EMN Sverige
Nyhetsbrev november 2016
Hej!
I och med att EMN Sverige lanserar en ny profil återupptar vi även detta
nyhetsbrev. Denna gång informerar vi bl.a. om en nationell rapport om
vidarebosättning, den årliga policyrapporten för 2015 samt nationella
och internationella möten och konferenser. Besök gärna även vår nya
hemsida www.emnsweden.se!
Nyhetsbrevet får spridas vidare, och vi tar gärna emot nya
prenumeranter. Återkom gärna med feedback!
Med vänliga hälsningar,
EMN Sverige
Marie Bengtsson (nationell koordinator),
Bernd Parusel (expert),
Jonas Hols (expert)

Nyheter från EMN Sverige
Nationella studier och rapporter
Policyrapport 2015
EMN Sverige publicerade nyligen den årliga policyrapporten för 2015.
Under 2015 ökade antalet asylsökande till Sverige drastiskt. Omkring
163 000 människor tog sig till Sverige för att söka asyl vilket var mer än
dubbelt så många som året innan. Ökningen innebar stora utmaningar
för såväl myndigheter som kommuner och frivilligorganisationer. Detta
resulterade i att regeringen i november 2015 föreslog en rad
åtstamningar i asylpolitiken för att minska antalet asylsökande till
Sverige. Dessa åtgärder och andra utvecklingar inom området migration
och asyl kan du läsa mer om här.
Studie om vidarebosättning
I september publicerade EMN Sverige studien ”Resettlement and
Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works? Country
report Sweden”. Studien beskriver och analyserar hur vidarebosättning
av kvotflyktingar fungerar i Sverige. En övergripande slutsats är att det
svenska vidarebosättningsprogrammet har ett generellt stöd i den
allmänna opinionen och hos politiska partier över hela den politiska
skalan, och anses vara allmänt välfungerande.

Bland utmaningarna som det svenska vidarebosättnings-programmet
har ställts inför under de senaste åren finns problem med att hitta
bostäder i kommunerna, vilket har förvärrats av det stora antalet
asylsökande som också behöver bostäder. En ny lagstiftning som trädde
i kraft i mars 2016 syftar till att bidra till att lösa detta problem genom
att lagen kräver att alla svenska kommuner ska erbjuda boende till
nyanlända.
Studien finns att ladda ner här.
Studie om integration av nyanlända på arbetsmarknaden
EMN har också publicerad det svenska bidraget till studien ”Integration
of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour
market”. Studien kartlägger och diskuterar regelverk och nya politiska
åtgärder och initiativ kring hur olika grupper av nyanlända integreras på
arbetsmarknaden i Sverige.
Studien finns att ladda ner här.

Nationella evenemang
Nationell EMN-konferens 2016
I samband med EMN-studien ”Resettlement and Humanitarian
Admission Programmes in Europe – what works?” anordnade EMN
Sverige en internationell konferens om vidarebosättning i Stockholm den
13 oktober 2016. Syftet med konferensen var att ge en inblick i hur
vidarebosättning fungerar i praktiken, både i Sverige och i andra länder,
och att diskutera hur befintliga program kan vidareutvecklas. Mer
information om konferensen samt talarna presentationer hittar du här.

Ny uppdaterad webbplats
I november fick EMN Sveriges webbplats en ny uppdaterad profil. Sidan
uppdateras nu kontinuerligt med nya studier och rapporter, nyheter och
intressanta ad-hoc frågor. Besök oss gärna på www.emnsweden.se

Deltagande i andra kontaktpunkters konferenser
EMN Frankrike
Den 29 juni 2016 deltog EMN Sverige i Frankrikes EMN-konferens som
hölls i Paris. Temat för konferensen var “Integration of refugees into the
labour market in France and the EU”. På konferensen presenterades
bland annat en OECD-studie om integration av flyktingar på
arbetsmarknaden. EMN Sverige presenterade nya utvecklingar i Sverige
vad gäller integration.
En rapport från konferensen (på franska) och presentationerna som
hölls, däribland den svenska presentationen (på engelska) finns här på
EMN Frankrikes webblats.

Internationella möten
Internationella Metropolis-konferensen 2016
I år hölls den årliga Metropolis-konferensen i Nagoya, Japan den 24-28
oktober. EMN Sverige anordnade en workshop om vidarebosättning och
deltog aktivt i ett par andra workshoper som handlade om integration av
nyanlända på arbetsmarknaden. Konferensen tog även upp ämnen som
flyktingsituationen i Mellanöstern och Europa, samband mellan
internationell migration och handel, migration och internationellt
samarbete i Asien samt migrations- och flyktingpolitiken i Japan, med
mera.
Du kan läsa mer om konferensen och Sveriges workshop om
vidarebosättning här.
Mediendienst Integration (Tyskland)
På inbjudan av ”Mediendienst Integration” deltog EMN Sverige i en
workshop för journalister som hölls den 10 oktober i Berlin. Temat för
workshopen var „Integration av flyktingar: Vad kan Tyskland lära sig av
Sverige?”. Bland deltagarna fanns journalister från tyska dagstidningar
och nyhetsbyråer. Workshopen resulterade i några artiklar i tyska
medier, bland annat der Tagesspiegel (på tyska).

Nyheter från EMN Europa
Syntesrapporter
Policyrapport 2015
EMN Europa har publicerad en syntesrapport för policyrapporten 2015.
Här kan du läsa om väsentliga utvecklingar och ny policy inom
områdena migration och asyl i nästan samtliga EU-medlemsstater. I
rapporten ingår även en detaljerad bilaga med jämförbar statistik om
migration och asyl. Syntesrapporten bygger på nationella
policyrapporter från 26 länder.
Dessa landrapporter finns under denna länk.
Syntesrapporten finns på vår hemsida under denna länk.
Vidarebosättning
I mitten av november 2016 publicerade EMN en syntesrapport för
studien ”Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in
Europe – what works?” Studien går igenom vidarebosättningsprogram i
23 medlemsstater och Norge. Rapporten visar att antalet EUmedlemsstater som tar emot kvotflyktingar genom vidarebosättning har
ökat på senare år.
Samtidigt är de flesta program dock fortfarande småskaliga.
Medlemsstaterna använder också olika kriterier och metoder för att välja
ut kvotflyktingar.

Syntesrapporten finns att ladda ner här.
Den 14 november 2016 presenterades studie i Europaparlamentets
utskott för medborgarliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor (LIBE). Läs mer om detta här.
Integration av nyanlända
EMN har även publicerat en syntesrapport för studien “Integration of
beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour
market”. Studien belyser hur olika grupper av nyanlända integreras på
arbetsmarknaden i EU:s medlemsstater. Studien finns att ladda ner här.

Arbetsprogrammet: löpande studier
Just nu arbetar EMN med två studier som ingår i arbetsprogrammet för
2016. Den första handlar om regelverket för familjeåterförening
(”Family Reunification of third-country nationals in the EU: National
Practices”). Den andra handlar om migranter som arbetar utan arbetseller uppehållstillstånd (”Illegal employment of Third-Country Nationals
in the EU”). De svenska bidragen till dessa studier beräknas vara klara
under våren 2017, och de europeiska syntesrapporterna kort därefter.

EMN – Platform on statelessness
EMN har utsetts till en plattform för statslöshet. Som en del i detta
arbete har ett antal konferenser hållits, bl.a. i Luxembourg och Ungern
och en workshop organiserades under Metropolis-konferensen i Japan i
oktober. För det fortsatta arbetet kring detta problemområde har
UNHCR organiserat en utbildning för EMNs medarbetare. En
representant från den svenska nationella kontaktpunkten har tagit aktiv
del i detta arbete och deltagit i alla dessa aktiviteter.
En EMN Inform på temat ”Statelessness in the EU” ska publiceras inom
några veckor.

EMN-Bulletinen
EMN Europa har publicerat ett nytt utskick av sitt nyhetsbrev ”EMN
Bulletin”. I detta utskick finns bland annat information om hur EU och
medlemsstaterna har reagerat på flyktingsituationen 2015-2016.
Bulletinen finns att ladda ner från EMN Europas webbplats.

Nyheter om migration och asyl i Sverige
Ökad flyktingkvot
Den 23 oktober 2015 enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna och Kristdemokraterna om olika insatser med anledning av
flyktingkrisen. De flesta av dessa har nu genomförts. En översikt av
regeringens åtgärder med anledning av flyktingsituationen finns att läsa
här.
En av punkterna i överenskommelsen innebär att Sverige ska öka
antalet kvotflyktingar successivt upp till 5 000 personer senast 2018.
Den 21 september 2016 meddelade regeringen att Sverige nu inleder
denna ökning av vidarebosättningskvoten med en höjning med 1 500
platser, det vill säga från 1 900 till 3 400 personer år 2017. År 2018
tillförs ytterligare 1 600 platser. Läs mer om detta beslut här.

Migrationsverket tar över anvisningsuppdrag
Vid årsskiftet 2016-2017 går uppdraget att anvisa nyanlända till
boplatser i kommuner över från Arbetsförmedlingen till
Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets prognos ska omkring 23 600
personer anvisas till bostäder som kommunerna ska ta fram.
Förberedelser inför det nya uppdraget pågår, bland annat genom
utbildning av personal.

Migrationsverkets prognos
I sin senaste verksamhets- och utgiftsprognos som publicerades den 25
oktober 2016 skriver Migrationsverket att den internationella
flyktingkrisen fortsätter och att fler människor befinner sig på flykt än
under andra världskriget. Trots detta minskar antalet asylsökande i
Europa och Sverige. Till följd av migrationsöverenskommelsen mellan
EU och Turkiet, gränskontroller på Balkan och inre gräns- och IDkontroller i Schengenområdet har det blivit svårare att resa in till och
genom Europa för att sedan nå Sverige. För 2016 sätter
Migrationsverket det nya planeringsantagandet till 29 000 asylsökande.
Prognosen hittar du här.

Nyheter om migration och asyl i EU
På sin sida ”European Agenda for Migration” publicerar EUkommissionen löpande nya skrivelser och lagförslag om hanteringen av
flyktingsituationen och legal invandring. Bland annat finns det en
översikt över antalet asylsökande som har omfördelats från Grekland
och Italien till andra medlemsstater.

Kontakta oss
Om du har frågor till EMN Sverige, vänligen kontakta oss genom att
skicka mejl till emn@migrationsverket.se eller
förnamn.efternamn@migrationsverket.se.

