Fakta kvotflyktingar
För människor som flytt från sitt hem är första anhalten ofta
någonstans i närområdet – i en annan region av sitt eget land
eller i ett grannland. Därefter finns det i teorin tre alternativ
– integration i det land eller område dit man flytt, återvändande till det land eller plats
man kommer från om situationen förbättras där, eller vidarebosättning i ett tredje land.
Ofta är varken integration eller återvändande möjligt. Vidarebosättning förutsätter att
man blir uttagen som ”kvotflykting” – ett urval som sker av UNHCR (FN:s
flyktingkommissariat) i samråd med mottagarländer. Kvotflyktingar behöver inte
ansöka om asyl när de kommer till Sverige utan deras ansökan om permanent
uppehållstillstånd beviljas före inresan.
Sverige ställer varje år en flyktingkvot till UNHCR:s förfogande. Flyktingkvoten ställs för
att erbjuda skydd för flyktingar och andra skyddsbehövande som inte kan återvända till
hemlandet och inte kan garanteras varaktig bosättning och säkerhet där de befinner sig,
men också för att lätta bördorna för länder med stora mängder flyktingar.
Regeringen har årligen gett Migrationsverket uppdraget att ta emot cirka 1 700-1 900
kvotflyktingar till Sverige. 2012 är flyktingkvoten 1 900 personer vilket är lika mycket
som föregående år. Sverige är det fjärde största mottagarlandet av kvotflyktingar i
världen och inom EU är Sverige det land som tar emot flest kvotflyktingar.
2010 vidarebosattes 73 000 flyktingar genom UNHCR, en mycket liten siffra i relation till
behoven. De flesta kommer till USA, Australien och Kanada och cirka 1 800 personer
kommer årligen till Sverige. Den största delen av flyktingarna som faller under UNHCR:s
mandat blir dock under flera år kvar i flyktingläger utan möjligheter till varken
integrering, vidarebosättning eller återvändande till ursprungslandet.
Källa: Migrationsverket och ”Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor för dig
som arbetar i en församling i Svenska kyrkan”
På Migrationsverkets hemsida finns frågor och svar om kvotflyktingar:
http://www.migrationsverket.se/info/601.html

