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Hej!
Välkommen till årets första utskick av EMN Sveriges nyhetsbrev!
I detta utskick informerar vi bland annat om EMN-studier om människohandel och
sociala förmåner för migranter, ett nationellt seminarium om
arbetskraftsinvandring, samt en EMN-konferens i Italien. Vi berättar också om
pågående och planerade EMN-studier 2014 och en aktuell ad hoc-fråga om
uppehållstillstånd för Syrier i Europa.
Nyhetsbrevet får gärna spridas vidare, och vi tar alltid emot nya prenumeranter.
Återkom gärna med feedback eller frågor!
Vänliga hälsningar,
Marie Bengtsson (nationell koordinator)
Bernd Parusel (expert)
emn@migrationsverket.se

Nyheter från EMN Sverige
Nationella studier och rapporter
Fokusstudie om människohandel
EMN Sverige har nyligen publicerat det nationella bidraget till studien
”Identification of victims of trafficking in human beings in international protection
and forced return procedures”. Studien belyser Migrationsverkets och polisens
arbete med att upptäcka och identifiera offer för människohandel inom asyl- och
återvändandeprocesserna. På Migrationsverket upptäcks de flesta offer för
människohandel inom verksamhetsområdena asylprövning och mottagning. I de
flesta fall handlar det om människohandel för sexuella ändamål. Men andra
ändamål, exempelvis tvångsarbete eller organhandel, förekommer också.
Verksamhetsområdena asylprövning, mottagning, och besök, bosättning och
medborgarskap har var sin samordnare för traffickingfrågor.
Migrationsverkets handbok i migrationsärenden innehåller ett kapitel om
människohandel. Mot bakgrunden att många offer för människohandel inte öppet
berättar om det, och att det därför kan vara mycket svårt att veta om en person
har varit utsatt för brottet, innehåller handboken bland annat en rad indikatorer
som personalen ska vara uppmärksamma på när de möter sökande. En slutsats
som dras i studien är att erfarenhet, engagemang och kunskap om
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människohandel är viktiga för att Migrationsverkets personal ska kunna upptäcka
och skydda offer för människohandel. Behovet av utbildning om trafficking anses
vara stort – inte minst när många nya asylsökande anländer till Sverige och ny
personal rekryteras för att hantera ärendena.
Klicka här för att komma till studien!
Studie om sociala förmåner för migranter
EMN Sverige har också publicerat det svenska bidraget till studien ”Migrant access
to social security and healthcare: policies and practice”. I denna studie redovisas
tillgängligheten för migranter till sociala förmåner och socialförsäkringssystem,
och i vilken mån detta skiljer sig från tillgängligheten för landets egna
medborgare. Den svenska studien visar att i Sverige är de sociala förmånerna
kopplade till bosättning eller arbete i landet. Om en person har svenskt eller
utländskt medborgarskap har däremot ingen betydelse. Rapporten innehåller
också statistik som bland annat visar sysselsättning och arbetslöshet bland
tredjelandsmedborgare jämfört med svenska medborgare.
Den svenska delrapporten finns att ladda ner här.

Nationella evenemang
EMN-seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige
Den 16 december 2013 höll EMN Sverige ett nationellt nätverksseminarium i
Stockholm för att presentera studien ”Attracting highly-qualified and qualified
third-country nationals”. I seminariet deltog ett 30-tal personer, bland annat från
olika universitet, myndigheter och departement. Resultat och slutsatser från
studien presenterades, och företrädare för LO och Svenskt näringsliv diskuterade
dess innebörd för vidareutvecklingen av Sveriges policy för arbetskraftsinvandring
från tredje land.
Tidningen Arbetet har publicerat en nyhetsartikel om seminariet.
Programmet för seminariet och presentationen av den svenska studien finns att
ladda ner här.
Nationell EMN-konferens om ensamkommande barn
EMN Sverige planerar att arrangera en nationell nätverkskonferens på temat
ensamkommande barn. Konferensen ska inspireras av en av EMNs studier 2014
(se nedan under ”pågående och planerade studier”) och hållas i oktober 2014. Det
exakta datumet för konferensen är ännu inte bestämt.

Nyheter från EMN Europa
Syntesrapporter
Syntesrapport om högkvalificerad arbetskraftsinvandring
EMN Europa och EU-kommissionen har publicerat en jämförande syntesrapport
om medlemsstaternas strategier för att attrahera högkvalificerade arbetstagare.
Syntesrapporten visar bland annat att det svenska regelverket skiljer sig från
många andra nationella regelverk inom EU. Syntesrapporten (och Sveriges
nationella rapport) finns att ladda ner här.
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Syntesrapport om mottagningssystem för asylsökande
EMN Europa och EU-kommissionen har publicerat en jämförande syntesrapport
om mottagning av asylsökande. Rapporten innehåller bland annat en analys av
olika former av boenden för asylsökande i de olika länderna och översiktlig
information om ersättningar. Syntesrapporten (och Sveriges nationella bidrag till
det) finns att ladda ner från EMN Sveriges webbplats.
Syntesrapport om identifiering av offer för människohandel
Även en jämförande europeisk syntesrapport om medlemsstaternas praxis
rörande identifiering av offer för människohandel inom asyl- och
återvändandeprocesserna har nu publicerats. Rapporten finns att ladda ner på
EMN Europas webbplats.

Pågående och planerade studier
Förvar, återvändande, ensamkommande barn och egenföretagare
EMN har nu börjat att genomföra det årliga arbetsprogrammet för 2014. Under
första halvåret kommer EMN att fokusera på frågor rörande återvändande. Årets
första studie kommer att handla om förvar och alternativ till förvar. Studien ska
bland annat visa vilka grupper av migranter som får tas i förvar i de olika länderna
och vilka alternativ som finns (t.ex. uppsikt, elektronisk övervakning). I en annan
studie ska EMN analysera hur återinreseförbud och återtagandeavtal fungerar i
praktiken och hur dessa instrument påverkar migrationen.
Senare i år ska EMN även producera en studie om ensamkommande barn och en
studie om ”business-related immigration”. Studien om ensamkommande barn är
tänkt som en uppdatering av en stor EMN-studie som genomfördes 2009. Studien
om business-relaterad invandring ska bland annat analysera nationella regelverk
och praxis gällande tredjelandsmedborgare som vill komma till EU och starta
företag eller investera pengar.

Internationella möten
EMN-konferens “The Agenda for Growth in the EU: why migration matters”,
Litauen
Den 5-6 november 2013 arrangerade EMN tillsammans med det litauiska EUordförandeskapet den årliga EMN-konferensen i Vilnius. Temat för konferensen
var ”The Agenda for Growth in the EU: Why migration matters”. Konferensen
inspirerades av EMNs studie om migration för högkvalificerad arbetskraft. På
konferensen diskuterades EU:s politik kring arbetskraftsinvandring och
migrationens betydelse för EU:s tillväxt. Ett antal länder, bland annat Sverige,
presenterade sina regelsystem för arbetskraftsinvandring. Konerensen gav
möjlighet att diskutera de senaste idéerna om en hel rad ämnen relaterade till
migrationens roll för att bidra till ekonomisk utveckling och vilka slutsatser som
kan dras av detta. Mer information om EMN-konferensen finns på hemsidan för
EMN konferensen 2013.
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EMN-konferens “Highly qualified migrants – a viable perspective”, Italien
Den 29 November 2013 organiserade EMN Italien en nationell nätverkskonferens
på temat ”Highly qualified migrants – a viable perspective”. Forskare och
företrädare för italienska fackförbund och arbetsgivarorganisationer diskuterade
arbetskraftsinvandring till Italien och flera talare från olika EMN-kontaktpunkter,
däribland EMN Sverige, presenterade nationella strategier för att attrahera
utländsk arbetskraft till respektive land.
Talarnas presentationer finns att ladda ner på EMN Italiens webbplats.

Nyheter om migration och asyl i Sverige
Migrationsverkets prognos 2014
Migrationsverket räknar med att mellan 52 000 och 67 000 personer kommer att
söka asyl i Sverige under 2014. Huvudscenariot i Migrationsverkets senaste
prognos, som lämnades till regeringen i början av februari 2014, är 59 000
asylsökande. Denna siffra skulle innebära en ökning jämfört med året innan.
Under 2013 sökte drygt 54 000 personer asyl i Sverige och de största grupperna
var personer från Syrien, statslösa, Eritrea, Somalia och Afghanistan. Enligt
prognosen utgår man ifrån att den svåra flyktingkrisen i Syrien och dess
grannländer fortsätter.
Migrationsverkets senaste prognos hittar du här.
Delegation för migrationsstudier
Regeringen beslutade den 21 november 2013, efter överenskommelse med
Miljöpartiet, att inrätta en delegation för migrationsstudier. Delegationens
uppdrag är att förena den akademiska och praktiska miljön och belysa
migrationens samband med andra områden, till exempel utveckling, integration
och arbetsmarknad. Delegationen ska genom studier, sammanställningar av
forskningsresultat, analys och utvärdering av svenska och internationella
forskningsresultat ge underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan
utformas. Delegationen ska också genom seminarier sprida kunskap och
information om migrationsfrågor.
Läs mer här.

Nyheter om migration och asyl i EU
EMN har nyligen publicerad ett nytt utskick av EMN-bulletinen. Bulletinen är EMN
Europas nyhetsbrev. Senaste utgåvan innehåller information om nya utvecklingar
rörande asyl och migration i EU och dess medlemsstater samt aktuell statistik om
bland annat antalet asylsökande i Europa, beviljade uppehållstillstånd samt
irreguljär invandring. Bulletinen finns att ladda ner här.

Konferenser
Metropolis, 3-7 november 2014, Milano, Italien
Den 3-7 november 2014 hålls den årliga Metropolis-konferensen i Milano, Italien.
Årets tema är “Migration – Energy for the Planet, Feeding Cultures”. Metropolis är
en internationell mötesplats som ska underlätta utbyte av forskningsresultat,
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politiska strategier och praxis inom områdena migration och asyl mellan forskare,
praktiker och politiska beslutsfattare. EMN har regelbundet deltagit I dessa
konferenser och organiserat workshopar rörande aktuella studieteman.

Ad hoc-frågor
EMN Sveriges ad-hoc fråga om uppehållstillstånd för Syrier
I november förra året ställde EMN Sverige en fråga till de andra länderna som
ingår i nätverket. Frågan handlade om vilken praxis som tillämpas när det gäller
uppehållstillstånd för syriska medborgare och statslösa personer som kommer
från krigets Syrien. Bakgrunden till denna fråga var att Sverige är ett viktigt
mottagarland; Sverige och Tyskland är de länder i Europa som tar emot flest
asylsökande från Syrien. EMN Sverige ville veta om, och i förekommande fall i
vilken omfattning, asylsökande från Syrien och statslösa beviljas permanenta
respektive tidsbegränsade tillstånd.
Av de 28 länder som deltar i EMN har 19 besvarat frågan. I de flesta länder finns
inget generellt ställningstagande när det gäller vilken typ av tillstånd som beviljas
sökande från Syrien. Huvudtrenden verkar vara att asylsökande från Syrien som
får flyktingstatus eller asyl beviljas ett permanent eller flerårigt tillstånd. Personer
med alternativt skyddsbehov får ett tidsbegränsat tillstånd som förlängs om
omständigheterna som tillståndet grundar sig på kvarstår.
Båda typer av beslut förekommer i olika hög grad. Vissa länder beviljar enbart
tidsbegränsade tillstånd, men ofta förlängs dessa utan ny prövning och kan sedan
bli permanenta. Andra länder beviljar tillstånd som i praktiken kan anses vara
permanenta men som inte betecknas som sådana. De skillnader som observeras
baseras huvudsakligen på skillnader i asylsystemen generellt och har inte bara
bäring på sökande från Syrien.
En sammanställning av EMN-ländernas svar och en sammanfattning av resultaten
finns på EMN Sveriges hemsida.

*
*

*

Om EMN
Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av
Europeiska kommissionen och har i uppdrag att förse Europeiska unionens
institutioner, samt myndigheter och regeringar i EU:s medlemsstater, med aktuell,
objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor i syfte
att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller
riktar sig också till allmänheten. Under 2008 inrättades EMN som en permanent
expertgrupp. EMN består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer samt
Norge. Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten.
Kontakt: Marie Bengtsson • Bernd Parusel
Migrationsverket • 601 70 Norrköping
e-post emn@migrationsverket.se • www.emnsweden.se
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