en-
utformning invandrings-utsträckning förslagen tilli vilkenöverväga av—

förändringar vad gäller organisationflyktingpolitiken bör leda tilloch
föreslåvid behovmellan olika myndigheter ochansvarsfördelningoch

sådana förändringar samt

kommitténs ställnings-författningsändringar föranledsföreslå de avsom-
taganden.

i dagflyktingpolitikenochInvandrings-

både förhållningssättet till och den rättsligaomfattarInvandringspolitik reg-
utlännings-sig i Sverige. Den svenskabosättautlänningarsleringen rätt attav

arbets-innehåller invandringen till Sverigeregler för1989:529lagen av
flykting-skäl för denhumanitäraanknytningsskäl ochmarknadsskäl, samt

uppehållstillståndtill här.möjlighetenochmotiveradepolitiskt rätten
lång åt-vilka sedan tidpå huvudprinciper,vilarInvandringspolitiken tre

nordiska arbets-denstöd.parlamentariskt Dessa ärnjuter brett gemensamma
få bosätta sigbor i Sverigeanhöriga till demförreglernamarknaden, attsom

samt flyktingpolitiken.här
levnadsvillkor ifrågor invandrarnasInvandrarpolitiken omfattar om

undervis-frågor arbetsmarknaden,området hör bl.a.Till rörSverige. som
åtgärder främlingsfientlighet.boendeförhållandenning i svenska, motsamt

bemyndiga1993:01januari 1993 Ku14beslutade denRegeringen att
förkommittétillkalla över-göraKulturdepartementetchefen för attatt enen

Samtidigt be-flyktingpolitiken.invandrings- ochinvandrar- samtsyn av
kommittén.direktiv förregeringenslutade om

och flykting-Invandrar-1993 ochtillsattes i aprilKommittén namnettog
inriktat kun-hittills varitarbete harKommitténsIFK.kommittén mest

förda politiken.delar denutvärdering vissaochskapsinsamling avav
invandrings-sammanställning den aktuellapubliceratKommittén har aven

i teori och praktik. EnInvandring och asylländer,i antalasylpolitikenoch ett
1993:113.politik SOUtolv ländersmellanjämförelse

sambandfinns klartuppdrag Detomfattandemycket ettIFK ettgavs .
samtidigt angelägetinvandrarpolitiken. Det ärinvandrings- och attmellan

möjligt ochså rationelltbedrivaskan sättutredningsarbete attett somnu
innebärflyktingpolitiken, vilkaochinvandrings-snabbt inomlämnasförslag

kostnader.hantering leder till lägreeffektivarepolitik ochtydligare somenen
fortsattabakgrund dendenna översynenRegeringen attmot avanser

förtvå kommittéer,områden bedrivas iskallpå dessaarbetet separata en
invandrarpolitiken. Det innebärförflyktingpolitiken ochochinvandrings- en

ned.skall läggasIFKatt
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Invandringspolitik

Invandring arbetsmarknadsskälav

Den nordiska arbetsmarknaden har varit faktumgemensamma årsedanett
då1954 de nordiska länderna avtalade fri rörlighet inom Norden ochom om

passfrihet.
Någon egentlig arbetskraftsinvandring från utomnordiska länder har

Sverige inte haft sedan den s.k. reglerade invandringen kom tillämpas fulltatt
under de första åren 1970-talet.ut Utlänningslagstiftningen innehållerav

bestämmelser tillkommit i syfte kunna invandringenattsom tillanpassa
rådande arbetsmarknadsförhållanden. Arbetskraftsinvandring skall, enligt det
föredragande statsrådets uttalanden i 198384:144, komma frågaiprop.

undantagsfallendast i dåoch behovmöta inte kan tillgodoses densom av
inhemska arbetskraften eller det finnsnär särskilda skäl, bemanningt.ex. av
nyckelfunktioner inom industri och näringsliv. Den egentliga arbetskrafts-
invandringen från utomnordiska länder omfattar sedan många år årligen
invandring några hundra Därutöver tillkommer utlänningarom personer. som
får arbetstillstånd för säsongsarbete inom vissa branscher vissasamt ut-
ländska praktikanter. EES-avtalet, trädde i årkraft 1994, innebärsom att
medborgare i EU- och i de EFFA-ländema har skrivit under avtalet harsom

bosättarätt sig och arbeta i Sverige.att Under års1994 första kvartal ficktre
4 000nära bosätta sigrätt i Sverige i enlighetatt med EES-avtalet.personer

Invandring anhöriga till dem bor i Sverigeav som

Möjligheterna få uppehållstillstånd föratt anhöriga till dem bor här ärsom en
grundpelare i den svenska invandringspolitiken. Enligtannan 2 kap. 4 § l

utlänningslagen får uppehållstillstånd till utlänning anhörigär närages en som
till i Sverige bosatt Enligt den praxis haren utvecklats på dettaperson. som
område med anhörignära makemaka eller sambo, hemmavarandeavses barn
under år20 ensamstående,är föräldrar och andra släktingarsom ärsom
väsentligt beroende i Sverige bosatt samtligaav en samtperson personer vars

släktingar finnsnära i Sverige, s.k. sista länk-fall. En ordning med upp-
skjuten invandringsprövning under i princip två år tillämpas det gällernär
nyligen ingångna äktenskap eller samboforhållanden. För anhöriga gäller som
huvudregel tillstånd skall ha beviljats föreatt inresan i Sverige.

Frågan familjeåterförening återkommer i rad olika internationellaom en
konventioner och överenskommelser. I regel frågadet dockär rekom-om
mendationer och inte bindande överenskommelser. Endast Europarådetsom
konvention migrerande arbetstagares rättsliga ställning innehållerom en
bindande regel till familjeåterföreningrätt makemaka ochom som avser
ogifta barn i det mottagande landet betraktas minderåriga. Skyddetsom som
för familjeliv enligt artikel 8 i den europeiska konventionen mänskligaom
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fall förpraxis i vissaEuropakommissionensi rätträttigheter har ansetts enge
kämfamiljen ianhörig inomåterförenas med make eller nära ettattperson

land.främmande
säkerhet och samarbete i Europa,från konferensenslutdokumentetI om

iuttalas de deltagandeHelsingforsöverenskommelsen,den s.k. staternaatt
frånansökningarbehandlaanda kommerhumanitärpositiv och att personer

familjer. där ingen-sina Detåterförenas med medlemmar sägsönskar avsom
åter-underlättaskallfamiljemedlemmarkretsför vilkenting manavom

förening.

Flyktingpolitik

mindrebestår ellerflera sinsemellanflyktingpolitikensvenskaDen merav
avgränsade element.klart

samarbeteInternationellt

ochArbetet inom FNsamarbetet.internationelladetsådant element ärEtt
till inter-bidrasyftar tillsammanslutningarinternationella attattandra

för mänsk-respekten deoch föroch lösesmotverkaskonflikternationella att
UNHCR,stöd tillupprätthålls. ekonomisktSverigerättigheternaliga ger

andra organisa-ochPalestinaflyktingar UNRWAbiståndförFN:s organ
delframträdandeSverige. Enutanförflyktingarbetebedrivertioner avsom

solidariskverka försyftar tillsamarbetetinternationella attdet ansvars-en
mängderhandområden kommitbistånd till storafördelning för taatt omsom

samverkanskall ökadSamtidigtkatastrofer.krig ochoffer förochflyktingar
internationellaskydd.flyktingar Detflerberedaländer kunnafleramellan

skydd.rättsligaflyktingamasockså stärkatillsyftarsamarbetet att

Kvotflyktingar

överföring tillinternationella samarbetet utgörsdetoperativ delEn avavmer
förföljelse,undanfristadbehöversärskiltSverige utsatta enpersoner somav

visst antalfattar beslutRegeringenkvotflyktingar. att etts.k. personerom
frågai bestämsskall kommaVilkaSverige.tillförasskall över sompersoner

UNHCR.medsamråd samarbeteoch ieftervanligen
uppehållstillståndbeviljadesdem%Budgetåret 199394 ll avsomavvar

kvot.skälasylrelaterade uttagna
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Prövning asylskäl och till uppehållstillståndi Sverigerättenav

Ett viktigt element flyktingpolitiken, och det deannat störstatarav som
anspråk,i imottagandet Sverige själva kom-ärresurserna av personer som

hit och söker asyl. Dessa i enlighet med asyllagstiftningtas emotmer en som
i vissa flyktingaravseenden med jämförbara starkare skydd änettger grupper

årsvad 1951 Genêvekonvention föreskriver. Den första fasen mottag-av
ningen flyktingar prövning asylskäl och tillutgörs rättenav av en av uppe-
hållstillstånd utifråni Sverige gällande lagstiftning.

Den del flyktingpolitiken eller möjligheten få asylrätten attav som avser
här i regleras i utlänningslagstiftningen.landet I utlänningslagen treanges
olika kategorier kan asyl, nämligensom

konventionsflyktingar 3 kap. §1 l,-
krigsvägrare 3 § 2kap. l samt-

facto-flyktingar §de 3 kap. 1 3 .-
Genêvekonventionens bestämmelser skydd för flyktingar har tagits in iom

den svenska utlänningslagen. Endast mindre del de asylsökandeen av som
uppehållstillståndår fåttunder beviljats i Sverige har emellertid stannasenare

här med stöd utlänningslagens skyddsbestämmelser för konventions-av
budgetåren fåttflyktingar. liten uppehålls-Senaste har andel demen av som

tillstånd budgetåretbedömts konventionsflyktingar 199293 5 % ochvara ca
föregående budgetår.199394 3 Dessa andelar mindre%. är än närmastca
årinfördes i tidigare åter-Enligt regler utlänningslag 1976 ochsom som

ocksåfinns i gällande utlänningslag har utlänning till asyl här hanrätten om
återvändaflykting,krigsvägrare eller han, inte vill till sittär utan attom vara

på förhållandenapolitiska råderhemland grund de där och kanav som
åberopa omständighetervägande till stöd för detta. Det dennaärtungt grupp

två budgetåreni Sverige kallas defacto-flyktingar. Under de harsenastesom
fåtal fått uppehållstillståndendast krigsvägrare. Däremot harett personer som

många fått budgetåretde asylsökande s.k. de-facto flyktingarstannaav som
199293 31 % 199394 7och %.ca ca

uppehållstillståndasylsökande kan inom förEn till-även ges ramen
fårlämpningen 2 kap. 4 § 2 i utlänningslagen Enligt denna bestämmelseav

uppehållstillstånd tillåtastill utlänning humanitära skäl bör bo-ges en som av
fråga någonsig här. här inte renodlad skyddsbestämmelseDetsätta är om

tillståndsgivandemöjlighet för den myndigheten beviljaattutan om en
uppehållstillstånd påkallat humanitära skäl.detnär är av

Uppehållstillstånd stöd denna regel kan beviljas förmed personerav som
förhållandenpersonliga inte börgrund sjukdom eller andra vägras rättav

ocksåRegeln avsedd tillämpas för intehär. äratt stanna att personer som om-
förhållandenai kap. utlänningslagen, där ifattas reglerna asyl 3av om men

ändå sådanadet till vilket utlänningen skulle behöva det skulleland är attresa
återvända dit,tvinga honom eller henne grundsig inhumant att t.ex.attte
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åren utsträckningi betydandepågående Regeln har dekrig. senasteettav
på iockså slutligt beslutfall asylsökande längei detillämpats väntat etten

tillstånd med stöd denna regelbeviljadesAntaletärendet. avsompersoner
budgetåretbudgetåret 199293 och till 43 037till 147uppgick 4 personer

asylsökande. Det79 % de42 %199394, vilket storamotsvarar avresp.
frånallra delen199394 till störstaantalet utgörs av personerpersoner

Bosnien-Hercegovina.
i Sverige skälBudgetåret fick 55 000199394 nästan stanna avpersoner

femtefick endastnågon asylrelaterade. dessamening Avi stannavarvarsom
dvs. konven-i utlänningslagen,asylbestämmelsernaföljd somavsom en

Därtill kom-eller krigsvägrare.facto-flyktingardetionsflyktingar, somsom
43flyktingkvoten. Resten,för den s.k.överförts inomde ramensommer

därfördel demtillstånd humanitära grunder,fick att000 avenpersoner,
lång Sverige.tid ifått beslut underde vänta

uppehållstillstånd itillinnebär asylutlänningslaggällande rättEnligt nu
Även framgår skall densjälva lagtextendet intel§.Sverige 3 kap. avom

198889:86uppehållstillstånd prop.får princip beviljasasyl i pennanentsom
ochårs för invandrings-riktlinjerfast i 1984princip ladess.l53. Denna

avsåg då asylrela-andra88 och198384: 144 ävenflyktingpolitiken prop. s.
uppehållstillståndtidsbegränsadefalli vissaharsituationer. Numeraterade

skäl. Genomfått humanitärasökandenbeviljaskunna när stannaansetts av
199394:188 harrskr.SfU 11,bet 199394199394:94,beslut prop. en

bedömasskyddsbehovet kansituationer däri vissaskapatsmöjlighet varaatt
uppehållstillstånd.tidsbegränsadetillfälligt ge

mottagande och integrationKommunalt

hargäller demi SverigeflyktingarmottagandetfasenandraDen somavav
finansierat,uppehållstillstånd ochbeviljats statenettemottas genom av

vilketjämställdadärmedochför flyktingarmottagandekommunalt personer,
svenskai detsig tillrättafinnamöjligheterfrämja derastillsyftar attatt
invand-fasenden inledandesamtidigtmottagandesamhället. Detta utgör av
insatsersärskildamottagandetkommunala görsSverige. I detrarpolitiken i

möjligheterochlikvärdiga villkorinvandrareflyktingar och andraför att ge
invandrar-uppgiftmed överKommitténSverige.integration i atttill se

frågor.dessaförslaguppgift läggatillpolitiken har att om

återvandringStöd till

Sverige förfrivilligt vill lämnautlänningar atttillstöd finnsvisstEtt som
del iingårstödnågot land. Dettahemlandet ellerisigbosätta annat ensom

198889budgetpropositionenför. ISverigeåtervandringspolitikden som
återvandringspolitiken:utgångspunkter förfyrafastslogs296
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återvandringAll skall frivillig.vara-
inriktning positiv integration i Sverige bästa möjliga förut-En en ger-

sättningar för framtiden, utlänningen i Sverige elleroavsett stannarom
återvända. ocksågod invandrar-politik blir därigenomväljer En godatt en

återvandrarpolitik.

återvandring förberedd.En bör planerad ochvara noga-
individuellstöd lämpligen kan basis dem harDet som ges som- --

biståndet.återvandrat humanitärabör del det svenskases som en av

återvandringekonomiskt stöd till lämnas. dock inteEtt visst Det är
på fåkan bidrag tillspeciellt omfattande. Asylsökande beslutväntar ettsom

Ävenigen. Beräknad genomsnittlig reskostnad 2 000 krresa.sin hem ärresa
uppehållstillstånd fåkonventionsflyktingar med kanpermanent ett rese-

återvändaönskar hem. Det genomsnittliga bidraget har varitbidrag de caom
också i hem700 kr. Kontantbidrag lämnas samband med själva med7 resan

familj.dock högst 7 500 kronor Invandrar-l 500 kronor perper person,
återvändandet.till förberedelser förverket stödävenger

En politik behövsny
örändrat migrationstryckF

årliga västeuropeiska länderna har,invandringen till deDen översett en
antalet olika skäl ansökerlängre period, ökat och ompersoner som av

år.uppehållstillstånd skiftat dramatiskt underi Sverige har senare

åtgärder och stöd till närområdetMigrationsfärebyggande

hurmigrationstrycket visar tydligt behovenDet förändrade utrönaattav man
migrationsrörelserorsakerna till flykting- ochkan angripa de grundläggande

i ursprungsländerna.redan
Många år långkommit tillbringa tid iasylsökande har under attsenare

särskilt starka. Enderas individuella skyddsbehov inte varitSverige trots att
svårigheterna åter områdentill medförklaring till detta har varit sända dematt

för asylsökande i Sverigestridigheter. Kostnaderna dennainbördes grupp
med motsvarande medel, skulle ha kunnatskall jämföras med den insats som,

närområdet kopplingenskydd dem flytt. Deni för näragöras att somge
katastrofbiståndet aldrig varitoch den svenska flyktingpolitiken harmellan

för närvarande.uppenbar änmer
flyktingpolitik i delar med denSveriges invandrings- och har samrörenära

biståndspolitiken. Krig och väpnade kon-ochallmänna utrikes-, säkerhets-
och politisk förföljelse bristandeodemokratiska styrelsesättflikter, samt

mångatillviktiga orsakerför mänskliga rättigheternarespekt de är att 297
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människor fråntvingas fly sina hemländer. Hot- riskutredningenoch Fö
1992:03 har i betänkandet SOU 1993:89 Massflykt till Sverige asyl- ochav
hjälpsökande belyst konsekvenserna omfattande flyktingströmmar tillav

vårtSverige förorsakas konflikter i närområde. Utrikes- och säker-som av
hetspolitiken efter förbättra missförhållanden.eller undanröja dessasträvar att
Många andra lämnar sina hemländer i brist möjligheter försörja sig ochatt

förbättring. Biståndspolitiken målhopp har förbättrautan attom snar som
långsiktigvillkoren för de fattigaste och syftar till utveckling de länderen av

får Katastrofbiståndetstöd. mildra följderna katastrofer,är ägnat attsom av
vilket innebär hjälp bl.a.med bostäder, och medicin i närområdett.ex. mat

färreoch tvingas flykt.att

Invandringen ökadtill Sverige utsträckning förhållandeni utanförstyrs av
Sverige

ocksåDet den del invandringen inte följerär värt att notera att av som av
regler och avvägningar statsmakterna förhand kunnat blivitsättasom upp

frånaktiv invandringspolitikallt En arbetskraftsinvandringens dagarstörre.
kommithar passiv asylpolitik, där allt mindre andelersättasatt av en en av

uppehållstillstånd sådana tillstånddem ansöker medges därför deattsom om
bedömts behöva skydd här.

Statsfinansiella och samhällsekonomiska överväganden

invandrings- flyktingpolitikDen och med vilken idag möter merpartenman av
dem önskar bosätta sig här i Sverige har kommit innebäraatt stats-som
finansiella måsteansträngningar värderas tillsammans med andrasom ange-

våralägna krav En snabbare handläggning, särskiltgemensamma resurser.
sådana ansökningar redan tidigt inte innehållastadium bedömsettsomav

tillstånd, måstetillräckliga förskäl skapas Sverige längre sikt skallom
asylrätten förkunna dem verkligen behöver skydd undanvärna som

måsteförföljelse. Man undvika redan före ankomsten tillatt personer som
åtnjutitSverige skydd eller andra inte bör kommaskäl iavpersoner som

fråga uppehållstillstånd föremålför här, blir för tids- och kostnads-en
finns förkrävande utredningsprocess. Det härutöver humanitära skälrent att

ordning innebär uppenbarligen inte bör komma iskapa deatten som som
fråga tillstånd långa vårtför inte vistas ihär kommer tider mottagnings-att

Behovet kunna säkra sökandes identitet, finger-system. att t.ex. genom
år, fråganavtryck, har blivit uppenbart särskilt under liksomsenare om man

frånkunna kräva förbättrad kontroll sida bl.a.bör transportörernas
frågarederierna i de inresandes resehandlingar.flygbolagen och om

ocksåpåverkarFlyktingpolitiken och invandringen i övrigt samhälls-
långsiktigtekonomin i perspektiv. Huruvida de samhällsekonomiskaett mer298
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konsekvenserna positiva eller negativa beror till delär hur integra-stor
tionen fungerar. Kan invandrarna integreras i arbetslivet konsekvensernaär

årens lågkonjunkturpositiva. Under de med arbetslöshet, särskiltsenaste stor
bland invandrare, dock konsekvenserna långsiktigthar varit negativa. I ett

måsteperspektiv den invandring inte mycket starkt humanitärt be-ärsom
tingad eller direkt till internationellarelaterad konventioner och andra inter-är

åtagandennationella hittills bestämmas de samhällsekonomiskaänmer av
påverkarförutsättningarna och bedömning invandringenhuren av sam-

hällsekonomin möjligheten till integration i det svenska samhället.samt

kräver utvecklad återvandringspølitikNytt synsätt

invandrare finns det alltidI varje andel väljer lämna invand-attgrupp en som
återvändaringslandet för till sitt hemland eller till tredje land. Orsakernaatt ett

förhållandena sådanttill detta kan i hemlandet förändras detsättatt attvara
återvandring, förhållanden.möjliggör ändrade politiska Försämradet.ex.en

förhållanden också återvandringi exillandet, arbetslöshet, kan görat.ex. en
mångatill attraktivt alternativ. I fall det växelspel mellan dessa för-ärett ett

hållanden. Ett internationellt vedertaget den eftersträvans-synsätt är att mest
påtvingad återvändande.lösningen efter exilvärda Dettaär synsättetten

framhålls också UNHCR.av
Många återvändainvandrareflyktingar önskar eller be-överväger attsom

återvandringen återvändandeförhöver stöd skall lyckas. Ett illa förberettatt
för misslyckande, åter-innebär risker vilket i sin kan medförastora ett tur ett

vändande till Sverige, där möjligheterna till bra tillvaro ha försämrats.kanen
Ãtervandring såväloch stöd kan behövas under exilperioden iär en process

förSverige tillbaka och under reintegrationsperioden i hemlandet.som resan
såväldet gällaUnder den perioden kan individuellt stöd generelltsenare som

bistånd till närsamhället i hemlandet. I och med stöd kan behövas underatt ett
biståndspolitikenreintegrationsfasen repatrieringen blir kopplingen tillav

uppenbar.
återvandringspolitikför utveckla och genomföraAnsvaret tydlig äratt en

sammanhållensplittrat och politik behöver skapas.en

på tydlighet politiken har blivit alltmer uppenbaraKraven i

såInvandringens sammansättning har kommit förändras allt störreatt att en
bestårinvandringen till Sverige i endastandel asylsökande be-av av som

gränsad utsträckning medges grund skyddsbehov,rätt att stanna av men
ändå får humanitäraolika skäl i utsträckning bosätta sig här skäl,storav av

antingen kommit ansökningargrund den tid det behandla derasatt ta attav
på svårt åter.sig kan inteeller grund det visat sända dem Detattattav

ändåfaktum sig omfattning inteuteslutas det i asylskäl iatt att storsvaga 299
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fåuteslutit möjligheten i Sverige, kommit innebära s.k. pull-att stanna att en
faktor för immigranter.

förhållandenDessa kan sikt förståelsenkomma för poli-äventyraatt
förståelsentiken och för faktisktdem har starka skyddsbehov. Densom

demokratiska förankring måstepolitiken bygga kan stärkas tydlig-som om
heten i politiken ökar.

Värnet goda etniska relationer i Sverige har frågankoppling tillnäraom en
förståelse och tydlighet i fördaden invandrings- flyktingpolitiken.ochom

Utredningsuppdraget

En aktiv och samordnad flykting- och invandringsspolitik

En humanitär och solidarisk grundsyn, helhetstänkande, påinriktning aktiva
åtgärder i förebyggande syfte och i internationell samverkan skall vara
vägledande principer för utvecklingen invandrings-svensk och flyk-av en

åtgärdertingpolitik. Kommittén skall utveckla hur inom den internationella
flyktingpolitiken åtgärderkan kompletteras med inom den nationella invand-

såringspolitiken sammanhållentydlig och politik skapas.att en
sålundaKommittén skall hur det internationella samarbetet, medöverväga

biståndspolitiska målengrund i de för långsiktigt utvecklingsbistånd och
katastrofstöd, kan bringas i samklang och samverkan flyktingpolitikmed den

förhållandetillämpas i till Sådanadem söker asyl här i landet.som som
överväganden och förslag bör innefatta hur tillgrundorsaker framtvingad
migration och flykt undan oroshärdar förföljelseoch kan motverkas och hur
stöd till flyktingars skydd i närområdet kan det skydd kanvägas mot som
eller bör erbjudas dem söker asyl här. handlar frågaYtterst dennasom om
hur effektivtbäst och förvaltar internationelltmest ettman ansvar.

Frågan organiserad överföring flyktingar skall belysas kom-om av av
sådantmittén. internationellt åtagandeEtt flyktingpolitiskt ocksåkan komma

till uttryck Sverige ställer motsvarande medel till förfogande förattgenom
multilaterala insatser utanför Sverige. Kommittén skall lägga förslag hurom
sådana åtgärderflexibla stånd.bör kunna komma tillmer

Översyn reglerna för vilka uppehållstillståndbörav som

Kommittén skall de regelsystem reglerar invandringen tillöverse som
Sverige. Reglerna skall i högre grad för siktenärvarande tillgodo-än ta att

de åtskillnadbehoven hos skyddsbehövande. En klarare hittillsänmestse
åbehöver mellan sidan har åtill skydd ochgöras denrättena personer som

andra sidan övriga önskar bosätta sig här.som
Kommittén skall lämna förslag dels bör ha till skydd irättom vem som

Sverige, hurdels övriga grunder för eller möjlighet till bosättning här irätt
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landet skall utformas. Det kan gälla anknytning hit eller andrat.ex.senare av
humanitära skäl.

En principiell till skydd skall tillkomma dem i behovrätt inter-ärsom av
nationellt rättsligt skydd, nämligen konventionsflyktingar och vissa andra
med starka skyddsbehov. Tydligare förregler medlemmar kärnfamiljenav

återföreningsöker med härvarande familjemedlemmar bör skapas.som
Kommittén skall hur invandring inteöverväga harav personer som en

principiell uppehållstillståndtill kan reglerasrätt planeringsramargenom som
fastställs påstatsmakterna grundval bl.a. det samhällsekonomiska lägetav av

sådantoch lämna förslag till hur med planeringsramar kan utfor-ett system
i praktiken. Vidare skall sådanakommittén hur planeringsramarövervägamas
påverkas mångabör hur tillståndgivits pågrundade derasav personer som

principiella här.rätt att stanna
Frågan tidsbegränsat skydd i Sverige har i skildaövervägtsom samman-

år.hang under Genom ändringar i lagstiftningen har det blivitsenare numera
uppehållstillståndmöjligt tidsbegränsade skyddsbehovet kannäratt ge

bedömas tillfälligt. Kommittén skall tillståndtidsbegränsadeprövavara om
också frågabör komma i i situationerandra och vilka särskilda överväganden

tillståndsformvidare tillämpning denna kan komma aktualisera. Omatten av
sådana frågorfinner överväganden invandrares integrationrörattman om
samrådaskall kommittén med den kommitté invandrarpolitiken.översom ser

Riktlinjerna för arbetskraftsinvandringen bör inte ändras kunna till-men
pålämpas flexibelt och konjunkturanpassat hittills. Kom-änsättett mer

mitténs arbete i denna del skall ske i ljuset den förändring arbetskraftensav av
rörlighet blir följd medlemskap i EU.ettsom en av

Kommittén skall möjligheterna få komma tillöverväga Sverigeattom
under tidbegränsad för besök, praktik eller arbete bör förändras.

Snabbare och eflektivare prövning ansökningar uppehållstillståndav om
IKommittén skall hur myndigheternas prövning ansökningaröverse av om

uppehållstillstånd såkan förändras bibehållenmed rättssäkerhet,att man,
snabbare fatta såkan beslut och undvika höga kostnader för asylhante-sätt
ringen i Sverige. Särskild uppmärksamhet skall hur kan undvikaägnas man

åtnjutitsökande skydd före ankomsten till Sverige, eller andraatt som av
frågaorsaker inte tillstånd föremåluppenbart bör komma i för här, blir för en

tids- och kostnadskrävande utredningsprocedur.
Hur sökande uppvisar klart otillräckliga skyddsbehov,möterman som

få sådanadem kunnat behov tillgodosedda före ankomsten tillt.ex. som
bådeSverige, för förtroendet föravgörande politiken och signal utåtär som

migranter önskar bosätta sig här. finns skälDet i dettagentemot attsom
sammanhang vilka kan ha för behövagrund avvakta iöverväga attsom anses
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uppehållstillståndansökningar avslagits i förstalandet deras harnär om
instans.

ocksåsnabbt förfarande och beslutsam politik betydligt lägreEtt en ger
kostnader i mottagningssystemen. Kommittén skall lägga förslag hur denom

utlänningsmyndigheten kan medverka i förfarande redan vidcentrala ett som
Mångadessa problem. asylsökande väljer olikagränspassagen möter att av

sin till tid efter inresan i landet. Kommittén bör,skäl avvakta med ansökan en
konventionsåtaganden skyldigheten asyl-svenskai ljuset prövaattomav

skall och iförslag hur asylansökningaransökningar, lägga göras varom
och behandlas.skäl börlandet de dessa tas emotav

de förslag RiksrevisionsverketKommittén skall värdera och överväga som
årförvaltningsrevision tidigare isamband med den avslutatsipresenterat som

1994:20.RRV-rapport
iFrågor sökandes identitet,säkra störret.ex. att ut-att genomom

fingeravtryck, skall kommittén, liksomsökandessträckning de prövasta av
för kontrollfrågan krävabör kunna transportörerstörre avansvar avom man

jämförelser i detta avseendeInternationellaresedokumentation.tillresandes
utredas.frågans utvecklingen i EU skallkoppling tilloch

barnets rättigheterFN-konventiønen om

Frågorrättigheter. harFN-konventionen barnetsundertecknatSverige har om
tillämpningflyktingpolitiken i sininvandringsregleringen ochhurrests avom

Kommittén skalltill konventionens krav.myndigheter lever göraberörda upp
frågeställning. skall ske medgenomgång Detta uppdragbelyser dennasomen

ändamåletsärskilda för ochpå så kommittén avdelarförtur sätt attatt resurser
månads utgångi medregeringen redan ochredovisning kan ske till marsen

1995.

återvandringspolitikutveckladFörslag till

återvand-sammanhållentill utformningKommittén skall lämna förslag av en
ringspolitik.

och efter-regel den bästaåtervända till hemlandetAtt kunna är mestsom
internatio-flyktingsituation. Dettalösningen synsättsträvansvärda ären

fastslagits FN.och harnellt vedertaget av
sannolikt de bästatillvaro i exillandetmeningsfull och konstruktivEn ger

återvandring. tiden i exillandetHurför lyckosamförutsättningarna an-en
återvandringsåväl i sinför individen lyckasbetydelse hurvänds störstaär av

sitt hemland.återvandrande bidra till utvecklingenkandenför hur avsom
återvandrings-utveckladdärför viktig delInvandrarpolitiken är av enen

återvandringspolitiken kopp-klaraOckså harsammanhangi dettapolitik.
biståndspolitiken.lingar till302
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Frågan återvandring skall i samband med utformningennäraettom ses av
det mottagande dem söker asyl här i landet och dem eftersom ges som som

fått tillstånd i återvandringspolitikendet de kommunerna. Delaratt tas emot av
stå målenkan i konflikt för integration åtminstonemed i Sverige eller

så.upplevas kan gälla återvändaDetta önskan hem ochgöra t.ex. att snartom
samrådalära sig svenska. dessa delar skall kommitténI med den kommittéatt

har till uppgift invandrarpolitiken.överattsom se
Återvandring innefattar distinkta delar; tiden i exil-är treen process som

landet, själva hem tid för reintegration i hemlandet. Kommitténsamtresan en
återvandringspolitikförslagskall lämna till hur kan omfatta stöd ochen

åtgärder återvandrings-under hela denna För den sista delenprocess. av
reintegrationen i hemlandet, skall kopplingen biståndspolitikentillprocessen,

belysas.
Det finns samband mellan de satsningar internationelltnära görsett som

återuppbyggnadsarbetearbete för fred, konfliktlösning, katastrofstöd och å
åtnjuteråtervandring åtnjutitsidan och dem eller åskydd i Sverigeena somav

den sidan. samband bör utvecklasandra Detta och uttryckas i förslag till
åtgärder.faktiska

återvandrar fråndem Sverige bör finnasFör klar praxis visar isom en som
vilken utsträckning vid tillfällede kan komma tillbaka till Sverigeett senare

få uppehållstillståndoch här igen. Kommittén bör belysa denna problem-
ställning.

återvandrings-Sverige internationellt förbör verka enhetligen syn
frågorna återvandring återvandrareoch för stödet för likvärdiga villkoratt ger

exilland.oavsett

Verkställighet avlägsnandebeslutav

fåttEn särskild utredare har regeringens uppdrag utveckla politiken ochatt
lämna förslag till hur lagakraftvunna avlägsnandebeslut skall kunna verk-

effektivt ingårställas och med värdighet. I utredarens uppdragstörre attmer
analysera medverkan Invandrarverket i utredningar iredan sambandom av
med gränskontroll och regelbundet användande fingeravtryck kan ledamer av
till verkställigheterna blir effektivare. Den särskilde utredarens övervägan-att

förslag kommer överlämnas till kommitténden och underlag föratt som
effektivareöverväganden hur asylprövningen kan bli och snabbare.om

Verkställighetsfrågorna skall utomordentligt viktig delses som en av en
förtroendeskapande flykting- och invandringspolitik. förbättrad intematio-En

frågornell dessa bör eftersträvas. Kommittén skall lägga förslagsamsyn
områdettill konsekvent politik inom utformas.hur tydlig och kanen
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styrformerRegeringens

fått frågorvissautredare har regeringens uppdragEn särskild övervägaatt
frågorflyktingpolitiken vissa kringregeringensstyrformer ochkring av

frågor fatta beslutgälla hur regeringen skall iasylprocessen. Det kan t.ex. om
naturligt för utredarenbetydelse för praxis. Detenskilda ärenden är attav

frågor konstitutionell riksdagens delega-delvisdärvid beröra rörart somav
långtgåendekostnadskonsekvcnser olikaregeringen och detion till som

övervägandendelegationsutnyttjande komma innebära. Utredarenskan att
lämnas till kommittén.förslag kommeroch överatt

arbetetUppläggningen av

juli 1995. Kommittén skall nyttjaskall avslutat den 1Utredningsarbetet vara
lämpligttagit fram i de delar bedömsutredningsunderlag IFKdet somsom

kunskapssammanställningarinitiera expertstudier ochövrigt deoch i som
frågorkommittén väsentliganödvändiga. de delar berörI ärbedöms som

samrådakommittén med kommittén medockså invandrarpolitiken skallför
samrådaKommittén skall med berördainvandrarpolitiken.uppgift överatt se

frivilligorganisationer i Sverige.flykting- och
till de författningsförändringarKommittén skall lägga fram förslag som

dess ställningstaganden.föranleds av
utsträckning förslagen till utformningvilkenKommittén skall redovisa i av

gällerföranleda förändringar vadflyktingpolitiken börinvandrings- och orga-
myndigheter.ansvarsfördelning mellan olikanisation och

utgångspunkt avseende be-sin i det förslagUtredningsarbetet skall ta
år 1998 regeringen harunder perioden fram tillsparingar i statsbudgeten som

riksdagen.förelagt
direktiv till samtliga kommittéergäller regeringensutredningsarbetetFör

angående EG-aspekter i utredningsverk-beaktandesärskilda utredareoch av
regionalpolitiska konse-angående redovisning1988:43,dir.samheten av
åtagandenoffentliga dir. 1994:23ochdir. 1992:50kvenser prövaattom

mellan könen dir. 1994: 124.jämställdhetenoch om

Kulturdepartementet
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tillFörslag lag ändring i utlänningslagen 1989:529om

1989:5291frågaHärigenom föreskrivs i utlänningslagenom
dels 2 kap. och4 4 §§, 3 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 4 ochatt a

§§, 8 § kap. skall följande5 8 kap. 10 5 § ha lydelse,samt
dels det i lagen skall införas fem paragrafer, 2 kap. 5 och 14 §§,att nya c

3 kap. 8 § kap. och §§ följande11 1 1 b lydelse,samt a av
dels rubriken före § följande3 kap. l skall ha lydelse,att
dels det före 2 kap. 14 3 kap. 8 § och ll kap. 1 § skall införasatt trea

följanderubriker lydelse.nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
4§2

Uppehållstillstånd får Uppehållstillstånd fårtill tillges ges
utlänning utlänning gift medär nära ären som en som

anhörig till Sverige bosatt eller sambo någoni till bosatt iären per- som
eller har särskild Sverige eller till uppehålls-har rättson som annars

anknytning till tillståndSverige, här,
utlänning under 18ären som

år och ogift förhållande tillisamt
någon bosatt Sverige elleriärsom
har till uppehållstillstånd härrätt är
eller omedelbart före dennes bosätt-

Sverige hemmavarandening i varit
barn,

utlänning falli änannaten som
under 1 och 2 är närasom avses
någonanhörig till bosatt iärsom

Sverige eller har till uppehålls-rätt
tillstånd här och ingår ellersom
omedelbart denföre härvarandes bo-

ingåttsättning Sverigei i samma
hushåll denne,som

utlänning haren som annars
särskild anknytning till Sverige,

2. utlänning huma- utlänning huma-en som av en som av
få fånitära skäl bör bosätta sig i nitära skäl bör bosätta sig i

Sverige, eller Sverige, eller

lLagen omtryckt 1994:515.
Senaste 3071995:773.lydelse



SOU 1995: 75

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. utlänning fåtthar utlänning fåttharen som en som
arbetstillstånd eller har sin för- arbetstillstånd eller har för-sinsom som

någotsörjning ordnad sörjning någotordnadsätt.annat sätt.annat
får föreskrivaRegeringen att

uppehållstillstånd kan iävenges
andra fall

Vid prövningen uppehållstillståndansökan enligt denna paragrafav en om
skall beaktas utlänningen kan förväntas föra hederlig vandel.om en

4a§
Om utlänning söker Regeringen får meddela före-en som

uppehållstillstånd med stöd 2 skrifter utlänningattav enom som
första uppehållstillståndkap. 4 § stycket 2 eller 3 kap. söker med stöd av

bedöms ha tillfälligt behov 2 kap. 4 § första stycket 5 ellerett av
fårskydd här i landet tidsbe- 3 kap. och bedöms ha till-ett ettsom

uppehållstillstånd fälligt behov skyddgränsat här i landetges. av
får tidsbegränsat uppehålls-ettges
tillstånd.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd
får beviljas för sammanlagd tiden av

två år.högst Om återvändande-ett
har dessförinnaninletts fårprogram

uppehållstillståndet förlängas utöver
två år med månader åthögst sex
gången. ansökan flyktingför-En om
klaring resedokumenteller behöver

så detinte länge tidsbegrän-prövas
sade tillståndet gäller.

uppehålls-Om tidsbegränsat tidsbegränsat uppehålls-Omett ett
tillstånd någon tillstånd någonhar med stöd har med stödgetts gettsav av

fårförsta stycket tidsbegränsat första fårstycket tidsbegränsatett ett
uppehållstillstånd också uppehållstillståndtill också tillges en ges en
utlänning make eller maka utlänning make eller makaär ärsom som

år åreller barn under 20 till den 18eller barn under till denperson person
tillstånd.först beviljats först tillstånd.Det- beviljats Det-som som

gäller förälder till barn under gäller förälder till barn undersamma samma
år tillstånd år tillstånd20 meddelats enligt 18 meddelats enligtsom som

första stycket. första stycket.
Föreskrifter dennaenligt paragraf

skall anmälas till riks-regeringenav
dagen särskild skrivelse inomgenom

månader.tre
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5c§
Vid prövningen ansökanav en
uppehållstillstånd skall särskiltom

beaktas vad hänsynen till barns
hälsa, utveckling och allmänna bästa
kräver.

uppehållstillståndfrågaBemyndiganden i om

14§
får meddelaRegeringen före-

skrifter om
uppehållstillstånd för studier

besök,eller
förutsättningarna för uppe-

hållstillstånd humanitära skäl iav
andra fall 5 b § ochiän som avses

förutsättningarna för tidsbe-
uppehållstillstånd.gränsat

får också föreskrivaRegeringen
uppehållstillståndansökanatt en om

ifår bifallas andra falläven än som
andra5 § stycket, detianges om

följer övrenskommelse medav en
främmande stat, samt att uppe-
hållstillstånd får återkallas för de
utlänningar omfattas avtaletsom av

europeiskt ekonomisktettom sam-
arbetsområde EES andraiäven
fall de 11 § förstaiän som anges
stycket.

3 kap.
SkyddsbehövandeAsyl

1 §
asyl i dennaasyl i denna lag Med lagMed ettavses avses

uppehållstillstånduppehållstillstånd beviljas beviljassomsom en en
flykting.utlänning därför hanutlänning därför ärattatt

flykting,han är
ellerhan krigsvägrare,är

flykting,han, inteutan att vara
hemland pååtervända tillvill sitt

förhållandenade politiskagrund av
vägandedär och kan åberopa tungt

stöd detta.omständigheter till för
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2§
Med flykting i denna flyktinglag Med i denna lagavses en avses en

befinnerutlänning sig utanför utlänning befinner sig utanförsom som
handet land, medborgare det land, han medborgareär ärsom som

därför därförhan känner välgrundad han känner välgrundadatt att
förföljelse på för förföljelse påfruktan för grund fruktan grundav av

nationalitet, tillhörighet till sin nationalitet, tillhörighet tillsin ras, ras,
samhällsgrupp viss samhällsgruppviss eller grund eller grundenen
religiösa eller politiska sin religiösa eller politiskasinav upp- av upp-

eller på fattning, och intefattning, och inte kan kan begagnasom som
grund fruktan vill be- sig detta lands skydd därförsin inte attavav

vilja eller förmågasig detta lands saknarstaten attgagna av
bereda skydd.skydd. honom

Som flykting skall den statslös och skäläven äranses som som av samma
befinner sig utanför det land där tidigare har haft sin vanliga vistelseorthan

återvändafruktan inte vill dit.och inte kan eller grund sinavsom

3§
Med skyddsbehövandeMed denna övrigakrigsvägrare iavses

denna lag utlänninglag utlänning har i iövergett avses en somsom enen
fall 2 § lämnatkrigsskådeplats eller har flytt iänannat som avsessom

land, medborgarefrån hemland eller behöver det hansitt ärsom
för undgå före- därför hanSverigei att attstanna

stående krigstjänstgöring.
skulle fara strajfasi attvara

med döden eller med kroppsstrafi‘
för ellereller utsättasatt tortyr annan
förnedrande behand-omänsklig eller

eller bestraffning,ling
på grund eller inreyttreav en

väpnad konflikt eller miljö-en
hemlandet har behovkatastrof i av

skydd, eller
grund ellerpå könsittav

homosexualitet riskerar strängtett
mycket allvarligastraff eller tra-

kasserier.
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4§3

i 2 och§ har Utlänningari 1utlänningEn avsessomavsessom
uppehållstillstånd.3 §§ har tillasyltill rätträtt . fårUppehållstillstånd dockfår dock vägrasAsyl vägras om

till vaddet hänsyn ärsom omav
det beträffande flyktingarverk-utlänningens tidigarekänt somom

skyddsbehövande2 § ochtill rikets ieller med hänsynsamhet avses
och 3 hänsyn till vadenligt 3 § 2synnerliga skälfinnssäkerhet att av

utlänningens tidigarekäntbevilja asyl, ärinte omsom
tilleller med hänsynverksamhet

synnerligafinns skälrikets säkerhet
uppehållstillstånd,inte beviljaatt

beträffande skyddsbe-detutlänningbeträffandedet enen
omfattas 3 § 2 ellerhävande2 eller 3omfattas 1 § avsomavsom

på brottslighet finnsnågon 3 grundellerbrottslighetgrund avav
inte beviljasärskilda skälomständighet finns särskilda att uppe-annan

hållstillstånd,bevilja asyl,skäl inteatt
eller Norge ochfrån Finland, Islandin Danmark,utlänningen har rest

överenskommelsenågot i enlighet medåter dessa ländertillkan sändas enav
såvida uppenbart han intedet intelandet,Sverige och det ärmellan att

uppehållstillstånd där,beviljaskommer att
förei fallutlänningenfall föreutlänningen i4. annatannat

uppehållitSverige haruppehållit tillankomstentill Sverige harankomsten
och,hemlandetsig i landhemlandetland änsig i än annatettett annat

återsänds dit, skyddadåtersänds skyd- han ärdit,hanoch, är omom
eller sändasförföljelseeller, före-förföljelse idad mot attmotmot

ocksåtill hemlandet ochtillkommande fall, sändas mot attattmot en
land därtillhemlandet sändas vidarekrigsskådeplats eller till ett annat

motsvarande skydd,inte harockså vidare till hansändasoch mot att
ellerland där han inte har mot-ett annat

skydd, ellersvarande
därland ochanknytning till ärutlänningen ha: särskild ett annat

i 4.skyddad det sätt angessom
får föreskrivaRegeringen

från andra stycket 4 förundantag
då anknytningde fall utlänningens

hansådantill Sverige är art attav
ansökannekas sinbörinte att om

prövad här.asyl

3 lydelse 1995:773.Senaste



SOU 1995: 75
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frågaBemyndiganden i asylom

8§
Om Sveriges möjligheter att ta

utlänningar det fårmotiveraremot
föreskriva uppehålls-regeringen att

tillstånd beviljasfår fallinte i som
3 § 2 ochiavses

får föreskrivaRegeringen undan-
från 4 § andra stycket 4 för detag
dåfall utlänningens anknytning till

Sverige sådan han inteär art attav
bör nekas ansökan asylsinatt om
prövad här.

Beslut enligt första stycket skall
redovisas till riks-regeringenav

dagen särskild skrivelsegenom en
månader.inom tre

6 kap.
2§

utlänning har fyllt En utlänning har fylltEn sexton artonsom som
år får år fåri förvar i förvartas tasom om

identitet oklar vid identitet oklar vidhans hans ärär an- an-
till Sverige eller han komsten till Sverige eller hankomsten när när

uppehållstill- uppehållstill-därefter ansöker därefter ansöker omom
stånd ståndoch han inte kan och han inte kangöra görasanno- sanno-

den identitet han likt den identitet hanlikt är äratt attuppger uppger
få fåriktig hans in i riktig hans in irätt rättsamt att samt attresa resa

i Sverige inte Sverigeeller vistas kan be- eller vistas i inte kan be-
ändå, ändå,ellerdömas dömas eller

fördet nödvändigt det nödvändigt förär äratt atten en
utredning hans i utredning hans irätt rättatt stanna att stannaom om
Sverige skall kunna genomföras, Sverige skall genomföras,kunna

ellereller
sannoliktdet han det sannolikt han kommerär äratt att

avvisas eller utvisas avvisas eller utvisas enligt 4kommer kap.att att
frågafråga2 eller 3 § eller 2 eller 3 § eller uppkommerenligt 4 kap.

verkställighet verkställighet beslutuppkommer ett ett omom av om av
avvisning utvisning.avvisning eller utvisning. ellerbeslut om

fårförvar enligt första stycket 3 meddelas endast det medBeslut om om
förhållandentill utlänningens personliga eller övriga omständigheterhänsyn

hålla sig undan ellerfinns anledning han kommeratt anta att attannars
bedriva brottslig verksamhet i Sverige.
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3§
år årEtt utländskt bam underutländskt barn underEtt sexton arton

fårfår i förvar endasti förvar endast tastas omom
det sannolikt barnetsannolikt barnetdet ärär attatt

kommer avvisas enligt 4 kap.avvisas enligt 4 kap. 1 1kommer attatt
förordnandeförordnande eller 2 § ocheller 2 § och attatt om om

omedelbar verkställighet enligt 8verkställighet enligt 8omedelbar
eller kap. 8 § kommer meddelas ellermeddelaskap. 8 § kommer att att

fråga verkställighetfråga verkställighet uppkommeruppkommer omom
sådantsådant avvisning, beslut avvisning,beslut ettett omavomav

uppenbar risk föruppenbar risk för och det finnsfinnsoch det attenen
hållerhåller sig undan ochsig undan barnetbarnetatt annarsannars

före- därigenom före-därigenomoch äventyraräventyrar enen
stående verkställighet inte börstående inte börverkställighet somsom
fördröjas, ellerfördröjas, eller

frågafråga verk- uppkommer verk-uppkommer omom
avvisning iavvisning ställighet beslutbeslutställighet ettett av omomav

fall under ellerunder l eller li fall sägsänän sägs annatannat somsom
utvisning enligtutvisning enligt beslutbeslut ettett av omomav

det vid tidigaretidigare 4 kap. 3 § och3 § och det vid4 kap. ettett
försök beslutet inteinte verkställaverkställa beslutetförsök attatt

barnet ställtsställts visat sig tillräckligttillräckligt barnetvisat sig attatt
enligt bestämmelsernaunder uppsiktenligt bestämmelsernaunder uppsikt

i 5 § tredje stycket.stycket.i 5 § tredje
tillräckligt detfår enligt första stycket l detinte i förvar ärBarnet atttas om

tredje stycket.enligt bestämmelserna i 5 §uppsiktställs under
från vårdnadshavare flera,får sin eller, deskiljasinte ärBarnet om en av

barnet ingenvårdnadshavaren eller barnet i förvar. Hardem tasattgenom
får förvar endast det föreliggervårdnadshavare riket det ihär i tas om

synnerliga skäl.

4§
får hållas första stycket 2 längrei förvar med stöd 2 §utlänning inteEn av

timmar.tid 48än
får utlänning fylltfår fyllt I övrigtutlänningövrigtI en somsomen

hållasår i förvarhållas förvar inte kvarår kvar iinte artonsexton mer
två finnsveckor, det intetvå det inte finnsveckor, änän omommer

för längre tid. Omtid. Om synnerliga skälför längresynnerliga skäl enen
avvisning eller utvis-utvis- beslutavvisning ellerbeslut ettett omom

får sådansådanfår ning har meddelats,meddelats,ning har enen
hållas kvar i förvar ihållas förvar i utlänning dockkvar iutlänning dock

två månader, finnsfinns det intetvå månader, det inte högsthögst omom
synnerliga skäl för längre tid.tid.skäl för längresynnerliga enen

årår underEtt utländskt barnunderutländskt barnEtt artonsexton
får hållas i förvar längre tidhållas tid intefår förvar längre äninte i än

finnstimmar, eller detfinns 72eller det72 timmar, syn-omsyn-om
nerliga ytterligare 72 timmar.skälytterligare 72 timmar.nerliga skäl 313
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5§
En utlänning har fyllt En utlänning har fylltsextonsom artonsom

år kan, under de förutsättningar år kan, under de förutsättningarsom som
ii 2 stället för i i 2 i stället för iatt tasanges att tasanges

förvar ställas under uppsikt, förvar ställas under uppsikt,om om
detta tillräckligt. detta tillräckligt.är är

årEtt utländskt bam under Ett utländskt barn årundersexton arton
kan, under de förutsättningar kan, under de förutsättningarsom som

förstai 3 § stycket l ställas i 3 § första stycket l ställasanges anges
under uppsikt. under uppsikt.

årEtt utländskt barn under Ett utländskt barn årundersexton arton
kan dessutom ställas under uppsikt kan dessutom ställas under uppsikt

beslut har meddelats avvis- beslut har meddelatsnär avvis-närom om
ning falli i ning i fall iän andraänannat annatsom avses som avses
andra stycket eller utvisning stycket eller utvisning enligt 4om om
enligt 4 kap. 3 kap. 3

Uppsikt innebär utlänningen skyldig vissa tider anmäla sig hosäratt att
ifrånpolismyndigheten i eller lämna sig sitt eller legi-orten pass annan

timationshandling eller uppfylla andra särskilda villkor.

8 kap.
8 §

fårinvandrarverk förordna fårStatens verkets beslut avvisningatt om
verkställas det inte har vunnit laga kraft omedelbar verkställighet,även om

det uppenbart det inte finns för uppehållstillståndgrund asyl ochär att attom
någoninte skall beviljasheller grund.annan

Beslut omedelbar verkställig- Beslut omedelbar verkställig-om om
får må-het meddelas fårhet meddelas må-än äntre tresenare senare

nader efter utlänningens ankomst till dennader efter första ansökan om
Sverige synnerliga uppehållstillståndbara skäl här landeti baraom
talar för detta. synnerliga skäl talar för detta.om

10 kap.
5§

årTill fängelse i högst två eller, Till fängelse åri högst fyra döms
omständigheterna mildrande, den betalning planläggernär är motsom

till böter den vinstsyftedöms i eller organiserar verksamhet ärsom som
planlägger eller organiserar verk- inriktad främja utlänningaratt att

inriktad främja till Sverigesamhet eller deär att utansom reser pass
tillståndutlänningar till Sverige förkrävs inresa iatt utanreser som

tillståndeller de krävs för Sverige.pass som
Ärinresa i Sverige. brottet mindre döms tillgrovt,

böter eller fängelse högsti sex
månader.
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utlänning Den hjälper utlänninghjälperDen attatt ensomsom en
till Sverige eller deeller detill Sverige utanutan passresapassresa

tillstånd för ii krävs inresatillstånd för inresakrävs somsom
medhjälp tillSverige döms för brottför medhjälp till brottdömsSverige
andrainsåg enligt första och stycket,stycket, hanenligt första omom

insåg skälig anledninghan eller hadeanledninghade skäligeller att anta
anordnatsvinstsyfteanordnats i att att motantaatt resanresan

sådansådan betalning verksamhetverksamhet där genomsomgenom
där sägs.sägs. som

ll kap.
la§

rörande barnUtredning m.m.
frågorVid bedömningen av om

lag skalltillstånd enligt denna klar-
berörsläggas vad barn ettsom av

anföra ochbeslut ärendet hari att
till detta barnetsden hänsyn tas som

ålder mognadoch motiverar.

1b§
förordnad enligtDen ärsom

rättshjälpslagen 1972:429 som
biträde för utlänningojffentligt en

år samtidigtunder arton utan att vara
biträde åt vårdnadshavaren är, om

vårdnadshavare härbarnet saknar i
särskilt förordnandelandet, utan

ställföreträdare det ärendebarnets i
förordnandet elleravser somsom

med detta.har samband

kraft juli 1996.träder i den lDenna lag
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närområdetiInsatser

närområdet ochikonkretisera hur insatserbeskriva ochsyfteI närmareatt
tvåflykt harpåverka migration ochtvingadsådana kanbristenhur pro-

sekretariat.kommitténs Dessainomsjälvständigt utarbetats textermemorior
sådantbedömts hadetkommittén de harsakbehandlats trotsintehar menav

betänkandet.biläggasde börvärde att
Exemplet Baltikumbaltiskabehandlar depromemorian staterna.Den ena

mångaFederationen,Ryskaområdet till deneftersom gränsarhar valts av
migration,tvingadför flykt ochpotentiell källaanseddbedömare som en

Sverige inte kanfrån Baltikummigrationrisken för ute-motsamtidigt som
slutas.

flyktingsituationen i Europabehandlar denexemplet störstaandraDet
Bosnien-Hercegovina,ikonfliktenförorsakadvärldskriget,andrasedan av

påverkar flykting-Europasfortfarandepåverkat ochgrad hari högvilken
politik.

Baltikumnärområdet- exempletiA Insatser

Sammanfattning1

denberoendekan,baltiskaoch deVitryssland, UkrainaRyssland, staterna
både självaländerområdet, tillutvecklasiutvecklingenpolitiska pro-som

ianvänds medborgareochmigrantersåväl flyktingarducerar avsomsom
transitområde.länderandra som

bli aktuella:scenarierföljandeflyktsynpunkt kanimmigrations- ochUr

asyl iAfghanistan sökersåsom ellerIrakfrån tredje landflyktingaratt-
ochOSS-landtransiterattid i ellerefter ha levt ettSverige genom,att en

någon baltiskade staterna,av
ekonomiskapolitiska ellergrundOSS-land,i rentmedborgare ettatt av-

transiterattid i ellerlevtefter hai Sverigeasylsökerorsaker, att genomen
baltiskade staterna,

politiskaSverigeasyl isökerbaltiskai demedborgare staterna pgaatt
ekonomiskt betingadenärområdet ellerihemlandet,i renthändelser av

orsaker,
Sverigeasyl isökericke-balterbosattabaltiskai de permanentstaternaatt°

trakasserier.ellerförföljelseförväntadpågående ellerp.g.a.
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Den svenska asylpolitiken förutsätts de asyl-generös gentemotvara
frånsökande Baltikum behöver skydd här undan förföljelse, krig ellersom

våld.politiskt betingat måsteSverige också redo i avsaknadannat attvara av
bördefördelningssystem i krisläge ryska asylsökande frånett ett ta emot

Ryssland. Man kan inte räkna med de baltiska överskådligunderatt staterna
framtid skall klara detta själva.

Tredjelandsmedborgare behöver skydd skall först och främstsom ges
detta inom OSS eller i baltiska upprätthållade För dettastaterna. att system
krävs möjligheter för svenska myndigheter sådanaavvisa asylsökandeatt
tillbaka till de baltiska Sverige bör medverka till stödja de baltiskastaterna. att

ocksåflyktingmottagande länder i syfte förhindrastaterna att attsom men
situationer uppkommer tvingar människor flykt.som

Sedan 1990 har Sverige drygt 2,5 miljarder kronor för samarbeteavsatt
åtgärdermed de baltiska innefattande antal för stödja dessastaterna ett att

frånfrigörelseprocess det f.d. Sovjetunionen förländers och deras inre och
säkerhet.yttre

På mellanlång åtgärderkort och sikt bör ytterligare för undanröja elleratt
flykt påtvingad såvällindra orsaker bakom och migration vidtas innefattande

kunskapsöverföring och hjälp med uppbyggnad regelsystem och organi-av
sation flyktingförläggningar.bygga Detta kräver samordningattsom ex.

nivå. Pånordisk litebl.a. längre sikt det bl. säkerhetspolitiskär ut-a.ur
gångspunkt viktigt de baltiska ytterligare integreras i Västeuropa.att staterna

2 Problembeskrivning

2.1 Flyktingsituationen i Ryssland

frånfinns miljoner flyktingarI Ryssland andra delar f.d. Sovjetunionentre av
frånoch halv miljon utlänningar Asien, Afrika och Mellanöstern.ca en

Många de gäststuderande eller f.d. gäststuderande olikaärav senare som av
anledningar, relaterade till Sovjetunionens fall, återvändavarken kan eller vill

fråntill sina hemländer. Andra tredjelands-flyktingar framföralltär
Afghanistan och Irak. UNHCR har i Ryssland registrerat 60 000 flyktingar
från länder utanför det f.d. Sovjetunionen det verkliga troligenantalet ärmen
mångdubbelt större.

svåra förhållandenEtt antal flyktingar lever under mycket i Rysslandstort
många den enda möjligheten förbättra sitt liv bege sigoch att attser som

via Baltikum till Västeuropa. Denna potentiella tickande migrations-västerut
åren.bomb har diskuterats i skilda sammanhang de Man harsenaste

någraemellertid inte tendenser till befolkningsomflyttningar iännu störresett
riktning bedömning vidvästlig och samlad handen detäven attom en ger

överskådlig såinte heller kommer ske framtidkanske inom detäratt en
finns beredskap skulle inträffa.viktigt det detatt en om
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Flyktingsituationen i de baltiska2.2 staterna

till Ryssland och Vitryssland i ochLettland och LitauenEstland, östgränsar
Östersjön till i syd.Sverige i Polentill och väst samt

års flyktingkonventionhar undertecknat 1951de baltiskaIngen staternaav
från något1967. finns inte ihörande protokollet Detdet därtilleller av

något för handläggning asylansökningaregentligtländerna ännu system av
eller de skall behandlas. Det finnsrörande flyktingars hureller regler status

något asylsökandeför mottagandeinte heller etc.systern av
hållningen saknar möjlig-regeringen intar f.n. denestniskaDen att man

mottagningscenter för asyl-flyktinglagstiftning,skapaheter öppnaatt en
års1951 flyktingkonvention. Det uppmärk-undertecknasökande och

lång förvarstagna asylsökandestycken under tidfallet med 88sammade som
bidragit till den estniskasåsmåningom i Finland har göraattemottogs

flyktingfrågan.itu mednödvändighetenregeringen medveten att tamer om
med sig tillasylsökande misslyckadesEfter fall med 147 att taatt ett som

Lettland arbetsgrupp fick iregeringen iblev känt, tillsatteSverige somen
frågan invandring, vilket emellertid inteillegaluppgift itu medatt ta om

fick dock i uppdragnågot Justitiedepartementetkänt resultat.ledde till att
flyktinglagstiftning.utarbeta en

Estlandintressant för asylsökande ochmindreverkar änLitauen vara
januari 1995 fram förslag tillregeringen lade ilitauiskaLettland. Den ett

säkerhet kommerparlamentet medflyktinglagstiftning, vilken attstor anta
också för underteckna Flykting-år uttryckt intresse1995. Man harunder att

UNHCR överlämnatlitauiska regeringen har tillkonventionen. Den en
åtgärder för tillämpaorganisatoriska behöver vidtasförteckning över attsom

från datautrustning och flykting-Förteckningen omfattar alltkonventionen.
utbildningflyktingmyndighet ochtill etablerandeförläggningar avav en

1995-1996 uppskattas den litauiskaför underKostnaderna dettapersonal. av
milj. dollar.mellan och 3regeringen till 2,7

många vistas i de baltiskahur flyktingaringen riktigtDet är vet somsom
frånavvisats Litauentredjelandsflyktingar har under 1994Ca 2 000staterna.

varifrån troligt de därmedde kom. Det dock intetill Vitrysslandtillbaka är att
önskar asyl iLettland finns 2 000regionen. Ihar lämnat personer somca.

pånågot antal vilket kan beronågot troligen lägreland. Estland har attett
gissningar föri förvar. Kvalificeraderegelmässigtillegala utlänningar tas

således 5-6 000ländernaalla stannartre personer.
i första handbefinner sig i Baltikum, inteflyktingarflestaDe attavsersom

transitornråde på tillde baltiskadär. För dem vägensöka asyl är staterna ett
Under deoch övriga nordiska länder.hand Sverigei förstaVästeuropa,

Östersjönbåtarkommit i ochtvå åren 300har 1 överänsenaste personermer
asyl iliknande söktsamtidigt 300asyl i Sverige sättsökt som personer

många fall livsfarliga.sjövärdiga och iBåtama ofta inteDanmark. är rent
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2.3 Etniska relationer i Baltikum

historiskNärhet och knytning till Ryssland, interna förhållandenetniska och
svår ekonomisk någrasituation, uppenbara anledningar till framförär allten

Estlands Lettlandsoch tveksamhet införa flyktinglagstiftningatt väst-en av
europeiskt snitt och underteckna flyktingkonventionen. En mycket kortatt
historia svårighetersjälvbestämmande och handskas med minoritets-attav

medborgarskapsfrågoroch ytterligare faktorer spelar inär som
Estland innan införlivadesdet i det sovjetiska riket, självständigtvar,

endast under kort tid i början 1900-talet. århundradenMan har underen av
haft betydande invandring tyskar, letter, svenskar, judar ochen av ryssar,

År 1989polacker. utgjorde endast 61,5 befolkningenesterna procent av
medan utgjorde 30t.ex. procent.ryssarna

Lettland har, liksom Estland, tidigare mellankrigstiden endast haft en
kortare period självständighet. Letternas andel befolkningen har underav av

Årständigtmodern tid varit minskande. 1989 endast 52 be-procentvar av
folkningen letter medan 34 Majoriteten letterna, drygtprocent var ryssar. av
70 landsbygden icke-letterbor medan i huvudsak bor i städerna.procent,

Litauen den enda de baltiska har historiaär tre staternaav som en som
före l900-talet. Litauens idag miljoner innevånareAv 3,7 80ärstategen

litauer, 9 och 7 polacker.procent procent procentca ryssar
vållatHistoria och etnisk sammansättning har problem, särskilt för Estland

och Lettland, vid utformandet medborgarskapslagstiftning. I dessaav ny
länder de estniska lettiska folkensupplevs och överlevnad hotadsom p.g.a.

därförden andelen Konsekvensen kan bli lagar och reglerstora attryssar.
införs upplevas diskriminerande de intekan behärskar detsom som av som

språket,estniska respektive lettiska vilket fallet majoritetenmed denär av
ryska minoriteten i länder.dessa

Numera har emellertid samtliga baltiska antagit medborgarskaps-stater en
ståoch utlänningslagstiftning kan i överensstämmelse medsägassom

internationell praxis.

2.4 Risken för etnisk konflikt

såväl Estland Lettland har den minoritetsbefolkningensI oklarastorasom
juridiska kommit bli etniskakälla till spänningar. En etniskattstatus en
diversifiering inom leder självklart emellertid inte automatiskt tillstaten

dåförstkonflikter mellan Det allmänt tillhörigheten tillsett,grupperna. en
områdegeografisktetnisk kopplas till eller börjar föranvändasettgrupp

för konflikter uppstår.politisk mobilisering risken etniskasom
finns emellertid fyraI Estland och Lettland parallellt löpande konfliktlinjer

vilka inbördes relaterade och kan tänkas förstärka varandra. De berörär
språkfrågan, förhållanden,socio-ekonomiska privatiseringen statligav
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förhållandetoch landsbygd-stad. Dessa konfliktlinjer skulle kunnaegendom
och förstärkas ytterligare ledare önskar organisera samhälletutnyttjas av som

skiljelinjer.efter etniska

lösningarBehovet3 av

år har kommit till de baltiska tillflyktingar underDe ärstaternasenaresom
återsändandefrån Irak och Afghanistan. Detta tillövervägande del gör ett

återsända förstaprincip omöjligt. Att dem till det s.k. asyllandet,hemlandet i
svårtockså eftersom dessa länder antingen inte hartransitlandet,dvs. är

års tlyktingkonvention. Rysslandinte tillämpar 1951anslutit sig till eller t ex
tidigare vistatsdet inte kan bevisas detillbakahar vägrat attatt ta ompersoner

legalt där.
organiserat överföra flyktingar i de baltiskahemländer ochhittaAtt nya

möjligen förNordamerika attraktivt antaltill ochländerna Västeuropa är ett
lösning för helhet.kan inteflyktingarenskilda utgöra en gruppen sommen

baltiska irimliga lösningen de och derasendaDen är att staterna grannar
erkännade och mottagande flyktingarförskaparöst ett system av som

sådant. Därmed skulleåtminstone minimikrav kan hafyller de ettman man
det övriga Europa.ytterligaresamtidigt närmareett stegta

det möjligtSå bland asylsökande och smugglaredet käntlänge ärär att att
människorså kommer försökavia baltiskasig till Norden de tastaterna, attta

idock först efter ha vistats illegaltOfta sker detsig hit den vägen. att
bådeperiod i fängelse. stärka gränskontrollernaeller efter AttBaltikum en

RysslandVitrysslandBaltikum och mellan Baltikum ochSverige ochmellan
måstetrafik det kompletteras andraminska dennaär sättett att men av

måste relation till baltiska tillåtgärder. Sverige ha de staternasamma som
måste Sverigevår möjligt för avvisai del världen. Detandra länder attvaraav

något baltiska med stöd första asyllands-deasylsökande till staterna avav
principen.

skulle komma till defler enstaka asylsökandeemellertidOm än t.ex.ryssar
överskådliginom framtid, krävainte rimligtdetbaltiska är attatt,staterna en
småbaltiska och deras iDeskall där. öst ärdessa ärstaternaemottas grannar

påverkarförståelse för den historia fortfarandemåste haManstora. som
förhålla Ryssland ochsig tillflertalet balters sätt att ryssarna.

uppstå framförallt Sverigesådan situation skulle det viktigtOm är atten
bistår någon bördefördelningfonnmed mednordiska ländernaoch de av som

förhindra denna situationFöromfatta övriga Europa.kan att attäven upp-
området Baltikummåste i omedelbartpreventiva insatser österkommer om

prioritet.vissges
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4 OSSE:s arbete i Baltikum

På basis det breda ESK-engagemanget i de baltiska strävandenstaternasav
efter reell självständighet två långtidsmissionerhar i Riga ochupprättats, en

Äveni Talinn. den Litauiska regeringen också varit aktiv i OSSE-en om
såarbetet, har behovet stöd där inte likaansetts stort.av som

I Estland har OSSE-missionen arbetat intensivt biståmed den estniskaatt
regeringen med finna lösningar framför allt de problem sigatt man anser
ha med den ryska icke-medborgare i landet. Högkommissarienstora gruppen
för Nationella Minoriteter, gångerhar upprepade besökt Estland bl. ia. an-
slutning till arbetet med medborgarskapslag och utlänningslag.ny

OSSE-missionen i Lettland den i hög frågorgrad involverad iär även som
den rysktalande icke-medborgare.rör Man har bl.stora gruppen a. en

resande samlar in uppgifter i de mindre städernaäven ochexpertgrupp som
landsbygden för komplettera arbetet i Riga.att

Svenska insatser5

I regeringens proposition 199495: 160, Sveriges samarbete med Central-om
Östeuropa måloch fyraställs för detta:upp

främja säkerhetsgemenskap,att- en
fördjupa demokratins kultur,att°

hållbarstödja socialt ekonomisk omvandling,att0 en
hållbarstödja miljömässigt utveckling.att- en

I propositionen inte flykting- migrationsfrågorsärskilt ochnämns eller
ingåflyktingmottagande. åt-Däremot det i säkerhetsgemenskapensägs att

gärder vidtas flyktingsmuggling ingåroch respekt för minoriteter imot att
demokratins kultur. I det frågansammanhanget särskilt den deltassenare om

befolkningen i Estland och Lettland inte talar estniska respektiveav som
lettiska upp.

Sverige betraktar de baltiska länderna tillsammans med Ryssland, Vitryss-
vårtland närområde.och Ukraina, Om uppstårkrig eller kris isom

Baltikum eller dess närhet vi beredda antal flyktingarär att ta emot att stort
därifrån. förhållandennormalaUnder Sverige däremot de baltiskaattanser
länderna bör ituoch hjälpas med sina flyktingproblem påuppmuntras att ta
liknande andra europeiskasätt stater.som

frånfinnsDet svensk sida uttalad vilja hjälpa de baltiskaatt staterna atten
såväl fungerandebygga immigrationslagstiftning förett systemupp en som

Biståndet beståflyktingmottagning. bådekan i finansiell hjälp och expertisatt
förfogande.ställs till

immigrations-Det svenska och flyktingrelaterade stödet till Baltikum är
påframförallt inriktat Estland åroch Lettland. Under 1992 fleratogs
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båda gåvaländer och svenska myndigheter. En förstamellan dessakontakter
migrationsmyndigheten i Tallinn överlämnades i julibestående möbler tillav

1992.
invandrarniinistemintensifierats kontakterna. svenska1993-94 DenUnder

gången gångförsta i 1993 och andra ioch Lettlandbesökte Estland enmars
från och myndigheter har1995. Svenska tjänstemän departementbörjan av

seminarier, utbildningar haft möjligheter dela medflertal besök,vid attetcett
erfarenheter, hittills huvudsakligen rörandekunskaper ochsig sina gräns-av

kontrollfrågor.bevakning och
år insatserinleddes 1990 har Sverige beslutat i deSedan samarbetet om

för 2,5 miljarder kronor, inklusive insatsertotalt drygtbaltiska staterna som
näringsdepartementen. Ca 1,75 miljardermiljö- ochfinansierats avserav

lån garantier. Härtill kommergåvobistånd miljarder ochoch 0,75 export-
från med juli 1995Baltikum och Ryssland vilken och lförkreditramen

uppgår två miljarder kronor.till

Suveränitetsstödet15 .
migrationsfrågorflykting- i vidrelateras till och meninginsatser kanDe som

suveränitetsstödet. skall användas förframförallt skett inom det s.k. Dettahar
från f.d. Sovjetunionen förfrigörelseprocess ochstödja balternasatt

i fyrasäkerhet. Insatserna delas in huvudgrupper:och inreländernas yttre
säkerhetspolitisk kompe-gränsbevakning, polis och tull, 2och1 kust-

räddningstjänst, militärt försvar.civilförsvar och 4tensuppbyggnad, 3
projekten beslutades i december 1991 har insatserde förstaSedan om

inom suveränitetsstödet. Bland har160 milj. kr beslutats stödnärmare annat
såväl båtarutgått utbildning och materiel,till kustbevakningen annansom

inresekontroll och utfärdande viseringar, till landsgräns-till kurser i av
formeroch kommunikationsutrustning, till olika utbild-bevakning dator- av

såsom till bygga den säkerhetspolitiska kompetensen, utbild-ningar att upp
officerare för FN-tjänst och stöd till upprättande baltiskbaltiskaning av enav
FN-bataljon BALBAT.fredsbevarande

framgår vidga suveränitetsstödetöstpropositionen regeringenAv att avser
närområdet, framföralltländer i kanske Ryssland.till omfatta andraävenatt

budgetåret anslås för199596 100 milj. kr det utvidgadeförlängdaFör det
suveränitetsstödet.

Integrationsfrämjande insatser25 .
Estland. Cirka milj.har hittills genomförts i 3Integrationsfrämjande insatser

Talinn tillSI och ambassaden i lämnats radSvenska Institutethar viakr en
språkutbildning för icke-estnisktalande befolk-såsom: i estniska deninsatser
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ningen, publicering läromedel för ryska skolor, stöd till upprättandeav av en
ryskspråkig radiokanal i Narva stöd till den ryska kulturen i Estland.samt

språkprogramI Lettland planeras stöd till nationellt fåttUNDP harett som
den lettiska regeringens uppdrag utforma. I inledande skede kommeratt ett

språkexperter ingå isvenska skall utarbetaatt ett team programmet.som
SI ordinarie fåtthar sin budget medel finansiera integrations-över attextra

såsomfrämjande Språkstödinsatser i Estland och Lettland.m.m.

åtgärder35 Demokratifrämjande.
demokratiområdetFörutom faller inom suveränitetsstödet inomvad harsom

insatser genomförts för 63 milj. i baltiska insatserkr de Dessastaterna.ca.
åtgärder stimulerar inflytandehar omfattat medborgarnas i samhälletsom

nivåer, valfrågor,olika ledarskapsutbildningar, pressfrihet, mänskliga rättig-
heter m.m.

demokratiområdet uppgårInsatser i till knappt milj. kr.Ryssland 14

5 4 Implementerande organisationer.
utbildnings-i Stockholm har sedan 1992 arbetat med bl.a.UNHCR:s kontor

påverka sig till flykting-insatser för de baltiska anslutaattatt staterna
för 1995konventionen. Organisationen har anslag 300 000 USDett att

bistånd till baltiska för institu-till asylsökande i de ochanvändas staterna
medeltionellt sveriges bidrag till UNHCR finns inga öronmärktastöd. Av

samarbeteför i baltiska UNHCR har mycketverksamhet de närastaterna. ett
språkprogrammed bl.a. involverat iUNDP. UNDP nämntsär ettsom ovan,

i Lettland.
År för1993 regeringen miljon kronor till IOM ett somprogramengav

återvända till sinasyftade till hjälpa gäststudenter och stipendiater attatt
År ytterligare miljon kronor förhemländer. 1994 IOM hjälp-mottog en

ocksåi Leningrads och Pskovs län. Regeringen har beslutat attprogram om
till för migrationsinriktatbidra med 500 000 USD 3,5 milj. kr IOMca

årländerna. Beloppet skall utbatalas till hälften 1995arbete i de baltiska och
år kontor för de baltiska ligger i Helsingfors.1996. IOM:s staternaresten

fåttlettiska 8 miljoner kronor varderaDe estniska och regeringama har av
återflyttningför pensionerade ryska medlemmarSverige för ett program av av

Röda Annén.
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6 Framtidsperspektiv

vårenDet verkar 1995 det finns förutsättningar i formnu som om enav
begynnande vilja i framförallt Litauen tvåi de övrigaäven staterna att tamen
itu med sina flyktingproblem dvs. skapa flyktingpolitik. Detta skulleatt en

Östersjönleda till flyktingströmmama För genomföra dettaöveratt avtar. att
såvälemellertidkrävs stöd politisk ekonomisk art.av som

De ansträngningar redan olika de baltiskasätt närmastartat attsom
måstetill fortsätta.Västeuropa dettaI arbete det övriga Europastaterna ser

Sverige och de nordiska länderna huvudaktörer. Syftet i första handärsom
får såvälsäkerhetspolitiskt direkta indirekta flykting-även ochmen som

migrationspolitiska måstekonsekvenser vilka betraktas positiva ettsom ur
såväl svenskt europeiskt perspektiv.som

finnsDet möjligheter olika former stödinsatser, förebyggaatt, genom av
såväl migrations- flyktingrörelser uppkommer ländernaatt attsom som an-

transitområde.vänds asylsökande Det emellertid viktigt behovenär attav som
identifieras uppnåoch de sedan adekvat effektivitetFörmöts sätt.att ett att
i detta krävs insatserna koordineras, framförallt mellan nordiskadeatt

Samrådsgruppen FlyktingfrågorInom den Nordiska i diskuterasstaterna.
vårenunder 1995 förslag innebär UNHCR förett att tar ettsom ansvar

clearing-house för biståndsinsatser frånmigrations- och flyktinginriktade
nordiskade länderna.

någraDet kommer med stöd nordiska länder inom kort finnasattav en
UNHCR-representant placerad vid UNDP:s kontor i och bal-devart ett av

såtiska länderna. hållUNHCR vis möjlighet följanäraattges
utvecklingen, upptäcka behoven och olika projekt. Dessaresutatense av
iakttagelser planerar UNHCR vidarebefordra i nyhetsbrev skallatt ett som
distribueras till intresserade regeringar, myndigheter och organisationer.

närområdet-B Insatser i exemplet
Bosnien-Hercegovina

Inledning1

Enligt beräkningar UNHCR har gjort har minst 1,3 miljoner medborgaresom
i Bosnien-Hercegovina tvingats lämna sina hem och blivit internflyktingar.
Vissa har flyttat till eller till släktingar i stad sedan husderasgrannen samma
förstörts medan andra grund sin etniska tillhörighet hargranaterav av
tvingats bege sig till del landeten annan av .

miljon människor Bosnien-HercegovinaDessutom har lämnatänmer en
blivit flyktingar. hälften befinneroch Knappt dem sig fortfarande i närom-av
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rådet. dvs Slovenien 23 000, Kroatien 190 000, Makedonien 8 000,
Ungern 3 000 och Rest-Jugoslavien 235 000.ca I Kroatien finns förutom
de 200 många000 bosnierna, ungefärnästan lika kroatiska internflyktingar
vilka tidigare områdenbodde i de årKroatien sedan 1991 underärav som
serbisk kontroll.
Drygt hälften de bosniska såledesflyktingarna har närom-passeratav genom
rådet och isökt asyl Västeuropa. Bland de västeuropeiska länder tagitsom

flyktingar kan 300Tyskland 000, Schweiz 14 000,nämnasemot
Österrike 100 000, Sverige 50 000, Danmark 18 000 och Norge

000.ll I de flesta dessa länder, dock i Sverige, har de bosniskaav
flyktingarna fått uppehållstillstånd.inledningsvis tillfälliga

Enligt års1991 folkräkning Bosnien-Hercegovina 4,3 miljoner inne-hade
vånare. I princip hela landets befolkning har drabbats, direkt eller indirekt, av
kriget.

från2 det internationella samfundetInsatser

2.1 Allmänt

insåg konfliktens sprängkraft.Det internationella samfundet alltför Mansent
försatte därigenom chanser ha funnits internationellde kan att genomsom

förhindradiplomati konfliktens utbrott.
samfundet intekonflikten väl internationellaNär brutit lyckades detut

stridande Flera olikasamla sig och driva klar linje de parterna.gentemoten
spår uthållighethar drivits parallellt efter varandra tillräcklig ochoch utan
fasthet KontaktgruppensEU, ESK, ICFY, FN, kontaktgruppen etc..
bildande emellertid positivt och gjorde det interna-det skedde,när attvar,
tionella utsträckning tidigare talade medsamfundet i betydligt högre än en

bekräftelseperspektiv kan kontaktgruppen dockIröst. störreett ses som en
och vis har misslyckatsorganisationer FN, ESK och EU sättatt som

driva kraftfullmed politik.att en
ändå internationellaI de betydelsefulla konkreta insatser det sam-som

försvåratfundet funnits grundläggande tvetydighetergjort har det som
dedess verkningar. Enansträngningama hantera konflikten och störstaatt av

svårigheterna å utpekat angripare bl.a.legat i sidan harhar FNatt ena en
bibehållaå opartisksanktioner den andra har söktinföra ochatt engenom

opartiska mandat. Dennalinje UNPROFORsgenomgentemot parterna
skuldfrågan bidragit tilli konflikten hardubbelhet i officiellaFNs attsyn

hjälporganisationernasförsvåra både humanitäraoch deFN-truppernas
arbete.
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2 2 Förenta Nationerna.
säkerhetsrådFN:s beslutade i februari 1992 fredsbevarandeupprättaatt en
förstyrka Jugoslavien, United Nations Protection Force UNPROFOR med

mandat inledningsvis begränsat till de serb-kontrolleradeett som var
områdena åri Kroatien. I april beslutades skulleatt trupperna ut-samma

såplaceras det möjligt. När den bosniska konflikten startade isnart som var
april 1992 fanns endast mindre obeväpnade militära FN-observa-en grupp

plats.törer
UNPROFOR:s mandat utvidgades successivt till omfatta skyddatt av

Sarajevos flygplats, gränsövervakning i Kroatien, skydd distributionenav av
biståndhumanitärt i Bosnien-Hercegovina upprätthållandeoch militärtav

flygförbud i Bosnien-Hercegovina, för någrabara denämnaatt nu av
resolutioner rörande Bosnien-Hercegovina säkerhetsrådet årunderantogsom
1992.

FN:s humanitära organisationer, UNHCR, UNICEF, WHO, WFP etc var
påinte UNPROFOR beroende resolutioner i FN:ssättsamma som av

säkerhetsråd. Problemen för dem situationen i Bosnien-Hercegovinaattvar
någoninte kunde liknas vid uppgift haft tidigare. Samtidigthadeannan man

saknade såpersonella för katastrof krigetstor snartsom man resurser en som
ocksåutvecklade sig till, saknades riktlinjer för arbetet.

UNHCR:s operation i Bosnien startade i november 1991 för förseatt
med kompletterande nödhjälp. När konflikten bröt ochutsatta utgrupper

katastrofens vidd blev uppenbar fick organisationen uppdraget FN:sav
generalsekreterare lead humani-agency, dvs. samordnare all denatt vara av

bådehjälp strömmade till i UNHCRtära och ärsom pengar envaror. nu
slags paraplyorganisation småför 100-tal och organisationer.ett stora

UNHCR, mandat utvidgades till i princip alla drabbatsattvars avse som
kriget, dvs majoriteten befolkningen, tidigt medveten deblevav av om

humanitära påvärden stod igångspel. En humanitär operation drogssom
såvälinnefattade distribution förnödenheter skydd minoriteter.som av som

Denna operation räddade sannolikt livet människor och100 OOO-tals
bidrog i hög till flyktingströmmamagrad inte blev ännu större.att

UNHCR har emellertid haft förnöden-uppenbara problem distribueraatt
heter i vissa fråndelar landet beroende otaliga löften deatt trotsav man,

fåttolika sidornas ledare, inte tillträde områden.till vissa etniskaDen grupp
tillfartsvägamakontrollerat har ofta fram konvojer tillsläppa FNsvägratsom

medlemmar etniskav en annan grupp.
påUNHCR:s arbete bygger på frånnormalt medgivande de regeringar

territorier bedriver långsin verksamhet. Organisationen harvars man vana av
arbeta i asylländer i samarbete med regeringarna i dessa länder. Att sökaatt

samarbete i konflikt sigmed den i f.d. Jugoslavienvisadeparterna en som
dock annorlunda, i synnerhet omfattningi betydandesnart parternavara som
sökt utnyttja den humanitära hjälpen UNHCRinstrument i krigföringen.som
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har tvingats förhandla biståndet,leverera och iblandhar tvingatsattom ge
bistånd till mindre fåbehövande betalning för hjälpa deattgrupper som
verkligt behövande.

möjligheter förebyggaFN:s människor lämnat Bosnien har varitatt att
små. svårigheter påverkaUNPROFOR har, olika anledningar, haft attav
krigets spridning och har, i juni 1993 utvidgadesmandatet till itrots att att

våld intrångsjälvförsvar använda beskjutning eller i antalettsom svar av
svårt tillhandahålladefinierade skyddade haft fysiskt skyddatt ett motzoner,

områdencivila. I de serb-kontrollerade där etnisk rensning harövergrepp
varit vanligast förekommande, hafthar UNPROFOR inte tillträde.ens

2.3 EU:s politiska och humanitära insatser

konflikten i f.d. Jugoslavien inleddes varit aktivt diplo-EU har sedan den
matiska sidan, dock har skiftat tiden. insatsernaFörutomsätt översom

också,diplomatiska medel har i eller bidragsgivaremed EU eget namn som
organisatoner, sidantill andra internationella verkat den humanitära och

bistånd.s.k. aktioner för humanitärt Samman-upprättat attgemensamma ge
katastrofbiståndetvarit den bidragsgivaren för i f.d.har EU störstataget

livsmedelsbistånd.Jugoslavien, i första hand vad gäller
dåEU:s diplomatiska ansträngningar inleddes redan 1991sommaren man

ådåvarandemedla mellan den jugoslaviska regeringen sidan ochsökte ena
å Tillför republikerna Slovenien och Kroatien den andra.representater en

förmå självständighetsför-början sökte EU de tillbaka sinaatt tasenare
Samtidigt bekräftade de tidigareklaringar. presenterade fredsplanman en som

republikgränsema omfattande minoritetsrättigheter. Denna godtogssamt gav
inte Serbien.dock av

ocksåVåren Bosnien-1992 inledde EU medlingsansträngningar rörande
då pågått halvår,Hercegovina i i inbjödoch augusti 1992, kriget nästan ett

internationellden engelska regeringen svenskt initiativ till storen
bildade den s.k.konferens i London vid vilken EU tillsammans med FN

Jugoslavien-konferensen ICFY, International Conference the Formeron
Yugoslavia. Jugoslavien-konferensens Owen och Stoltenberg harmedlare

varit aktiva i fredsprocessen. Owen har sedermera Carlsedan dess ersatts av
Bildt.

för-framsteg inom Jugoslavien-konferensen initieradeBristande de av
våren initiativ. novemberhandlingarna ledde hösten 1993 och 1994 till Inya

för lösning konflikternalade fram aktionsplan med principer1993 EU aven
både i sin iBosnien och i Kroatien. aktionsplan komi Denna tur att stor
utsträckning ligga till för den fredsplan den s.k. kontaktgruppengrund som

omgående muslimer ochfram i juli 1994. Planen accepteradeslade av
bosniska serberna vägradeoch fick dessutom stöd Serbien. Dekroater, av
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kom där-inom fredsprocessenansträngningarnaplanen, ochdock godtaatt
förändra sin inställning.demsökahuvudsakefter i ägnas attattatt pressa

den s.k. kontakt-1994sedanFredsförhandlingama handhas avsommaren
ingår såsomTysklandFrankrike ochStorbritannien,vilkeni repre-gruppen,

Ryssland. Inom EUUSA ochmedlemmarövrigaför EU ärsentanter
andrainom densärskild arbetsgruppijugoslavienpolitikensamordnas en

säkerhetspolitiken. l och medutrikes- ochd.v.s denpelaren, gemensamma
i denna arbets-aktivt deltagandeSverige, bl.a.harEU-medlemskapet genom

f.d. Jugoslavien.påverka ifredsprocessenfått utökade möjligheter attgrupp,
muslimeruppdelad mellanvilkenadministration staden Mostar, ärEU:s av

aktions.k.särskildsedan förraoch kroater, utgör gemensamsommaren en
innefattar bi-Mostar-administrationensäkerhetspolitiken.ochutrikes-inom

sjukvård, flykting-områden: infrastruktur,på olikaståndsinsatser raden
administrationfrågor, polis och etc.

administrativtpolitiskt ochhandi förstadocki Mostar ettInsatsen är
återförena denHuvudsyftetbiståndsprojekt. ärhumanitärt attän ettsnarare

samlevnad mellan defredligochförsoningbidra tillochdelade staden att
till denbidraförlängningendärmed ioch attbefolkningsgruppema attolika

kanoch kroatermuslimerså mellanfredenstärksfederationenbosniska att
exempelintressantdettaAdministrationen sättkonsolideras. utgör ett

diplomatiskabiståndsinsatser ochsammanhållen politik därtillförsök
integreratutnyttjas sätt.ansträngningar ett

för-och interntmåste flyktingaråterförenaskunnaskallMostarFör att
uppgift för Mostar-centralhem. Enåtervända till sinadrivna kunna

hand föri förstaåtervändande,möjliggöradärföradministrationen är att
aktivt inom EU-särskiltområde SverigePå detta ärinternflyktingarna.

Ettflyktingsamordnare.särskildbidra medadministrationen att engenom
sigbefinnerflytt Mostardesammanhangi detta ärsärskilt problem att som

inflytandeEU:s överadministrerar ochområde EUutanför det attsom
inverkarproblembegränsad. Ettsituation därförflyktingamas är annat som

råder framförallti västralaglöshetallmännaåtervända denviljan äratt som
Mostar.

insatserSvenska2 4.
biståndHumanitärt

första FN-initiativ denpå UNHCR:si Geneve1992 höllsUnder sommaren
i f.d.insatsernahumanitäraoch deflyktingsituationenkonferensen om

samordnadeviktenländernarådde blandenighetprincipJugoslavien. I avom
stöd tillsolidarisktnärområdet. Genomi det s.k.hjälpinsatserinternationella

närområdet.hand ikunnaflyktingarnaskullei regionenländerna tas om
biståndsvensktomfattandeetableradesprinciperUtifrån dessa ett genom

EfterRöda korset.ochUNHCRhand viaförstakatastrofanslag iSIDA:s
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hand kom allt fler svenska organisationer bli aktiva i biståndet. Sedan åratt
1991 har det biståndetsvenska totalt omfattat drygt 900 milj. kr, vilket gör
Sverige till de bidragsgivarna.största Mer hälften harän fören av använts
insatser i Bosnien-Hercegovina, där behoven varit omfattande. I övrigtmest

fåtthar länderna förhållandestöd i till flyktingar,antalet vilket inneburit att
Kroatien prioriterats, Serbien-Montenegro,även Makedonienatt ochmen

fåttSlovenien stöd. Detta stöd har främst kanaliserats via UNHCR.
Olika former boendeprojekt har särskilt prioriterats. Det har gällt stödav

till reparationer kollektiva flyktingbostäder eller bidrag till enskilt inkvarte-av
flyktingar.rade I Bosnien har Räddningsverket byggt bostäder bl.a. iupp

den Ävenmuslimska enklaven Srebrenica för 5 000 flyktingar. i Tuzla har
drygt 3 000 flyktingar flyttat in i svenskfinansierade bostäder. Svenska Röda
korset har byggt bostäder för 1 500 flyktingar i Kroatien.upp

I det biståndetsvenska finns stöd för livsmedelsförsörjning,även hälso-
och kvinnoprogram, svenska Herculesplan ochtransporter Rädd-genom
ningsverkets lastbilskonvojer Dessutom bidrar Sverige med 1 300m. m. ca
FN -soldater.

Mottagande i Sverige asylsökande flyktingaroch från fd Jugoslavienav
uppskattas ha kostat 15 miljarder kronor.

Stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och försoning

Förutom katastrofinsatserna har 20 milj. kr för stöd till lokalaavsatts orga-
nisationer för mänskliga rättigheter, stöd till oberoende och andra lokalapress
initiativ i hela f.d. Jugoslavien. Detta stöd kanaliseras bl.a. Svenskagenom
Helsingforskommittén och Olof Palmes Internationella Centrum.

Bistånd återuppbyggnadtill Bosnien-Hercegovinai

Sedan federationen mellan bosniska muslimer och bosniska kroater etable-
vårenrades 1994, har första återuppbyggnad påbörjats. Sverigeetappen av

stöder återuppbyggnadFN:s plan för Sarajevo och EU:s projekt iävenav
Mostar. I april 1995 beslutade regeringen anslå 150 milj. kr före 1996att att
års utgång användas SIDA återuppbyggnadför i centrala Bosnien ochav
Tuzlaornrådet. Biståndet skall i första omfatta ytterligare reparationetappen

infrastruktur vatten, telekommunikationer, sanitet, stöd tillvägar, lokalav
produktion hälsa. Insatserna så långtskall möjligt genomförassamt av
svenska organisationer eller företag, vilka anlita i Sverigeattuppmanas
boende bosniska flyktingar i projekten.expertersom

Återvändande flyktingarav
Ett mindre antal flyktingar inom regionen har återvändaredan börjat till
Bosnien. Efter hand fredsprocessen fart, förväntas återvändandettarsom
komma öka. Efter det situationen stabiliserats åter-det troligtatt att är att
vändande blir aktuellt föräven del de drygt 50 000 bosniskaen av

330



Bilaga 4

två olika initiativår regeringen tagit1995 harSverige. Underflyktingarna i
första haråtervändande. För detflyktingamasbosniskafrämja deför att

till bosniermöjligheterkompletteringspropositionen beslutati attriksdagen ge
informations- ochåtervändandeframtidasig införförbereda ett genom

fått i uppdragandra har SIDASverige. För detutbildningsinsatser i att genom
återuppbygg-svenskaflyktingarbosniskaorganisationersvenska engagera

såsomi Bosniennadsprojekt experter.
i nordisktmedverkaSverige skallockså beslutatRegeringen har ettatt

SIDA planerarpersonal.medicinskbehovetför tillgodose attprojekt att av
befinnerbosnier40-talkorset hjälpaSvenska Rödamedtillsammans ett som

inomför tjänstgöraBosnien-Hercegovinaåtervända tillsig i Sverige attatt
ingår i projektetbosnierför demöjlighetskall finnassjukvården Detdär. som

för ochlönkommerår. bosniskaåtervända Deninom attstaten svaraettatt
rekryteras tillingår inte skalli projektetdeoch harbostad attgaranterat som

återvända till Sverige.tillåtelseskalldekrigstjänst attsamt att ges

Ätervandring3

1994 innebar18Washington-överenskommelsen den attskDen mars
vapenvilamånaders strider slötbittraefter tiomuslimerochbosniska kroater

Bosnien-Hercegovina vilkenfederation inomförbörjade arbetaoch senareen
konstitutionKroatien. Enkonfederation medföljasskulle kunna enav

blKonstitutionenBosnien-Hercegovina.federationenförupprättades angav a
återvända tilltillåtasBosnien-Hercegovina skulleisamtliga medborgare attatt

sina hem.
federationsområdet med undantagispred sigrelativt lugnTrots avettatt

presenterade planerregeringenbosniskadenochBihac-enklaven trots att
vad gälldeförsiktighettillmanade UNHCRlandetåteruppbyggnad enaven

flyktingar.återvandringorganiserad av
förslagUNHCRpresenteradelandetexisterade ifred ettEftersom ingen

garantierinnefattanderegeringenbosniskaavtal med dentill a:

bosättningtill frimöjlighetskulleåtervändande flyktingaratt ges
säkerhetderasskulleregeringen garanteraatt

skullebrottslighetför vissdockmed undantagamnestigenerell typ avatt en
i landetmedborgaresamtligagälla förutfärdas och

återställas ellerskulle ersättasegendomförstördatt
månadernaförstafrån militärtjänst deundantasåtervänt skullede sexatt som

återkomstenefter
återvändandet.tillåtas övervakaskulleorganisationerinternationella attatt

i för-alla delarsvårt ställning tillhaftharregeringenbosniska taDen att
skullesäkerhetvissa etniskaemellertid klartstårDetslaget. att varagruppers
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omöjlig områdeni vissa råderochatt detgarantera mycket stark opinionatt en
allmän amnesti för de undvikitmot militärtjänstgöra eller deltagit ien attsom

kriget den serbiska sidan.
Den bosniska regeringen har heller inte tagit ställning till flyktingarom

från områden under serbisk kontroll skall tillåtas bosätta sig inom federations
området. Anledningen till detta dels bristen bostäder,är dels såiatt man
fall skulle godkänna muslimer inte kunde bo i de serb-kontrolleradeatt
områdena, dvs. godkännande delar det internationelltett erkändaattav av
Bosnien-Hercegovina hade avskiljts.

Frågan återvandring till Bosnien-Hercegovina hade diskuterats iom en
sub-regional länder efter slutandet Washingtonöverenskommel-grupp av av

vid i Sarajevo vårenmöten och Wien 1994. UNHCR kallade dennasen, mot
bakgrund den juli7 1994 berörda regeringar och internationella organisa-
tioner till återvandringenrörandemöte bosniska flyktingar.ett UNHCRav

dåanförde det inte fanns förutsättningar åter-att flyktingaratt attuppmana
vända eftersom massåtervandring skulle kunna ha påeffekten motsatten
såväl enskilda individer hadeDet enligt UNHCR inte skettsom processen.
någon fundamental förändring förhållandende flyktingarna från.flyttav som
Vidare någonmenade långsiktig fred inte fanns i sikte, framtidenatt attman

omöjlig förutse, allmän mobilisering för handen,att etnisktattvar attvar
grundad förföljelse fortfarande pågick områdeni flera och landet fort-att
farande beroende internationell humanitär hjälp. Den positiva utveck-var av
ling allt skett behövde ytterligare ansågtid,trotssom man.

UNHCR menade emellertid någoninte skulle förhindras återvändaatt att
och förband sig hjälpa i vissa ömmande fall vilket utveckladesatt tillsenare

omfatta minderåriga barn återförenasbehövdeatt med sina föräldrar isom
vissa fall, erhållithade vård utomlands medicinskpersoner samtsom per-
sonal. ståndpunktUNHCR:s allmän uppskattning.vann

För de återvändaallt önskade började UNHCRtrots utarbetasom att ett
infonnationspaket i syfte förse dessa sådanmed information ansågsatt som
nödvändig för fatta välinfonnerat beslut.att ett

Vad gäller hjälp med reintegrering återvänt,de blir problemenav som om
möjligt komplexa.än Ett antal bostäder och andra byggnader harstortmer
förstörts helt eller delvis. Upprustning och måstenybyggnation ske och kost-
naderna för detta blir synnerligen omfattande. återvändandeDe behov som
flyktingar har i princip desammaär de har stannade kvar. För attsom som
minimera spänningar mellan dem och åter-de flyddestannatsom som men

måste hjälpprogram utformasvänt med måste ocksåHänsynstor tasomsorg.
till har äganderättbesittningsrätt till byggnader, svårvilket blirvem som en
fråga eftersom den nationella lagstiftningen områdedetta befann sig i en
förändringsfas kriget brötnär ut.

I juli 1994 kom också den sk kontaktgruppensnämnts förslag tillsom
fredsplan innefattande delning Bosnien-Hercegovina vilken innebaren attav
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skulle fördelas till51 territoriet kroater och muslimer och 49procent av pro-
till det stod klart den serbiskaserber. Sedan sidan inte accepteradecent att

efterförslaget har den optimism spirade Washington överenskommelsensom
vårenavtagit. 1995 striderna blivitUnder har omfattande.än mer

återväntEtt antal har emellertid detta till Bosnien, särskilttrotspersoner
Österrike,från också frånKroatien, såsomSlovenien andra ländermen

Återflyttning ocksåMakedonien, Turkiet och Danmark. har skett delav en av
internflyktingar flydde stridernade undan mellan kroater och muslimer.som

återvändaförsta oftast kvinnor, hade sin bostadDe att personer,var som
flyttaintakt och i princip bara hade in.attsom

lägerfångarf.d.Under hösten 1994 började hade över-grupper av som
förts och kvotflyktingar fåtill Danmark, Frankrike Spanien krävaatt attsom
återvända. Samtliga muslimer fängslatshade HVO den bosnien-var som av

år.kroatiska armén 1993 och släppts november-decembersommaren samma
familjer emellertid kvar i Bosnien, ofta internflyktingarDeras undervar som

svåra förhållanden, låtaeftersomoch den bosniska regeringen hade vägrat att
återförenasför makarfäder ifamiljerna lämna Bosnien med sina Väst-att

Någrafamiljer.ville till varje pris tillbaka till sina hundramänneneuropa nu
återvänt.dessa harav

Från några återväntKroatien har muslimer med hjälp muslimskatusen av
mindrefåttorganisationer. har betald och belopp till fickpengar.De ettresan

återvänttotala antalet flyktingar uppskattas internationellaDet som av
organisationer i Bosnien-Hercegovina till drygt 10 000.verksamma En

många,kvalificeradsammanställning och bedömning hur vilka och tillmer av
återvänt,vilken del landet folk har saknas. Regeringen i Sarajevoav

återvänt,dock sammanlagt 000 har 15 000 med deuppskattar 40att varav
återväntbistånd.bosniska myndigheternas De flesta har till Tuzla och Zenica

regionerna färre till Sarajevo.och antal Mostar ochett

Några4 reflexioner och slutsatser

genomgåendeEtt karaktäristikum vad konflikten i Bosnien-1 gäller
Hercegovina och de efterföljande flyktingströmmarna individers ochär att

svårtetnicitet har spelat överskuggande roll. Detta detgör ärattgruppers en
i hävda humanitära aspekter. Mötet mellansamtal med väst-att, parterna,

ofta för deeuropeiska värderingar och krigsläget platsen arbetetgör
internationella organisationerna oerhört komplicerat .

angåendeårsKroatien 1951 konvention2 I september 1992 undertecknade
frånställning det därtill hörande protokollet 1967.flyktingars rättsliga och

svårt, anledningar, fullt leva till dehar haft olikaTyvärr att utav uppman
för-flyktingmottagande land. Förkrav konventionen ställer attettsom

flyktingar och samtidigtbättra Kroatiens möjligheter antalta ett stortatt emot
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sörja för sina internflyktingar acceptabelt krävs frånstödsättettegna
omvärlden. Ett ekonomiskt och måstemateriellt stöd emellertid kombineras
med krav Kroatien fullt beakta mänskliga rättigheter. Ett ökatatt ut sam-
arbete med EU och Västeuropeiska länder och ökat handelsutbyte ochett
politisk incitamentandra för Kroatien föraär godtagbaracceptans att en
flyktingpolitik.

3 För Västeuropa har införandet visumkrav visat sig effektivt sättettav vara
betydligt minska flyktingströmmen från Bosnien-Hercegovina. Om dörrenatt

till Västeuropa varit uttryckligen stängd för bosniska flyktingar redan när
konflikten bröt flyktingarnaoch därmed tvingats i närområdet,ut att stanna

Ävenvad dåhade hänt Hade fler eller färre lämnat Bosnien tillgränsenom
Kroatien såhade varit hade förmodligenöppen utsikterna inte kommaatt
längre till just Kroatien mångagjortän de muslimer inte direktatt av som var
och sågomedelbart hotade och andra möjligheter till skydd, hade tvekat flyatt

Åoch i landet internflyktingar. andra sidan hade förmodligen destannat som
kände sig direkt hotade etnisk tillhörighet lämnat landet i störresom p.g.a.

antal vilket förmodligen lett till etniskaden rensningen, i praktikenatt som nu
fullbordats, gåtthar hade fortare.nästan ännu

svårare, frågaEn betydligt vilka effekter haftdet hade självaärannan,
konflikten närområdet.alla flyktingar funnits i Det skulle troligen varitom
svårt för Kroatien uppåt frånmiljon flyktingar Bosnien-att acceptera en
Hercegovina i påtryckningarlandet. Hade för och givitsutsattsman om-
fattande ekonomiskt stöd, hade dock kanske kunnat bära bördan.man
Politiskt skulle det förmodligen ha ställt till problem i landet med allastora
turistanläggningar överfyllda bosniska flyktingar och mycket tydligtettav
inslag muslimer i gatulivet samtidigt har sina problem medav som man egna
ockuperade områden och hundratusentals kroatiska internflyktingar. En
sådan situation skulle lätt ha kunnat skapa för antimuslimskautrymme
strömningar.

4 Den flyktingströmmen de 35.000 i augustisenaste stora personervar som
1994 lämnade Bihac-enklaven i avsikt bosätta sig i Tyskland inteatt sommen
kom in i den regeringskontrollerade fastnadedelen Kroatien iutanens av

område,serbisk kontrollerat tusentals dem i ingenmansland bokstavligtettav
påtalat konfrontationslinjen. Dessa människor lämnade sitt hemland trots att

återvändade, objektivt inte hotade och de vägrade sedan förränsett, attvar
från återtagits våld. förmåden stad de flytt med UNHCR försökte Kroatien

släppa in hela under förespegling samtliga flyktingar skulleatt attgruppen
överföras organiserat till andra länder. Varken tilltänkta länderna ellerde
Kroatien flyktingarnastödde emellertid UNHCR:s initiativ med resultatet att

konfliktområdettillbaka i där del dem aktivt deltar i striderna ochärnu en av
där internationell nödhjälp.samtliga beroende humanitärär av
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Detta exempel krig och mänskligtär lidande förhindratskunde haett att
minskatseller flyktingsituationen hade kunnat hanterats annorlunda. Omom

flyktingarna från Bihac-enklaven släppts i Kroatien eller överförts till andra
länder eller förmåttsde återvändaomedelbart hade det troligen haftattom en
positiv inverkan den fortsatta konflikten eftersom de politiska ledarnas
möjligheter fortsätta dåstridshandlingar hade väsentligt minskats.att

5 När konflikten mellan kroater och muslimer i Bosnien-Hercegovina
upphörde federationenoch bildades krav flyktingarna åter-skullerestes att
vända. bosniskaDen regeringen har varit mycket angelägen tillbaka sinaatt
medborgare skäl ofta politiskär humanitär Denän art.av som av mer
kroatiska regeringen önskade likaledes flyktingarna återvändaskulle ochatt
deras bevekelsegrunder kunde kanske såväl utrikes- inrikes-ses som som
politiska eftersom flyktingarna ekonomisk och säkerhetspolitiskutgör en
börda för dem. De västeuropeiska regeringama ville återvändandegärna ettse

någrai fall för uppfylla förhoppningarsina konceptet tillfälligtmedatt attom
skydd skulle visa sig också för flyktingarnarätt väg utgöratt attvara men

förbörda samhället. Det måsteuppenbart försiktighetär iakttas näratt storen
återvändandedet gäller till Bosnien-Hercegovina. Det viktigt deär att stater

tagit flyktingar inte sluter bilaterala avtal med den bosniskaemotsom rege-
Ävenåtervandringringen flyktingar innan kriget sådanaslut.ärom av om

såpolitiskt motiverade borde humanitära hänsyn riskeroch för devore
återvändande överväga.

6 de människorAv sökt asyl utanför f.d. Jugoslaviens dehargränsersom
flesta några fåtagits länderi Västeuropa. I början konfliktenemot av varav

Österrike,Sverige, jämte Tyskland, Schweiz pådrivandeoch starkt för att
åstadkommasöka jämnare bördefördelning inom Europa. Ansträngning-en
i detta syfte dock frågaknappa resultat. viktigEn varför detärytterstarna gav

så svårthar varit för Europa formulera samlad och solidarisk politik iatt en
fråga.denna Om det konflikten bröt hade funnits bördefördelnings-när ut ett

i Europa hade antagligen fler bosniska flyktingar kunnatsystem än nu
beredas skydd.

områden7 pågåendeAtt arbeta i med konflikter där fredsbevarande verk-
samhet pågåroch politiska förhandlingar förhållandevissamtidigt förär nytt
UNHCR. Motsättningen mellan de uteslutande icke-politiska och humanitära
utgångspunkterna för UNHCR:s flyktingproblemensarbete och iursprung
politiska konflikter vilka kräver svårpolitiska lösningar visathar sig att
hantera.

Detta har UNHCR:s trovärdighet humanitär och strikt opartisknaggat som
åtminstoneorganisation i kanten, fråni eftersom beslutögon,parternas
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överväganden, helahumanitärade grundats iUNHCR:s sida, trots attsom
få implikationer.oönskade politiskatiden har riskerat att

freds-medi krig tillsammansdimension UNHCR:s arbete8 En avannan
humanitära hjälpen.militariseringen denökandebevarande denstykor är av

UNPROFOR:s skyddberoendeheltefterhand blivitUNHCR har nästan av
gjort detbiståndet Bosnien-Hercegovina. Detta hariför kunna levereraatt

humanitäraskiljelinjen mellansvårt upprätthålla tidigare skarparedenatt
problem har starktå andra. Dessaå och militära deninsatser sidanden ena

senvåren 1995.underaccentuerats
haftsvåra i själva verketproblem har UNHCRredanFörutom dessa att ta

i f.d.dess biprodukter,kärnproblemhand konfliktens änsnarareom
kränkningar mänsk-massivaetnisk rensing, dvs.Jugoslavien har s.k. av

främstavarit denfördriva hela befolkningsgrupper,liga rättigheter i syfte att
målen.uppnå Flykting-politiska och militäraför demetoder använts attsom

målen givetvis har gjortalltså med kriget, vilketvaritharströmmarna ett av
från militärasvårt de politiska ochfrikoppla flyktinghjälpendet särskilt att

kriget.aspekterna av
sammanhållen Jugoslavien-politik för handskas medBristen atten

gälltinternationella varit tydlig inte enbart detkonflikten det planet har när
gällt sambanden mellande politiska förhandlingarna i sig, detäven närutan

militära, politiska de humanitära aspekterna.de de och

förhållande omfattande9 Sverige till sin storlek gjorthar i sammantaget mer
något ikanske landhumanitära och fredsbevarande insatser än annat

åtagandet miljarder kronor harJugoslavien-konflikten. Det kostbara 15mer
frånvarit asylsökande f.d. Jugoslavien, vilkamottagandet antalett stort avav

fåttomkring kosovoalbaner50 000 bosnier och omkring 30 000 permanent
uppehållstillstånd. bistånd områdetidetta har Sverige givit humanitärtUtöver
till bidragit 300värde drygt 900 miljoner kronor, med l FN-ett samt caav
soldater observatörer.och

från svensk sida kunna ställa sig vissaMot denna bakgrund skulle man
frågor:

såsammanhållen politik förts iI vilken usträckning har Sverige förta en
politikområden samordnats ochbeslut inom skilda har vägts motmotto att

varandra
få inflytande deb I vilken har Sverige försökt och lyckatsgrad över

både politiskt,konflikten,internationella ansträngningarna hanteraatt
påverkatmån EU-medlemskapetoch militärt I vilken harhumanitärt

nå sådantförutsättningarna inflytandeatt
mån hänsynvilken asylinströmningen till Sverige förutses medc I kunde

från f.d.arbetskraftsinvandring Jugo-till tidigare migrationsmönster
slavien till svensk invandringspolitikoch gällande
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viseringslistorSchengengruppensochEU:s

negativlistaEuropakommissionens förslag tillredovisningDetta är aven
för anslutnanegativlista de till Schengengruppeninom EU och samtstaterna

för ländernas med-nuvarande svenska regler de där berördajämförelse med
förnegativlista sammanställningen de länderMedborgare. varsavavses

nuvarandeviseringsskyldighet i samtliga berörda Demedborgare gäller stater.
från enbartskiljer sig förslaget till EU:s negativlistaviseringsreglemasvenska

Thailand.Bolivia, Colombia, Haiti, Peru ochavseende

från viseringsskyldig.landMedborgare berörtX är
EU:spågår landet skall förasDiskussion inom EU om upp

återfinns negativlista.länder Schengensnegativlista. Samtliga dessa

SchengenSverigeStat

Afganistan
Albanien
Algeriet
Angola
Antigua och Barbuda
Armenien
Azerbadjan
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Benin 4
Bolivia
Botswana
Buthan
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Centralafrikanska rep.
Colombia
Djibouti
Dominica
Egypten X
Ekvatorialguinea X
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Sverige SchengenStat EU

Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien
Fidji
Filippinerna
Förenade arabemiraten
Gabon
Gambia
Georgien
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Jemen
Jordanien
Katar
Kambodja
Kamerun

VerdeöamaKap
Kazakstan
Kina
Kirgistan
Kiribati
Komorerna
Kongo
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Libanon
Liberia
Libyen
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Sverige C SchengenStat

Madagaskar
Mali
Marocko
Maritanien
Marshallöarna
Mauritius
Mikronesien
Moldavien
Mongoliet
Mocambique

BurmaMyanmar
Namibia
Nauru
Niger
Nepal
Nigeria
Nordkorea
Nordmarianerna
Oman
Pacific Islands
Pakistan

GuineaNyaPapau
Peru
Ruanda
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien
St Kitts och Nevis
St Lucia
St Vincent

Tomé och PrincipeSao
Senegal
Seyshellema
Sierra Leone
Solomonöama
Somalia
Sudan
Sri Lanka
Surinam
Syrien
Swaziland
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Stat Sverige EU Schengen

Taiwan
Tadzikistan
Tanzania
Tchad
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkmenistan
Turkiet
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Vitryssland
Västra Samoa
Zaire
Zambia
Zimbabwe
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Technical and Economicfor InternationalBITS Swedish Agency
Co-0peration

för tekniskt- ekonomiskt samarbeteBeredningen
BruttonationalinkomstBNI
BruttonationalproduktBNP

ofCouncil of Europe Committee Experts the LegalCAHAR The on
Refugees Statelessof Territorial Asylum, andAspects

Persons
frågorEuroparådets för asylrättsligaexpertkommitté

of Council ofCommittee Migration theThe EuropeanCDMG on
Europe
Europarådets migrationskormnitté

Assistance CommitteeDevelopmentDAC
biståndsfrågorkommitté förOECD:s

Humanitarian AffairsforDHA Department
katastroffrågoravdelning förFN:s

for EuropeNations Economic CommissionUnitedECE
förekonomiska kommission EuropaFN:s regionala

OfficeCommunity HumanitarianECHO European
ExilesCouncil Refugees andEuropeanECRE on

Economic SpaceEES European
samarbetsområdetekonomiskaEuropeiska

Trade AssociationFreeEFTA European
frihandelsorganisationenEuropeiska

gemenskapemaEG De europeiska
Information SystemEuropeanEIS

informationssystemet bland EU-statereuropeiskaDet
Europeiska unionenEU

samarbete i Europa OSSEKonferensen säkerhet och seESK om
NationemaFN Förenta

YugoslaviaConference formerInternationalICFY on
Jugoslavien-konferensen FN och EUF.d.

Wienfor Migration Policy Development,International CentreICMPD
of CrossCommittee the RedICRC International

rödakorskommitténInternationella
Asylum, Refugee andConsultationsInter-govemmentalIGC on

and AustraliaNorth AmericaMigration Policies in Europe,
Organization, GeneveInternational LabourILO

arbetsorganisationenInternationella
for MigrationOrganizationInternationalIOM

migrationsorganistionenIntemationella
års Invandrarpolitiska kommitté1983IPOK
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årsIPK 1995 Invandrarpolitiska kommitté
LMA Lag 1994: 37l mottagande asylsökandeom av
MR Mänskliga rättigheter
NAFT A North American Free Trade Agreement

Nordamerikanska frihandelsöverenskommelsen
NATO North Atlantic Treaty Organization

Atlantpakten
NGO Non-govemmental Organization

samrådsgruppenNSHF Nordiska flyktingfrågorför
OAU Organization of African Unity

Organisationen för afrikansk enhet
OECD Organization for Economic Co-operation and Development

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OSS Oberoende Staters Samvälde f.d. Sovjetunionen deutom

baltiska staterna
OrganisationenOSSE för Säkerhet och Samarbete i Europa
f.d. ESK

RRV Riksrevisionsverket
AfricanSADC Southern Development Community

Gemenskapen för utveckling i södra Afrika
SI Svenska instiutet
SIDA Swedish International Development Authority

Styrelsen för internationell utveckling
SOPEMI Systeme dObservation Perrnanente des Migrations,OECD
SOU Statens offentliga utredningar
UNDP United Nations Development Programme

FN:s utvecklingsprogram
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

FN:s flyktingkomrnissarie
UNICEF United Nations Children s Fund

barnfondFN:s
United for PalestineUNRWA Nations Relief and Works Agency
Refugees
FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UtlL Utlänningslagen
World Food ProgrammeWFP
Internationella livsmedelsprograrnrnet

OrganizationWHO World Health
Världshälsoorganisationen
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förföljelseinnebära fristad undan ochkan allmäntAsyl. Begreppet sägas
uppehålls-våld. utlänningslagen med asylsvenskaI den attannat menas

därför flyktingtillstånd hanhonhar beviljats är attattperson anse somen
därför hanhon krigsvägrare eller deFlyktingkonventionen ellerenligt är äratt

facto-flykting.

fåttmå,anledning detAsylsökande vilkenAsylinvandring. varasom, av
uppehållstillstånd.

få asyl imål, praxis skallregler ochAsylpolitik. De styr vem somsom
Är flyktingpolitiken.Sverige. del ien

asyl.Asylsökande. sökerEn person som

asylsökande beviljas asyl.Asylland. land i vilketDet en

ofta användCarlssonrapportenCarlssonkommissionen. En i Sverige
vilken Thepå Our Global Neigbourhood,beteckning den rapport,

år Oxfordpublicerade 1995 Press.Commission Global Governanceon
statsminister Carlsson. Rapportenleddes bl.a. IngvarKommissionen av

ingripa hotenvärldssamfundet skulle kunnaredovisar idéer hur motmotom
reformeras.vår och hur FN-systemet kansäkerhetgemensamma om

bestående medlemsstatersEU:sCoreper. En permanentaavgrupp
ministerråd vadtill EU:si Bryssel. Coreper rapporterarrepresentanter om

K.4-kommittén.avhandlas inomsom

för beskrivaanvänds allmäntfacto-flykting. BegreppetDe att person som,en
definition flykting,flyktingkonventionenshan intetrots att av enpassar

återvända hemhan inte kanflykting i den meningenfaktiskt utan attär att
ocksåvåld. uttrycketIbland användsförföljelse ellerriskera annat

facto-flyktingskapetutlänningslagen uttrycks deflyktingliknande skäl. I
återvända sittvill tillfråga flykting, intei ...utanmed attatt varapersonen

åberopaförhållandenapolitiska där och kangrund dehemland tungtav
ingår ikrigsvägrareför detta. Iblandomständigheter till stödvägande även

begreppet.
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Flykting. Begreppet används ofta för har flytt anled-oavsetten person som
ning eller omständigheter kring flykten.närmare Den juridiska definitionen
återfinns i ulänningslagen. Definitionen idär allt väsentligt densammaär som

flyktingkonventionen.i Enligt denna flykting befinnerär en en person som
sig utanför sitt hemland därför han känner välgrundad fruktan för för-att
följelse där grund sin nationalitet, tillhörighet till viss samhälls-av ras,

eller grund sin religiösa politiskaeller uppfattning och integrupp av som
kan eller grund sin fruktan inte vill använda sig hemlandets skydd.av av

lyktinginvandring. fårF Flyktingar uppehållstillstånd i Sverige. Iblandsom
flyktingbegreppetanvänds i mening flyktingkonventionensnäv och ibland i

vidare tolkning jfr asyl.en

lyktingkonventionen.F fullständiga årsDet 1951 konventionärnamnet
angående flyktingars rättsliga ställning. innehållerKonventionen bl.a. en
flyktingdefinition art. l A och förbud för de anslutandeett staterna att
återsända flykting Fråntill hemlandet art. 33. början begränsades kon-en
ventionens tillämpningsområde till frånflytt händelserpersoner som som
inträffat i Europa före år1951. Ett till konventionen 1967 fogat protokoll

såvälupphävde konventionens geografiska tidsmässiga begränsningar.som
Flyktingkonventionen benämns ibland Genévekonventionen.

åtgärderlyktingpolitik.F De biståland vidtar för och stödjaett attsom
människor tvingats fly och för bidra till flyktingproblemen iatt attsom

ingårvärlden minskas. I begreppet enligt den svenska regeringens synsätt,
följande delar:

agerande internationellt för konflikter motverkas och löses och föratt att°
respekten för upprätthållsmänskliga rättigheter
ekonomiskt stöd till organisationer bedriver flyktingarbete utanför- som
Sverige
internationellt samarbete i syfte förverka solidariskatt- en ansvars-
fördelning föroch stärka flyktingars rättsliga skyddatt
överföring till Sverige särskilt behöver fristadutsatta0 av personer som
undan förföljelse kvotflyktingar
asylpolitiken0
det kommunala flyktingmottagandet0
insatser för flyktingar och andra invandrare likvärdiga villkor ochatt0 ge
möjligheter till integration i Sverige

återvändastöd till flyktingar önskar0 som

24-gruppen. biståndG .samarbetsorgan för 24 västländer gäller tillvad
Östeuropa.Central- och
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humanitärafå grundiblandkanAsylsökandeskäl. stannaHumanitära av
beskrivninggenerellsvårtdetindividuella och ärofta attskäl. Dessa är ge en

personligturskiljas:emellertidkanTvå huvudgruppervad avses.somav
sig till denhänförförraskäl. Dethumanitärapolitisktskäl ochhumanitära

blandningtilldetförhållanden ochpersonligasökandes avensenare
hemlandet.förhållanden iförhållanden ochpersonliga

medborgareutländskbegreppdetta ärbetydelsevanligInvandrare. En enav
svensknaturaliseradSverige elleristadigvarande bosatt enärsom

därefter förvärvatochSverigetillinvandratdvs.medborgare sompersonen
också för ärordetanvändsIblandmedborgarskap. somsvenskt personer

andra-utomlands. s.k.föddföräldrarna ärfall därSverige ifödda i en av
generationsinvandrare.

Åtgärder invandrares,underlättaförvidtarsamhället attInvandrarpolitik. som
samhället.svenskai detintegrationochintroduktionflyktingars,dvs. även

sig där.för bosättalandin imänniskor attInvandring. När ettreser

utlänningarvilkaoch reglerprinciperInvandringspolitik. De somangersom
här.sigtillstånd bosättafåskall att

be-tredje pelarens.k.denundersamordningsgruppK.4-kommittén. En
Kommittén,medlemsländer.från EU:sämbetsmänstående somhögaav

fåttharsamarbete,judicielltpolisiärt ochochinvandringfrågorbehandlar om
skalldenstadgasdetdärunionsfördrageti attartikeldeneftersitt namn

upprättas.

harkrigsskådeplats ellerhar övergettEn somKrigsvägrare. ensomperson
krigstjänstgöring.föreståendeundgåförfrån hemlandsittflytt att

medsamarbeteregel iiinvandrarverket,Kvotflykting. En somperson
flykting-för den s.k.Sverige inomtillöverförabeslutatUNHCR, ramen

i världen.flyktinglägerfrån olikahuvudsakligenkvoten,

bytai avsiktländermellanellerinom attmänniskorRörelserMigration. av
invandringochutvandringsåväl begreppenTäcker sombosättningsort.

i begreppet.innefattasflyktingarochAsylsökandeåtervandring.

hemtrakti sinförmår kvarlevalängreinteMiljbflykting. En somperson
eller andraavskogningökenutbredning,jorderosion,torka,grund av

håll.sigbosättatvingatsdärför annatochproblemmiljörelaterade
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Miljöflyktingar ofta kvarär i sina hemländer. Begreppet saknar inter-en
nationellt erkänd juridisk definition.

Push- och pull-faktorer. Med push-faktorer de orsaker görmenas attsom
människor tvingas lämna sina hem. Medatt pull-faktorer de orsakermenas

leder till de beger sig till visst land område.att ellersom ett

Skydd. Kan olika tolkningar beroende situationen kanges sägasmen
sammmanfatta det internationella samfundets skydd för flyktingar i enlighet
med artikel 13 och 14 i FN:s deklaration mänskliga rättigheter ochom
flyktingkonventionen. I Sverige betyder det fårasylsökande sinatt en an-
sökan påprövad rättssäkert och flyktingar åtnjuterett sätt de förmåneratt

stadgas i flyktingkonventionen. I vissa länder kan det innebäravarom att ett
för mottagande asylsökandesystem införs eller asyllandet undertecknarav att

flyktingkonventionen. I andra länder kan blotta internationellanärvaron av
organisationer betyda flyktingar eller förföljda skydd.att ges

SOPEMI. Ett inom OECD upprättat rapporteringssystem rörande migra-
tionsfrågor. En baseras på information frånrapport de drygt 30 ländersom

ingår i däribland Sverige, årligen.systemet,som utges

346



1995utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Älvsäkerhet.K.40.näringsförbud.N.renodlatEtt. högskolestudier.U.förbehörighetAllmän41.för arbetslösa.A.möjlighetArbetsföretag En ny-. Gotlandstrañk.K.Framtidsanpassad42.Fi.hälsorisker.miljö- ochGrön diesel-. Beskattning.Ju.RedovisningSambandet43.1995.Fi.Iángtidsutredningen -. Ju.organisation.Aktiebolagets44.val.Vârdenssvära. M.Grundvattenskydd.45.Prioriteringsutredningen.S.slutbetänkandeav
rättssäkerhetochstyrningEffektivare46.framtid. Fö.Muskövarvets. A.i asylprocessen.för arbetslösa.A.arbetsplatskontakterObligatoriska. 28 kap. RB27 ochTvångsmedelenligt47.bodelning.Ju.ochPensionsrättigheter. polislagen.Ju.Fi.arbetsgivaransvar.ekonomiskt samtFullt. körkortsregler. K.EG-anpassade.Översyn 48.Fi.skattebrottslagen.av Fi.utgifter.ochinkomster49. Prognoseröver statenskonsumentregler.Ju..Nya

1995.M.kämavfallsomrädetpåKunskapsläget50.förtidpunkterNyaMervärdesskatt-. ofred. N.Elförsörjning i51.betalning.Fi.ochredovisning
stöldgods Ju.Godtrosförvärv52.ekonomi.Fö.FörsvarsmaktensAnalys av13. av Fö.regleringen.rättsligaför fred. DenSamverkan53.Bilagedel.N.ElmarknadNy14. +

uppgift förFastighetsbildning stat54. gemensamKönshandeln.S. en15. -
M.och kommun.i Sverige.S.prostitutionenSocialtarbete16. mot

asylärenden.A.förverksamhetsansvarsamlatEtt55.prostitution.S.Homosexuell17.
och sanktionerFörmåner56.miljö. Ku.i offentlig18.Konst

Fi.administration.utgifter församhälle.Fö.säkrare19.Ett - flygsäkerhets-internationellt57.FörslagSverige.Fö. ett20.Utanel omstannar
Norrköping-Linköping.U.iuniversitetFö.21.Staden vatten.vattenutan

yrkes-kunskapsutvecklingoch58.KompetensSkåne.jordbruk i Fö.slår om22.Radioaktivaämnen ut -
S.socialtjänsten.arbetsfältinomochrollerFö.elektronikkomponenter.23.Brist

SamhällsekonomiOhälsoförsäkringoch59.lamslârUppsala.Fö..Gasmoln
finansieringmodeller,aspekterolikatågtrafikintegreradochSamordnad25. -

incitament.S.ochMälardalsregionen.K.iArlandabananoch
S.Del A+B.Kvinnofrid.60.bidragsförskott,Underhállsbidragoch26.

C.medborgarkontor.vidMyndighetsutövning61.och Del B. S.Del A
Skåne.M.62. EttC.framtid bilagor.Regional renar27. +

Översyn ideellastiftelserochförskattereglema63.internationellasanktionervissa28.Lagen avom
Fi.föreningar.UD.översyn.en- K.trafikpolitiken.Klimatförändringari64.försvaretsCivilt bruk29. resurserav - Ju.tvistlösning.Näringslivets65.Fö.helikoptrar.erfarenheter,regelverken,

vidövervakningskameroranvändningPolisens66.M.Miljöklassning bensin.30.Alkylat och avav
Ju.förundersökning.EU. M.miljöklassystemividareutvecklarEtt31.

Fi.Naturgrusskatt,67.rättsväsendet.inomverksamhetsförnyelselT och32. m.m.
1995-96.SB.arbetsprogramIT-kommissionens68.samverkansformer.Ju.tillFörslag nya

Fi.69.Betaltjänster.personskada.Ju.skadavidErsättningför ideell33.
för alla K.kommunikationer70.Allmännastrukturomvandling.A.för.Kompetens - förreglerFörslagtillUrval.Behörighetoch71.handikappomrädet.S. nya35. Avgifter inom

U.högskolor.Universitetochtillantagningredovisning.samladsanktioner36. Förmåneroch en- katastrof-ochinternationellförSvenskainsatser72.Fi.
och förslag.analysKartläggning,flyktinghjälp.Ku.till svenskdagspress.blad stödVårt dagliga37. - Fö.eftergymnasialKvalificeradYrkeshögskolan38. - universitetochtillför serviceaktiebolag73. Ettyrkesutbildning.U.

U.högskolorLabourMarketreflections Swedish39.Some m.m.on
Fi.Lägenhetsdata.74.Policy. A.

perspektiv.A.globaltflyktingpolitik iSvensksvensk 75.utländskaforskaresNågra syn
arbetsmarknadspolitik.A.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomi
olika aspekter modeller, finansieringIT-kommissionensarbetsprogram1995-96. -[68]

och incitament.[59]
Justitiedepartementet Kvinnofrid. Del A+B. [60]
Pensionsrättigheteroch bodelning.[8] KommunikationsdepartementetNya konsumentregler.

Samordnadoch integreradtågtrafikIT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet.
Arlandabananoch i Mälardalsregionen.[25]Förslagtill samverkansformer.[32]nya Älvsäkerhet.[40]Ersättningför ideell skadavid personskada.[33]
FramtidsanpassadGotlandstrañk.[42]SambandetRedovisning Beskattning.[43]- EG-anpassadekörkortsregler. [48]Aktiebolagetsorganisation.[44]
Klimatförändringari trañkpolitiken. [64]Tvángsmedelenligt 27 och 28 kap. RB
Allmännakommunikationer för alla [70]polislagen.[47]samt -

Godtrosförvärv stöldgods [52]av FinansdepartementetNäringslivetstvistlösning.[65]
Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3]Polisensanvändning övervakningskamerorvidav -Léngtidsutredningen1995. [4]förundersökning.[66]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]

Utrikesdepartementet Översyn skattebrottslagen.[10]av
Mervärdesskatt Nya tidpunkterförLagen vissainternationellasanktionerom -redovisningoch betalning. [12]översyn.[28]en- Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en-Försvarsdepartementet Prognoseröver inkomsterochutgifter. [49]statens
Förmåneroch sanktionerMuskövarvetsframtid. [6] utgifter för administration.[56]Analys -Försvarsmaktensekonomi. [13]av Översyn skattereglemaför stiftelseroch ideellaavEtt säkraresamhälle.[19] föreningar. [63]Utan Sverige.[20]stannar Naturgrusskatt, [67]m.m.Staden [21]vattenutanvatten. Betaltjänster.[69]Radioaktiva slarämnen jordbruk i Skåne.[22]ut Lägenhetsdata.[74]Brist elektronikkomponenter.[23]

GasmolnlamslárUppsala.[24] UtbildningsdepartementetCivilt bruk försvaretsav resurser— Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasialregelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29] -
yrkesutbildning. [38]Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.[53]
Allmän behörighetför högskolestudier.[41]Svenskainsatserför internationellkatastrof och
Förslag internationelltflygsäkerhets-ettomflyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag. [72]
universiteti Norrköping-Linköping.[57]

Socialdepartementet Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya
antagningtill Universitetoch högskolor. [71]Vårdenssvåraval.
Ett aktiebolagför servicetill universitetochslutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]av högskolor [73]m.m.Könshandeln.[15]

Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]mot ArbetsmarknadsdepartementetHomosexuellprostitution. [17]
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]Underhállsbidrag nyoch bidragsförskott, -
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]Del A ochDel B. [26]
Kompetensför strukturomvandling.[34]Avgifter inom handikappomrádet.[35]
Somereflections SwedishLabourMarketonKompetensoch kunskapsutveckling yrkesom- Policy. [39]roller och arbetsfältinom socialtjänsten.[58]
Någrautländskaforskares på svensksyn
arbetsmarknadspolitik.[39]



1995utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

rättssäkerhetstyrning ochEffektivare
[46]i asylprocessen.

[55]för asylärenden.verksamhetsansvarsamlatEtt
perspektiv. [75]globaltflyktingpolitik iSvensk

Kulturdepartementet
miljö. [18]i offentligKonst

dagspress.[37]svenskPstödtilldagligabladVårt -
Näringsdepartementet

näringsförbud.[l]renodlatEtt
Bilagedel.[14]ElmarknadNy +

ofred. [51]Elförsörjning i

Civildepartementet
[27]framtid bilagor.Regional +

[61]medborgarkontor.vidMyndighetsutövning

Miljödepartementet
[30]Miljöklassning bensin.ochAlkylat av

[31]i EU.vidareutvecklatmiljöklassystemEtt
Grundvattenskydd.[45]

[50]kämavfallsomrádet1995.Kunskapsläget
uppgift förFastighetsbildning statgemensamen-

[54]och kommun.
Skåne.[62]Ett renat








