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Hej!
Välkommen till ett nytt utskick av nyhetsbrevet för Europeiska
migrationsnätverkets kontaktpunkt i Sverige! Denna gång informerar vi
bl.a. om en nätverkskonferens på temat familjeåterförening den 12 maj
2017, vår nya folder ”Ord om migration” samt att antal nya studier och
rapporter. Besök gärna även vår 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 publikationer
Ny folder: “Ord om migration”
Vad betyder egentligen ”migration” och vem är ”flykting”? Vad är
”vidarebosättning” och ”Schengenområdet”? EMN Sverige har tagit fram
en folder som reder ut de vanligaste begreppen inom områdena
migration och asyl. Foldern förklarar med hjälp av illustrationer på ett
läsvänligt vis cirka 20 vanliga begrepp. Produkten riktar sig till den som
vill lära sig mer om migrationsfrågor i till exempel skolan eller arbetet
och kan användas som en enklare ordlista.
Foldern finns i ett webb-format (för visning på datorer och läsplattor)
och i ett utskriftsvänligt format. Du är också välkommen att beställa
tryckta exemplar genom att mejla emn@migrationsverket.se.
Studie om familjeåterförening
Nyligen publicerade EMN Sverige det svenska bidraget till EMN-studien
”Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU: National
Practices”. Det svenska bidraget är än så länge en preliminär version.
Senare under våren kommer vi att publicera en mer läsvänlig och
nationellt anpassad version.
Studien kartlägger dem svenska reglerna för familjeåterförening
inklusive rättsutvecklingen under åren 2011-2016. Bland annat
redovisas vilka personer som har rätt till familjeåterförening, hur
processen ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter
familjemedlemmarna som kommer till Sverige har.
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På motsvarande vis redovisas vilka som kan vara anknytningsperson
(referent) och vilka eventuella krav som ställs på denna
(försörjningskrav till exempel).
Studien belyser även utmaningarna inom området och visar exempel på
lösningar för att möta dessa. Den allmänna och politiska debatten i
frågan beskrivs också. Studien avslutas med ett kapitel som diskuterar
nationell praxis inom familjeåterförening där de centrala domarna från
Migrationsöverdomstolen tas upp.
Studien finns att ladda ner här.

Nationella evenemang
Nationell EMN-konferens 2017
I samband med EMN-studien ”Family Reunification of Third-Country
Nationals in the EU” anordnar EMN Sverige en internationell konferens
om familjeåterförening den 12 maj 2017. Konferensen kommer att
hållas på World Trade Center i centrala Stockholm och arrangeras i
samarbete med Delegationen för migrationsstudier (Delmi).
Syftet med konferensen är att med studiens resultat som utgångspunkt
ge en bred bild av hur familjeåterförening fungerar i Sverige och Europa.
Vi kommer bland annat att bjuda in talare från andra medlemsländer i
EU liksom forskare och företrädare från frivilligorganisationer för att dela
och diskutera sina erfarenheter inom området.
Inbjudan till konferensen skickas ut inom kort.

Nyheter från EMN Europa
Syntesrapport ”Return of rejected asylum seekers”
EMN har publicerat en syntesrapport för studien ”The Return of Rejected
Asylum Seekers: Challenges and Good Practices”. Studien visar hur
medlemsstaterna arbetar med att återvända asylsökande som har fått
avslag. Studien går igenom olika åtgärder som syftar till att uppmuntra
asylsökande med avslag att återvända frivilligt men också
tvångsåtgärder. För Sveriges del handlar detta bland annat om
ändringen av lagen om mottagande av asylsökande som trädde i kraft
den 1 juni 2016 och som innebär att vuxna utan barn förlorar rätten till
boende och dagersättning när tidsfristen för att återvända självmant har
gått ut.
Rapporten finns att ladda ner här.

EMN-landfaktablad för 2015
Utifrån EMN:s årliga policyrapport för 2015 har EMN publicerad korta
”Country factsheets” för 25 EU-medlemsstater. För varje land beskriver
faktabladen dem viktigaste händelserna inom migrations- och
asylområdet under 2015. Om du vill veta hur enskilda länder har arbetat
med flyktingsituationen 2015 kan faktabladen användas som en
informationskälla. Country factsheets innehåller även relevant statistik
för varje land, exempelvis om antalet asylsökande, vidarebosättning,
antalet beviljade uppehållstillstånd och viseringar samt
ensamkommande barn.
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Faktabladet för Sverige hittar du här.
Faktabladen för andra länder finns här.

EMN-Inform om statslöshet
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har EMN utsetts till en plattform
för informationsutbyte kring statslöshet. Som en del i detta arbete har
EMN publicerad en EMN Inform på temat ”Statelessness in the EU”.
Publikationen beskriver hur många statslösa personer som enligt UNHCR
uppskattas bo i EU:s medlemsstater och vilka rättigheter de har vad
gäller t.ex. rätten att arbeta och resa.
EMN Inform ”Statelessness in the EU” finns att ladda ner här.

Ny EMN-Bulletin
EMN Europa har publicerat ett nytt utskick av det europeiska EMNnyhetsbrevet ”EMN Bulletin”. Bulletinen täcker perioden oktober till
december 2016 och innehåller information om policyutvecklingar på EUnivå och i medlemsstaterna inom områdena migration och asyl,
inklusive aktuell statistik. EU-kommissionen informerar bland annat om
genomförandet av migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet
och framsteg vad gäller omfördelningen av asylsökande från Italien och
Grekland till andra medlemsstater.
EMN-Bulletinen finns att ladda ner här.

Nyheter om migration och asyl i Sverige
Faktablad asyl- och migrationspolitik
I januari 2017 publicerade Regeringskansliet ett uppdaterat faktablad
om den svenska migrations- och asylpolitiken. Regeringens mål är att
säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten
och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar
rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring,
tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar
det europeiska och internationella samarbetet.
Faktabladet finns på svenska och på engelska.

Migrationsverkets årsredovisning 2016
Den 22 februari 2017 publicerade Migrationsverket sin årsredovisning
för 2016. Året 2016 präglades av det stora antalet personer som sökte
asyl i Sverige året före. Migrationsverket avgjorde cirka 112.000
asylärenden samtidigt som antalet nya asylansökningar minskade
kraftigt. 2016 avgjorde Migrationsverket även fler anknytningsärenden
och studerandeärenden än 2015, men färre arbetsmarknadsärenden.
Årsredovisningen 2016 hittar du här.
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Nyheter om migration och asyl i EU
Cirkulär migration
På uppdrag av EMN Europa deltog EMN Sverige i en ”task force” om
cirkulär migration som sammankallades 2013 av FN:s Ekonomiska
kommission för Europa (UNECE). Arbetsgruppens mål var att utveckla
en internationell definition av begreppet ”cirkulär migration” och att
föreslå statistiska metoder för att mäta cirkulär migration.
Arbetsgruppen publicerade nyligen sin slutrapport.
Cirkulär migration betyder enligt UNECE att en person migrerar lagligt
flera gånger mellan två eller fler länder. Arbetsgruppen föreslår även
mer detaljerade statistiska definitioner. Slutrapporten går även igenom
forskningslitteratur om cirkulär migration och statistiska källor.

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.

*****************

Om EMN
Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av
Europeiska unionen 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 • Jonas Hols
Migrationsverket • 601 70 Norrköping
e-post emn@migrationsverket.se • www.emnsweden.se
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