Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME)
CCME:s policydokument
Öka antalet och förbättra effekten av flyktingars vidarebosättning i EU.
20 000 platser i EU och en konsekvent politik för vidarebosättning av
flyktingar år 2020!
Bakgrund
Vidarebosättning av flyktingar erbjuder långsiktigt skydd för världens mest utsatta flyktingar.
Med vidarebosättning menas en process genom vilken flyktingar som flytt från sitt hemland och
har funnit ett initialt, men varken tillräckligt eller permanent skydd i ett annat land, flyttas till
ett tredje land där de får permanent skydd. Det är ofta det enda hoppet för flyktingar som
annars skulle löpa stor risk att skickas tillbaka till tortyr och misshandel eller riskera att få
tillbringa resten av sitt liv under outhärdliga förhållanden och utan framtidsutsikter. Ofta
hjälper vidarebosättning inte bara de flyktingar som överförts till ett tredje land, utan är också
bra för de flyktingar som blir kvar. Så blir till exempel fallet när ett erbjudande om ett stort antal
vidarebosättningsplatser har möjlighet att uppmuntra ursprungsländer att underlätta ett säkert
och värdigt mottagande för några av de återstående flyktingarna eller uppmuntra de länder som
erbjudit temporärt skydd att acceptera lokal integration, eller åtminstone självförsörjning för
flyktingarna. Erbjudande om vidarebosättning av flyktingar kan också helt enkelt motivera
länder att hålla sina gränser öppna för personer som fortfarande flyr från konflikter och
förföljelse.
Av de mer än 100 000 flyktingärenden som FN:s flyktingorgan UNHCR under de senaste åren
årligen begärt vidarebosättning för, kunde mellan 60 000 och 80 000 fall hjälpas, tack vare
erbjudanden om att ge platser för vidarebosättning från 22 länder runt om i världen. Detta
innebär emellertid också att tiotusentals av de mest utsatta flyktingarna varje år lever kvar
under eländiga förhållanden utan chanser att få ett drägligt liv. Bland dem finns många
flyktingfamiljer som blivit kvar i flyktingläger till och med i andra generationen.

Den nuvarande situationen för EU:s medlemsstaters medverkan till
vidarebosättning
Av de cirka 33,9 miljoner personer runt om i världen som år 2010 fanns under FN:s
flyktingkommissariats (UNHCR) mandat, var det endast 4,06 miljoner som bodde i Europa, en
av de rikaste regionerna i världen. EU:s åtagande att skydda flyktingar behöver därför vidgas
och inbegripa solidaritet med de flyktingar som aldrig når Europa och med länder utanför
Europa, som tagit emot ett stort antal flyktingar. EU:s asylpolitik behöver kompletteras med ett
betydande program för vidarebosättning av flyktingar till EU.
Av de tillgängliga platserna för vidarebosättning, (på senare år mellan 60 000 och 80 000 per år
globalt) har bara 4 000 - 5 000 tillhandahållits av EU: s medlemsstater. Även om ett antal EUländer under de senaste åren har startat nya program med årliga kvoter för vidarebosättning,
har dessa inte bidragit till någon betydande ökning av det totala antalet platser som ställts till
förfogande av EU-länderna. De ansträngningar som EU: s medlemsstater gjort för
vidarebosättning av flyktingar är fortfarande alltför begränsade, särskilt om man jämför med
länder som USA, Kanada eller Australien.
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Den gemensamma vidarebosättningen av 10 000 personer från Irak, som genomfördes efter
Ministerrådets beslut i november 2008, har dock visat att EU kan mobilisera resurser utöver de
befintliga vanliga kvoterna för vidarebosättning. Denna gemensamma ansträngning visade att
EU: s medlemsstater är fullt kapabla att vidarebosätta fler flyktingar till EU, i synnerhet när de
agerar på ett samordnat sätt.
Europaparlamentet och Ministerrådet antog i mars 2012 ett gemensamt positionspapper
angående vidarebosättning av flyktingar. Det ger möjlighet till förbättrade ansträngningar för
vidarebosättning till EU:s medlemsstater och att kunna få EU-finansiering för detta under
innevarande och nästa år. Ökade anslag till dem som vidarebosätter flyktingar för första eller
andra gången utgör ett utmärkt tillfälle för medlemsstater att starta ett vidarebosättningsprogram och att rikta in sig på stora kvoter som faktiskt kan göra skillnad. Den aktuella
debatten om EU:s fleråriga budgetramar pekar mot att detta anslag kommer att finnas
tillgänglig fram till 2020, vilket gör det möjligt för EU:s medlemsstater att satsa mer permanent
på program för vidarebosättning. Det är därför hög tid att inleda en diskussion om hur ett mer
meningsfullt och ambitiöst bidrag från EU: s medlemsstater till internationellt flyktingskydd ska
kunna uppnås fram till slutet av detta årtionde, och hur samordning inom EU på bästa sätt kan
maximera effekten.
Diskussionerna bör omfatta debatter om ansvarsfördelningen mellan medlemsstaternas
regeringar (på olika nivåer), UNHCR och det civila samhället. Erfarenhet från etablerade stater
med stora program för vidarebosättning (USA, Kanada, Australien) visar att om man involverar
det civila samhällets aktörer, ökar både effekt och framgång för programmet och allmänhetens
stöd för programmet stärks.
Den aktuella utvecklingen vad gäller större samordning i EU:s utrikes- och biståndspolitik ger
också en möjlighet till bättre samordning av vidarebosättningens inrikespolitiska aspekter med
EU:s utrikespolitiska ambitioner. Om EU till exempel skulle åta sig att ta emot 10 000 flyktingar
per år från regionen X under en period av tre år (genom ett gemensamt vidarebosättningsprogram som byggs upp fram till 2020) i kombination med att dessutom stödja länderna i
regionen X ekonomiskt genom humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, så kan EU hjälpa
UNHCR att förhandla fram andra varaktiga lösningar för flyktingskydd i regionen, vilket blir till
nytta för de flyktingar som finns kvar i regionen.

Policyrekommendationer från CCME
Mot denna bakgrund skulle CCME vilja understryka att EU och dess medlemsstater kan och
måste göra mer för att skydda världens mest utsatta flyktingar. De kommande åren kommer att
bli avgörande för om EU:s engagemang för flyktingars vidarebosättning ska kunna bli mer
meningsfull.


EU: s medlemsstater bör komma överens om mer ambitiösa mål för
vidarebosättningskvoter. År 2020 bör målet för de 28 (eller fler) medlemsländerna vara
att erbjuda 20 000 platser för vidarebosättning inom EU (se bilaga). Även om siffran
20 000 platser inom åtta år är helt realistisk, måste förberedelserna för att uppnå denna
siffra börja redan nu. Som ett uttryck för global solidaritet bör dessa platser erbjudas
utöver de platser som eventuellt kommer att upprättas för omlokalisering av flyktingar
inom EU.



Planering, genomförande och utvärdering av program för vidarebosättning bör ske
genom en gemensam ansträngning av UNHCR, medlemsstaterna och det civila samhället
på både EU-nivå och nationell nivå. Dessa olika aktörer bör träffas regelbundet på
trepartsbasis så att var och ens specifika kompetens kan samordnas och flyktingarna på
så sätt kan få bästa möjlighet att utveckla sin fulla potential, till exempel genom väl
utvecklade integrationsprogram. På EU-nivå bör det skapas en plattform för
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regelbundet informationsutbyte så att de globala trepartsdiskussionerna kan bidra till
kvalitet och integritet i insatserna för vidarebosättning inom EU och dess medlemmar.
Ekonomiskt stöd från EU till plattformar för samarbete på EU-nivå och nationell nivå
skulle kunna stödja dessa processer. Kyrkor i Europa, liksom andra organisationer inom
det civila samhällets står beredda att ge sitt bidrag till processen.


För att öka effekten av EU:s program för vidarebosättning bör medlemsstater åta sig att
på frivillig basis satsa på en starkare gemensam prioritering. Diskussionen om den
fleråriga budgetramen ger ett utmärkt tillfälle att föra diskussioner mellan de olika EUinstitutionerna om bästa förfarandet vid prioriteringar. Europakommissionen (i sitt
arbete med vidarebosättning) och EASO (Europeiska stödkontoret för asyl) behöver
börja arbeta på ett sätt som syftar till samordning med andra EU-program.

__________________________________________________________________________________
Bifogad tabell avser att illustrera hur antalet 20 000 platser i hela EU skulle kunna uppnås. För
varje EU-land har ett brett intervall för en eventuell kvot angetts. Intervallet tar hänsyn till
landets storlek och ekonomiska situation samt nuvarande kvoter och erfarenhet av
vidarebosättning. Intervallet är indikativt snarare än en absolut och slutgiltig siffra, eftersom
det naturligtvis inte går att ta hänsyn till alla faktorer som kommer att råda år 2020.
Även om vissa länder inte alls skulle delta i vidarebosättning 2020 eller kanske till och med
tycker att den lägre siffran, i det intervall som föreslås som kvot, är alltför ambitiöst, visar det
sig också att 20 000 faktiskt kan vara en alltför blygsam siffra. Men vi måste anstränga oss för
att uppnå 20 000 och de ansträngningarna måste börja idag.
20 000 år 2020!
Policydokumentet antogs av
CCME:s styrelse i Hannover den 30 mars 2012

Översatt och redigerat till svenska, oktober 2012
Sveriges kristna råd
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20 000 år 2020
Intervall fördelat per medlemsstat i EU
Land
AT Österrike
BE Belgien
BG Bulgarien
CY Cypern
CZ Tjeckien
DE Tyskland
DK Danmark
EE Estland
EL Grekland
ES Spanien
FI Finland
FR Frankrike
HU Ungern
HR Kroatien
IE Irland
IT Italien
LU Luxemburg
LT Litauen
LV Lettland
MT Malta
NL Nederländerna
PL Polen
PT Portugal
RO Rumänien
SE Sverige
SK Slovakien
SL Slovenien
UK Storbritannien
TOTALT

Minimum
250
250
250
0
250
2 500
1 000
0
0
1 000
1 000
2 500
0
0
250
1 000
0
0
0
0
1 000
250
250
250
2 500
0
0
2 500

Maximum
1 000
1 000
1 000
250
1 000
5 000
2 500
250
250
2 500
2 500
5 000
250
250
1 000
2 500
250
250
250
250
2 000
1 000
1 000
1 000
5 000
250
250
5 000

17 000

42 750
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