Europiska migrationsnätverket (EMN)
Vad är EMN?
Ett europeiskt nätverk vars mål är att tillhandahålla aktuell, objektiv, tillförlitlig och
jämförbar information om migration och asyl i syfte att stödja beslutsfattande inom EU
på dessa områden. Tanken är också att förse allmänheten med sådan information.

Hur ser EMN:s struktur ut?
EU-kommissionen (under direkt ansvar av generaldirektoratet för inrikes frågor,
kontakt: Stephen.Davies@ec.europa.eu) samordnar EMN med hjälp av två serviceföretag (GHK-COWI: emn@ghkint.com och iLiCONN: emn@intrasoft-intl.com), i
samarbete med nationella kontaktpunkter (EMN NCP:er) i varje medlemsstat,
samt i Norge, vilka i sin tur utvecklar ett nationellt nätverk bestående av ett brett
spektrum av organisationer inom området.
Varje EMN NCP utses av respektive medlemsstats regering vilket resulterar i en
mångfald olika typer av organisationer. De utgörs främst av inrikes- och
justitieministerier, men även av forskningsinstitut, frivilligorganisationer och i
enstaka fall ett lokalkontor hos en internationell organisation.
EMN:s styrelse, ledd av EU kommissionen och bestående av en representant från
varje medlemsstat plus observatörer från Europaparlamentet och från Norge, ger
strategisk vägledning för EMN:s verksamhet.

Vad gör EMN?
EMN svarar på informationsbehov genom rapporter, studier, ad hoc-frågor,
policysammanfattningar (EMN Inform) och kvartalsrapporter. EMN ägnar sig
normalt inte åt grundforskning utan samlar, analyserar och tillgängliggör, på ett
åtkomligt och jämförbart sätt, data och information som återfinns på nationell och
EU-nivå. EMN analyserar sedan denna information för att förbättra dess
jämförbarhet och harmonisering på EU-nivå. På detta sätt ger EMN ett värdefullt
bidrag till en evidensbaserad politik. Spridning av information sker främst via
EMN:s webbplats och publikationer.

http://www.emn.europa.eu

EMN har etablerat ett nätverk på flera nivåer som ska bistå verksamheten. På
europeisk nivå träffas EMN NCP:er regelbundet samtidigt som de nätverkar och
samarbetar med andra europeiska institutioner och organisationer. Dessa inkluderar
kommissionens Eurostat och generaldirektorat för forskning, de nationella
kontaktpunkterna för integration, Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter (FRA) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). EMN ger
också löpande stöd till den nyligen lanserade EU Immigration Portal.
På nationell nivå utvecklar varje EMN NCP ett nätverk tillsammans med partners i
sin medlemsstat, med expertis inom migration och asyl, från en bred
intressentgrupp, t.ex. från myndigheter, (den akademiska) forskarvärlden och
frivilligorganisationer. De nationella nätverken syftar till att säkerställa ett nära
utbyte av information med beslutsfattare på nationell nivå, för att bättre förstå deras
behov av information och för att förbättra EMN:s roll i att snabbt reagera på sådana
behov, i lämpliga format.

Vad producerar EMN?
Rapporter
EMN producerar årliga policyrapporter som ger en översikt över de mest betydande
politiska och rättsliga utvecklingarna (inklusive på EU-nivå), såväl som offentliga
debatter inom asyl- och migrationsområdet i medlemsstaterna. Sedan 2009 bidrar
rapporterna också till kommissionens årliga rapporter om invandring och asyl, vilka
följer upp framsteg som gjorts i genomförandet av asyl- och migrationspolitiken.

Studier
EMN producerar även studier på teman (se nedan) som är
relevanta för beslutsfattare på nationell och EU-nivå, för att
möta både långsiktiga och kortsiktiga behov.

Hur väljs teman för studierna?
De teman som väljs ut baseras på förslag från en eller flera
EMN NCP:er och/eller EU-kommissionen, och baseras på
deras relevans för medlemsstaterna och kommissionen och
dess organ. Teman kan föreslås för fördjupade, strategiska
studier med långsiktig betydelse, eller kortare, fokuserade
studier för att möta ett kortsiktigt informationsbehov.
Styrelsen granskar och godkänner formellt valet av teman
inom ramen för ett årligt arbetsprogram för EMN.
Hur producerar EMN sina studier?
Gemensamma specifikationer för en huvudstudie, och en
gemensam mall för en fokusstudie, sammanställs först för
att underlätta bättre jämförbarhet. Varje EMN NCP
producerar en nationell rapport/bidrag i enlighet med den
gemensamma specifikationen/mallen, ofta med bidrag från
medlemmar i det nationella nätverket. Därefter sammanställs en jämförande sammanfattande rapport, s.k.
syntesrapport, som samlar de viktigaste resultaten från de
nationella rapporterna och sätter dem i ett EU-perspektiv
(t.ex. genom att relatera till de senaste politiska initiativen).
Vilka studier har EMN producerat hitintills?
Studierna listas här och via länkarna kan du ladda ner både
syntesrapporten och motsvarande nationella rapporter:
1. Practical responses for reducing irregular
migration (2012);
2. Visa Policy as Migration Channel (2012);
3. Temporary and circular migration: empirical
evidence, current policy practice and future
options in EU Member States (2011);
4. Satisfying labour demand through migration in
EU Member States (2011).
5. The different national practices concerning
granting of non-EU harmonised protection
statuses (2010);
6. Programmes and strategies in the EU Member
States fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries (2010);
7. Policies on reception, return and integration
arrangements for, and numbers of, unaccompanied
minors – an EU comparative study (2010);
8. The Organisation of Asylum and Migration
Policies in the EU Member States (2009);
9. Family Reunification (2008).
År 2012 kommer huvudstudien att fokusera på
internationella studenters migration till EU:s
medlemsstater. Den första fokusstudien kommer att
behandla temat missbruk av uppehållstillstånd för
familjeåterförening, däribland skenäktenskap och falska
intyg om faderskap. Andra teman är utmaningar och
metoder i migrationsprocessen för att fastställa
sökandens identitet och tredjelandsmedborgares
rörlighet inom EU.

Ad hoc-frågor
Frågorna är ett sätt för EMN NCP:erna och kommissionen
att samla in information från nätverket under en relativt
kort tidsperiod inom ett brett spektrum av asyl- och
migrationsrelaterade frågor, t.ex. laglig migration,
irreguljär migration, gränser, återvändande, visering etc.
Nätverket producerar sedan sammanställningar av svaren
på ad hoc-frågorna.
Policy Briefs: EMN Inform
Dessa ger kortfattade viktiga resultat och upplysningar till
beslutsfattare i ett specifikt ämne och bygger på resultaten
av information som samlats in och analyserats av EMN,
till exempel från rapporter och studier eller från ad hocfrågor.
EMN Bulletin
Dessa ger aktuell, tematisk information som efterfrågas
av, och är relevant för, beslutsfattare på kvartalsbasis. De
belyser den senaste utvecklingen på EU- och nationell
nivå, samt ger relevant och aktuell information från EMN,
inklusive den senaste publicerade statistiken främst från
Eurostat.
EMN:s ordlista (glossary) och tesaurus
EMN:s ordlista förbättrar jämförbarheten genom en
gemensam tolkning och användning av termer och
definitioner som rör asyl och migration. Ordlistan bygger
på en rad olika källor, främst de som anges i EU:s asyloch migrationspolitiska regelverk, och gör dessa
tillgängliga i de flesta medlemsstaters språk. Ordlistan har
därefter använts för att utveckla en EMN tesaurus, som
möjliggör strukturerad dokumentation och sökning av
dokument.
EMN:s statusrapporter
EMN producerar en årlig statusrapport där man redovisar
aktiviteter och resultat. Statusrapporten antas som ett
arbetsdokument från kommissionen och överlämnas
formellt till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, den
ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.

Var hittar jag mer information?
Alla EMN:s rapporter och studier, inklusive de nationella
rapporterna och syntesrapporterna, sammanställningar av
ad hoc-frågor, kvartalsrapporter och EMN Informs,
publiceras på EMN:s hemsida.
Ytterligare information, inklusive EMN:s olika
produkter, finns tillgängligt på: http://www.emn.europa.eu

Vilka är de nuvarande kontaktpunkterna
(NCP:er) för EMN?
Information om alla EMN NCP:er ges nedan. I varje
medlemsstat utgörs en EMN NCP av minst tre experter,
antingen från samma organisation eller från olika
organisationer. I det senare fallet är det en organisation
som agerar nationell koordinator och det är då deras
kontaktuppgifter som anges nedan. Du kan kontakta
relevant EMN NCP för din medlemsstat via följande
kontaktuppgifter:

BELGIEN: BE EMN NCP är sammansatt av experter från
migrationsmyndigheten
(stödenhet
för
policyfrågor),
generalkommissarien för flyktingar och statslösa personer
(internationell enhet) samt observationsorganet för migration
Centrum för lika möjligheter och kamp mot rasism. Det är
migrationsmyndigheten som fungerar som nationell
koordinator för EMN.
Information: www.emnbelgium.be
Kontakt: benedikt.vulsteke@dofi.fgov.be

IRLAND: IE EMN NCP är institutet för ekonomisk och
social forskning (ESRI), som är den huvudsakliga institution
som bedriver ekonomisk och social forskning på Irland. Det
är ett oberoende forskningsorgan med uppdrag att producera
objektiv forskning av hög kvalitet som orienterar politiska
beslutsfattare och ökar förståelsen för ekonomiska och
sociala förändringar.
Information: www.emn.ie
Kontakt: EMN.Ireland@esri.ie

BULGARIEN: BG EMN NCP är migrationsdirektoratet
inom inrikesministeriet.
Information: www.mvr.bg
Kontakt: lkvasileva.110@mvr.bg

ITALIEN: IT EMN NCP består av inrikesministeriet,
avdelningen för medborgerliga rättigheter och invandring,
centrala direktoratet för invandrings- och asylpolitik, som
fungerar som nationell koordinator för EMN, och
IDOS/statistisk dokumentation om invandring.
Information: www.emnitaly.it
Kontakt: mariagrazia.colosimo@interno.it

CYPERN: Inrikesministeriet är koordinator för CY EMN
NCP, som består av folkbokföringen och migrationsavdelningen, asylenheten och utlänningspolisen för Cyperns
regering.
Information: www.moi.gov.cy
Kontakt: aargyropoulou@papd.mof.gov.cy
DANMARK: Danmark deltog inte i antagandet av beslutet
om inrättandet av EMN, men deltar som observatör.
Information: www.nyidanmark.dk
Kontakt: PBT@inm.dk
ESTLAND: EE EMN NCP är den estniska akademin för
säkerhetsfrågor, en statlig institution som ger yrkesutbildning
för regeringstjänstemän vid det estniska inrikesministeriet.
Information: www.sisekaitse.ee/ERV
Kontakt: emn@list.sisekaitse.ee
FINLAND: FI EMN NCP är enheten för juridisk service och
landinformation hos Finlands Migrationsverk (Migri), som
behandlar och avgör ansökningar om asyl, uppehållstillstånd
och medborgarskap. Enheten för juridisk service och
landinformation ger information om ursprungsländer och
juridiska tjänster för att stödja Migris och andra myndigheters
arbete i frågor som rör migration.
Information: www.emn.fi
Kontakt: emn@migri.fi
FRANKRIKE: FR EMN NCP är generalsekreteraren för
invandring och integration inom ministeriet för inrikes frågor,
utomeuropeiska franska territorier, lokala och regionala
myndigheter och invandring (Ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration),
företrädd av chefen för avdelningen för statistik, studier och
dokumentation. FR NCP består av tre heltidsarbetande
personer och är en del av avdelningen för statistik, studier och
dokumentation, vilken bistår med den statistik och fakta om
migration och asyl som krävs för utvecklandet av EMN:s
produkter.
Information:
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_the
m_res&numrubrique=376
Kontakt: emn@immigration-integration.gouv.fr
GREKLAND: GR EMN NCP består av tre tjänster i det
grekiska inrikesdepartementet, nämligen a) för frågor rörande
laglig migration, generalsekretariatet för befolkning och
socialt sammanhang, direktoratet för migrationspolitik
(koordinator för GR EMN NCP), b) för frågor rörande olaglig
migration, asylpolitik och relevant statistik, asylsektionen –
verksamhetsområdet
för
utlänningsfrågor,
Greklands
polishögkvarter, och c) för statistik rörande laglig migration,
direktoratet för informationsteknik - generaldirektoratet för
utvecklingsprojekt.
Information: www.ypes.gr
Kontakt: emn@ypes.gr

LETTLAND: LV EMN NCP är myndigheten för
medborgarskap och migrationsfrågor inom inrikesministeriet. Den ansvarar för genomförandet av den statliga
migrationspolitiken, underhåll av folkbokföringsregistret och
utfärdande av identitets- och resehandlingar.
Information: www.emnlatvia.lv
Kontakt: emn@pmlp.gov.lv
LITAUEN: LT EMN NCP är ett gemensamt organ som
förenar statliga och icke-statliga aktörer. LT EMN NCP är
sammansatt av representanter från inrikesministeriet och
migrationsmyndigheten,
samt
den
internationella
organisationen för migration (IOM) i Vilnius. Samarbetet ger
ett mer diversifierat perspektiv på migrationens utmaningar
och leder också till ökat nätverksbyggande och olika
synvinklar vid genomförande av EMN-aktiviteter.
Information: www.emn.Lt
Kontakt: audra@iom.Lt
LUXEMBURG: LU EMN NCP består av en
tvärvetenskaplig grupp experter från utrikesministeriet,
ministeriet för familjefrågor och integration, centrum för
studier och utbildning i interkulturella och sociala frågor
(CEFIS); Luxemburgs statistiska institut (STATEC);
centrum för studier av befolkningen, fattigdom och
socioekonomisk
politik
(CEPS/INSTEAD);
samt
Luxemburgs universitet som fungerar som nationell
koordinator.
Information: www.emnluxembourg.lu
Kontakt: coordination@emnluxembourg.lu
MALTA: MT EMN NCP är enheten för tredjelandsmedborgare inom ministeriet för inrikesfrågor och
parlamentsärenden. MT EMN NCP:s roll är att inrätta ett
nationellt migrationsnätverk bestående av ett brett spektrum
av nationella intressenter som är verksamma inom området
migration och asyl samt att öka medvetenheten bland dessa.
MT EMN NCP samverkar och samarbetar regelbundet med
dessa partners och anlitar deras expertis för EMN:s olika
produkter.
Information: www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=96
Kontakt: emn.ncp@gov.mt
NEDERLÄNDERNA: NL EMN NCP är placerad inom
informations- och analyscentret för invandring och
naturalisation (INDIAC). Denna enhet är placerad inom den
nederländska myndigheten för invandring och naturalisation
på ministeriet för inrikes frågor och rikets relationer.
Information: www.ind.nl eller www.emnnetherlands.nl
Kontakt: EMN@ind.minbzk.nl

POLEN: PL EMN NCP är inrikesministeriet där avdelningen
för migrationspolitik har den ledande rollen. Avdelningen
inrättades 2006 och ansvarar för den allmänna samordningen
av den polska migrationspolitiken samt för internationellt
samarbete. Inom ramen för EMN har avdelningen ett nära
samarbete med ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och
socialpolitik,
utlännings-myndigheten,
gränsbevakningsväsendet och statistiska centralbyrån.
Information: www.msw.gov.pl / www.emn.gov.pl
Kontakt: esm@msw.gov.pl

SVERIGE: Migrationsverket är den svenska NCP:n.
Migrationsverket är ansvarig myndighet för hela
migrantprocessen – för frågor rörande uppehållstillstånd,
arbetstillstånd,
visa,
mottagning
av
asylsökande,
återvändande, medborgarskap och återvandring. NCP:n
ligger inom verkets enhet för planering och analys vilken
också inkluderar en statistikfunktion och som har ansvar för
omvärldsanalys.
Information: www.emnsweden.se
Kontakt: emn@migrationsverket.se

PORTUGAL: PT EMN NCP är avdelningen för utlänningsoch gränsfrågor (SEF) inom inrikesministeriet. SEF är den
nationella myndigheten för inresa, uppehållstillstånd,
avvisning och utvisning av utlänningar samt för tekniskt stöd
och genomförande av nationell politik för invandring och asyl.
SEF har till uppgift att undersöka och främja åtgärder som rör
den nationella politiken för invandring, asyl och gränser och
är den enhet som ansvarar för nationell statistik rörande
invandring och asyl.
Information: http://rem.sef.pt
Kontakt: EMN@sef.pt

TJECKIEN: CZ EMN NCP är avdelningen för asyl- och
migrationspolitik vid inrikesministeriet. Avdelningen
fungerar som koordinator för frågor som rör invandring och
asyl, både på lagstiftande nivå och på genomförandenivå och
är också ansvarig för integration av icke-tjeckiska
medborgare.
Information: www.emncz.eu
Kontakt: emncz@mvcr.cz

RUMÄNIEN: RO EMN NCP är centrum för forskning,
analys och prognos inom den rumänska migrationsmyndigheten.
Information: www.mai.gov.ro
Kontakt: @ ccap.ori@mai.gov.ro
SLOVAKIEN: SK EMN NCP utgörs av den internationella
organisationen för migration (IOM) i Bratislava, som fungerar
som den nationella koordinatorn för EMN; inrikesministeriet,
dvs. gränspolisen, migrationsmyndigheten, samt funktionen
för lagstiftning och utrikes relationer; ministeriet för
arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och familjefrågor och
byrån för statistik.
Information: www.iom.sk / www.emn.sk
Kontakt: ncpslovakia@iom.int
SLOVENIEN: SI EMN NCP är inrikesdepartementet.
Information: www.mnz.gov.si
Kontakta: emn.mnz@gov.si
SPANIEN: ES EMN NCP består av experter från flera
ministerier (sysselsättning och social trygghet, inrikes,
utrikesfrågor och samarbete, samt justitie) och samordnas av
centrum för invandring, ett kollegialt organ knutet till
ministeriet för sysselsättning och social trygghet. Centret har
följande funktioner: datainsamling, analys och utbyte av
information i frågor som rör utlänningar, invandring och asyl,
samt främjande och spridning av rapporter och studier rörande
invandring.
Information:
http://extranjeros.meyss.es/es/RedEuropeaMigraciones
Kontakt: opi@meyss.es
STORBRITANNIEN: UK EMN NCP är placerad inom
enheten för migration och gränskontroll inom inrikesministeriets vetenskapsgrupp och består av en tvärvetenskaplig grupp forskare och statistiker till stöd för
beslutsfattare och verksamheten. De utför forsknings- och
analysprogram, bland annat studier på drivkrafter, kostnader
och fördelar med migration, gränssäkerhet, verkställighet av
invandringslagstiftning, och europeisk och internationell
bakgrund till migration till Storbritannien. De utför även
utvärderingar av politik och program, sammankopplar
migrationsforskning mellan statens myndigheter, samt
samarbetar
med
forskare
utanför
staten
inom
migrationsområdet.
Information: www.homeoffice.gov.uk/rds/
Kontakt: emn@homeoffice.gsi.gov.uk

TYSKLAND: DE EMN NCP är den federala myndigheten
för migration och flyktingar (BAMF). Som central
migrationsmyndighet, hanterar BAMF ansökningar om asyl
och subsidiärt skydd, är ansvarig för integrationen av
invandrare samt leder ett nationellt program för integration.
BAMF bedriver vetenskaplig forskning i frågor rörande
invandring och integration för att erhålla analytiska slutsatser
beträffande kontroll av invandring. Dessutom bevakar och
utvärderar BAMF forskningen på nationell och internationell
nivå samt ger råd till den federala regeringen om
invandringspolitiken.
Information: www.emn-germany.de /
www.emn-deutschland.de
Kontakt: EMN_NCP-DE@bamf.bund.de
UNGERN: HU EMN NCP är avdelningen för europeiskt
samarbete inom inrikesministeriet. Avdelningen ansvarar för
utarbetandet och samordningen av migrations-, asyl- och
integrationspolitik och övervakar arbetet på myndigheten för
invandring och medborgarskap. Avdelningen ansvarar också
för uppdrag i samband med Europeiska integrationsfonden,
Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden.
Information: www.emnhungary.hu
Kontakt: emh@bm.gov.hu
ÖSTERRIKE: AT EMN NCP är den internationella
organisationen för migration (IOM) i Wien. IOM bistår den
österrikiska regeringen i att möta de växande utmaningar
som reglering av migrationen medför. IOM:s målsättning är
att ge en fördjupad förståelse av migrationsfrågor, uppmuntra
social och ekonomisk utveckling genom migration, samt
främja invandrares värdighet och välbefinnande.
Information: www.emn.at
Kontakt: ncpaustria@iom.int
NORGE: Norge deltar i EMN via ett samarbetsavtal mellan
EU-kommissionen och norska justitiedepartementet. NO
EMN NCP etablerades 1 januari 2011 och består av
Innvandringsavdelingen inom departementet, Utlendingsdirektoratet (http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-ofImmigration) och Institutt for samfunnsforskning
(http://www.socialresearch.no).
Information: www.emnnorway.no
Kontakt: info@emnnorway.no
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