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Hej!
Välkommen till ett nytt utskick av EMN Sveriges nyhetsbrev!
I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om en ny EMN-syntesrapport om
förvar och uppsikt, EMN Sveriges nätverkskonferens om ensamkommande barn
som hölls den 8 oktober 2014, fyra nya ”EMN Informs” och en ad hoc-fråga om
cirkulär och temporär migration. Vi blickar också fram på studier som EMN ska
genomföra nästa år.
Nyhetsbrevet får gärna spridas, och vi tar gärna emot nya prenumeranter!
Vänliga hälsningar,
Marie Bengtsson (nationell koordinator)
Bernd Parusel (expert)
Björn Bergström (expert)
emn@migrationsverket.se

Nyheter från EMN Sverige
Nationella studier och rapporter
Fokusstudie om ensamkommande barn
EMN Sverige har nyligen publicerat det nationella bidraget till EMN-studien
”Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014”. Studien är i
huvudsak en uppdatering av vissa delar av en större studie på samma tema som
genomfördes 2009.
Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har ökat markant sedan
den ursprungliga EMN-studien skrevs. Den nya studien fokuserar på asylprocessen
samt åldersbedömningar, ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och
kommunerna gällande asylprocessen och mottagning samt olika former av
boenden. Rapporten innehåller även information om ensamkommande barn som
avviker från boendena och asylprocessen.
Klicka här för att komma till den svenska studien!
Den ursprungliga EMN-studien om ensamkommande barn finns här.
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Nationella evenemang
Nationell EMN-konferens om ensamkommande barn, 8 oktober 2014
Den 8 oktober 2014 höll EMN Sverige sin årliga nätverkskonferens i Stockholm.
Temat för konferensen var "Unaccompanied minors – Swedish and European
perspectives". Temat var således kopplat till en av studierna som EMN
genomförde under 2014. Syftet med konferensen var att titta på det svenska
mottagandet av ensamkommande barn och att jämföra det med några andra
europeiska länder.
Konferensen inleddes av Christer Zettergren, chef för Migrationsverkets
Omvärldsenhet. Två talare från Migrationsverket, Kjell-Terje Torvik och Barbro
Bolinder, presenterade sedan hur mottagande och prövning av ansökningar från
ensamkommande barn fungerar i Sverige. Nataliya Nikolova, från EMN:s service
provider, presenterade bakgrund och upplägg för den studie kring
ensamkommande barn som genomfördes av EMN:s medlemmar. Efter pausen
berättade Elisabeth Melin, expert på Sveriges Kommuner och Landsting om
kommunernas roll i mottagandet och vilka utmaningar de ser. Hon följdes av
Gunilla Andersson från Rinkeby-Kista kommundelsnämnd i Stockholm, som
berättade om hur arbetet med att ta emot ensamkommande barn fungerar i
praktiken. Magdalena Bjerneld från Uppsala universitet redogjorde för ett
forskningsprojekt som har följt ensamkommande flickor från Somalia och
intervjuat dem 15 år efter ankomsten till Sverige.
Efter lunch var det dags för en internationell utblick där Norges, Österrikes,
Italiens och Irlands mottagande av ensamkommande barn presenterades. Den
sista talaren var Samarie Wijekoon Löfvendahl från UNHCR i Stockholm, som
presenterade riktlinjer, framtagna av UNHCR och UNICEF, kring bedömning av
barnets bästa i asylprocessen - “Safe and Sound: What States can do to respect
the Best Interests of unaccompanied and separated children in Europe”.
Bland de över 80 deltagarna fanns företrädare för olika svenska myndigheter,
departement, kommuner, domstolar och frivilligorganisationer samt nationella
EMN-kontaktpunkter från 12 EU-länder.
Presentationerna som hölls på konferensen finns att ladda ner här.

Nyheter från EMN Europa
Syntesrapporter
Syntesrapport om förvar och alternativ till förvar
I en ny syntesrapport undersöker EMN förvar och alternativ till förvar i EUmedlemsstaterna. Studien är baserad på nationella rapporter från 26 länder och
visar att medlemsstaterna använder dessa tvångsåtgärder i olika hög grad och att
flera olika metoder förekommer för att undvika att ta migranter i förvar. Förvar
används oftast för att säkerställa att migranter som måste lämna ett EU-land inte
avviker och gömmer sig för att komma undan en utvisning. Förvarsinstrumentet
används dock i vissa fall också för att underlätta för myndigheterna att fastställa
en persons identitet. Som alternativa åtgärder till förvar använder
medlemsstaterna metoder som t.ex. uppsikt, krav på att en utlänning inte får
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lämna ett visst geografiskt område, indragna pass och id-dokument, eller
elektronisk övervakning. Sverige använder uppsikt som enda möjliga alternativ till
förvar. Uppsikt används i så många som 23 medlemsstater.
Antalet personer som har tagits i förvar i Sverige har ökat under de senaste åren.
Under 2013 togs 2 893 personer i förvar i Sverige. Men även antalet beslut om
uppsikt har ökat (405 under 2013). Jämfört med de andra EU-staterna som
undersöks i EMN-studien utmärker sig Sverige genom förhållandevis korta
förvarsvistelser. För de personer med utvisningsbeslut som togs i förvar under
2013 var den genomsnittliga tiden 5 dagar. EU-genomsnittet var 40 dagar. Studien
innehåller också detaljerad information om hur förvaren ser ut i de olika länderna
gällande t.ex. möjligheterna för förvarstagna personer att ta emot besök och ha
tillgång till olika former av stöd. Sverige har fem förvarsanläggningar medan
Frankrike har 23, Tyskland 18 och några andra medlemsstater enbart en.
Syntesrapporten finns att ladda ner här.
Den svenska delrapporten finns här.

Pågående och planerade studier
Studier om ensamkommande barn och egna företagare
Under vintern ska EMN publicera syntesrapporter om återvändande
(återreseförbud och återtagandeavtal) samt ensamkommande barn. Ytterligare en
studie, som handlar om egna företagare, investerare och affärsresenärer från
tredje land, pågår just nu. Syntesrapporterna och de nationella studierna kommer
att publiceras på EMN Europas hemsida.
Arbetsprogram 2015
EMN har också fått ett nytt arbetsprogram för 2015 och 2016. Under 2015
kommer studier på följande teman att genomföras:
1. ”Determining labour shortages in the EU”
2. “Information on voluntary return to third country nationals with an
obligation to return”
3. “Integration of beneficiaries of international protection”
4. “Mixed migration and changes of status”
Studien om “mixed migration and changes of status” grundar sig på ett
studieförslag från EMN Sverige. Syftet ska vara att undersöka möjligheter för
migranter att ”byta spår”, t.ex. mellan asylprocessen och arbetskraftsinvandring
eller mellan uppehållstillstånd för studerande och arbetstillstånd. Studien ska
undersöka vilka former av ”spårbyten” som är möjliga i de olika medlemsstaterna,
om statistik rörande spårbyten finns och i vilken mån spårbyten kan förebygga
irreguljära vistelser.

Internationella möten
Metropolis Conference, Milano (Italien), 3-7 november 2014
Den 3-7 november 2014 hölls den årliga Metropolis-konferensen i Milano, Italien.
Metropolis är en internationell mötesplats som ska främja utbyte av
forskningsresultat, politiska strategier och praxis inom områdena migration och
asyl. Det övergripande temat för konferensen i år var “Migration – energy for the
planet, feeding cultures”. I plenum diskuterades olika aspekter av migration och
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integration, bland annat också asylfrågor och irreguljär migration. Dessutom
anordnades ett stort antal workshops.
EMN Sverige anordnade en workshop på temat ensamkommande barn. Talare
från Sverige, Italien, Irland, Österrike och Ungern, samt EMN Europas service
provider höll presentationer kring temat “Unaccompanied minors in the European
Union”.
Presentationerna kommer att finnas för nedladdning här.
EMN Europas årliga konferens 2015
Nästa år är Lettland och Luxemburg värdar för EMN Europas årliga konferenser.
Konferensen i Lettland kommer att hållas den 19-20 mars i Riga och fokuserar på
frågor rörande arbetskraftsinvandring och möjligheter för EU att öka sin
attraktivitet för högkvalificerade migranter. Temat för konferensen är ”Attracting
and Retaining Talent in Europé”. Konferensen i Luxemburg kommer att hållas
under andra halvåret 2015.

EMN Informs
Under hösten publicerade EMN fyra nya ”Informs”. ”EMN Informs” är korta
faktablad om olika frågor rörande migration och asyl i EU.
- EMN Inform ”Detention and alternatives to detention” innehåller en
sammanfattning av de viktigaste resultaten av EMN-studien om förvar och
alternativ till förvar (se ovan).
- ”Applicable fees for residence permits” ger en översikt över avgifter för
olika typer av uppehållstillstånd.
- ”Adressing facilitation of irregular migration by boats departing from
North-Africa” innehåller information om irreguljär migration i
medelhavsområdet.
- EMN Inform ”Case law on legal migration” tar upp domar från EUdomstolen och nationella domstolar rörande legal migration.
Dessa och tidigare EMN Informs finns att ladda ner här.

EMNs ordlista
Under 2014 har EMN uppdaterat sin ordlista över termer inom migrationsområdet. I ordlistan kan du hitta en terms motsvarighet på ett tiotal språk samt
hänvisningar till termens ursprung i lagstiftning eller andra källor. Ordlistan
(glossary) går att antingen ladda ner som pdf här eller att användas online här:
Ett antal tryckta exemplar av ordlistan kommer att finnas hos EMN Sverige för att
delas ut inom det nationella nätverket. Vid intresse, skicka ett mejl till
emn@migrationsverket.se. Ordlistan är gratis.

Nyheter om migration och asyl i Sverige
Faktablad om migrationspolitiken
Regeringen har publicerat ett uppdaterat faktablad om migrationspolitik i Sverige.
Faktabladet finns på svenska och engelska.
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Nyheter om migration och asyl i EU
EMN Europas nyhetsbrev
EMN har nyligen publicerat ett nytt utskick av EMN-bulletinen. Bulletinen är EMN
Europas nyhetsbrev. Senaste utgåvan informerar bland annat om den nya EUkommissionären för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris
Avramopoulos och kommissionens prioriteringar inom migrationsområdet.
Bulletinen innehåller även uppdaterad europeisk statistik om asylsökande och
irreguljär migration.
Bulletinen finns att ladda ner här.

Ad hoc-frågor
EMN Sveriges ad-hoc fråga om cirkulär och temporär migration
I maj 2014 ställde EMN Sverige en ad hoc-fråga till övriga länder i EMN angående
cirkulär och temporär migration. Frågan lanserades mot bakgrund om
lagändringar i Sverige som ska underlätta rörlighet över gränser och som vi
rapporterade om i ett tidigare nyhetsbrev. Svaren skulle också användas i ett
twinningprojekt mellan Migrationsverket och migrationsmyndigheten i Armenien.
Frågan var om andra länder i EU också hade en policy för att främja cirkulär
migration och/eller om de hade bilaterala avtal med länder utanför EU rörande
tidsbegränsad arbetskraftsinvandring.
22 EU-medlemsstater och Norge svarade på frågan. Svaren visade att många
stater anser att cirkulär migration kan ha positiva effekter för destinationslandet,
ursprungslandet och för migranterna, samtidigt som bara ett fåtal länder har en
konkret politik för att underlätta eller stimulera cirkulär migration. Antalet länder
som har bilaterala avtal om temporär arbetsmigration är också begränsat fast
några länder hänvisar till avtal om ungdomsutbyten och/eller vistelser för
säsongarbetare.
En sammanställning av EMN-ländernas svar (på engelska) finns att ladda ner här.
Ett stort antal andra ad hoc-frågor som EMN har hanterat under året finns på
EMN Europas webbplats.
*
*

*

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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