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Migranter och flyktingar

~250 miljoner migranter i världen

● 65,3 miljoner människor tvingade på flykt (2015):
– Flyktingar (21,3 miljoner)
– Internflyktingar (40,8 miljoner) 
– Asylsökande (3,2 miljoner)

● 162 877 personer sökte asyl i Sverige 2015
– 70 384 barn varav 35 369 ensamkommande barn

● 28 939 personer sökte asyl i Sverige 2016
• 10 909 barn varav 2 199 ensamkommande barn

Källor: UNHCR - Global Trends Report 2015, Migrationsverket
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MIGRATIONSRÄTT

– Regler för vem som får bo/vistas i ett land
• Däribland asylrätt

Internationella
konventioner
exv.	barnkonventionen,	
flyktingkonventionen

EU-rätt

Svensk	rätt
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Asylrätt på global nivå 

● FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
artikel 14 

● FN:s flyktingkonvention från 1951 samt 
tilläggsprotokollet från 1967 

● Konventioner om mänskliga rättigheter (ex 
Tortyrkonventionen, konventionen om politiska och 
medborgerliga rättigheter, barnkonventionen) 

● Principen om non-refoulement och rätten att söka asyl 
grundpelarna inom systemet 
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Asylrätt på europeisk nivå 

• Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
EKMR (Europarådet) 

• Principen om non-refoulement i EKMR art 3 

• Omfattande rättspraxis från Europadomstolen 
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EU:s gemensamma asylsystem 

• Inga lagliga vägar in i Europa för att söka asyl 

• På väg mot gemensamt europeiskt asylsystem sedan 
1999 – ”harmonisering och samarbete” 

• Gemensamma miniminivåer i bedömningar, mottagande 
m.m., samt ökad solidaritet är målet 

• Inget som hindrar mer generösa regler

• Solidaritetsprincipen i TFEU artikel 80 – fungerar inte så 
väl i praktiken 
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EU:s gemensamma asylsystem 

● Dublinförordningen (Reg. 604/2013) 

● Asylprocedurdirektivet (2013/32/EU)
● Skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU)

● Mottagandedirektivet (2013/33/EU) 

● Massflyktsdirektivet (2001/55/EG) 
● Eurodacförordningen (2725/2000) 

● Familjeåterföreningsdirektivet (2003/86/EG) 
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Dublinförordningen (EU nr 604/2013)

● Flyktingkonventionen ger ingen rätt för flyktingar att 
välja asylland. 
= En flykting kan avvisas till en annan stat där flyktingen 
kan få skydd.

• Dublinförordningen.
– Kan resultera i att asylsökande överförs till 

annat land (= ingen prövning av skyddsskälen 
här).
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Dublinförordningen (EU nr 604/2013)

● Utgångspunkt: det land som haft störst del i den 
asylsökandes inresa eller vistelse i EU är ansvarigt för att 
pröva personens asylansökan.

● Ansvarskriterier: Ensamkommande barn som huvudregel 
undantagna (EU-domstolen, MA & Others v UK, C-648/11)
1. Familj
2. Uppehållstillstånd/visum 
3. Första land efter illegal inresa (yttre gräns)/fem 

månaders vistelse i annat land
4. Första asylansökan 
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Svensk rätt

Parallella svenska utlänningslagar:
1. Utlänningslagen (2005:716)
2. Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
• Giltig t.o.m. 19 juli 2019
• Inför en rad begränsningar

● Tidsbegränsade lagen har företräde
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Tre ”nivåer” av rätt att vara i Sverige

1. Svenska medborgare
à medborgarskap = absolut rätt = får inte utvisas, 
RF 2:7.

2. EES-medborgare (& familjemedlemmar oavsett nationalitet)
à måste ha uppehållsrätt, en stark rätt men vissa krav ställs
• Upp till tre månader = endast pass/nationellt id-kort
• Över tre månader = jobb alt. pengar & sjukförsäkring

– Mycket svårt att utvisa

3. Tredjelandsmedborgare
à måste ha uppehållstillstånd (TUT eller PUT). Kan utvisas.
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Skyddsbehov, 4 kap utlänningslagen
• 4:1 § Flykting à Flyktingkonventionen, EU, svensk rätt

• välgrundad fruktan 
• för förföljelse 
• på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp

• 4:2 § Alternativt skyddsbehövande à EU, svensk rätt
• risk att straffas med döden/utsättas för kroppsstraff, 

tortyr etc
• risk att som civilperson skadas pga. urskillningslöst våld 

med anledning av yttre/inre väpnad konflikt

• 4:2 a § Övriga skyddsbehövande à svensk rätt
• yttre eller inre väpnad konflikt/andra svåra motsättningar 
• inte kan återvända till sitt hemland på grund av en 
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RÄTT TILL UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Om en person bedöms som flykting, alternativt 
skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande har hen 
rätt till uppehållstillstånd (5:1 UtlL).

• Ordinarie lagen = huvudregel permanenta tillstånd
• Tidsbegränsade lagen = tillfälliga tillstånd

• Flykting = 3 år
• Alternativt skyddsbehövande = 13 månader
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”Humanitära skäl”

● Tillstånd får beviljas om det vid en samlad bedömning föreligger 

synnerligen ömmande omständigheter att hen bör tillåtas stanna i 
Sverige.
– Krävs ”endast” särskilt ömmande omständigheter för barn

● Särskilt beaktas 
– hälsotillstånd, 
– anpassning till Sverige och 
– situation i hemlandet.

● Tillfälliga lagen = bestämmelsen ska endast tillämpas om om det 
skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa 

eller utvisa.
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Rätten till familjeliv som en grundläggande 
rättighet 

- FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
artikel 16

- FNs konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter, artikel 17 och 23 

- Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 
artikel 8 
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Rätten till familjeliv i FN:s barnkonvention 

- Preambel: familjen som en grundläggande enhet i 
samhället 

- Artikel 9 om att barn inte ska skiljas från sina föräldrar 

- Artikel 10 om rätten till familjeåterförening 

- Artikel 2 om förbud mot diskriminering, Artikel 3.1. om 
barnets bästa, Artikel 6 om rätten till liv och utveckling 
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Migration, asyl och familjeåterförening 

- Europakonventionens artikel 8 

- EU:s familjeåterföreningsdirektiv 
- Utlänningslagens kap 5 

- Rätt eller möjlighet? 
- Familjeåterförening som en laglig väg in i Europa 
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Tillfällig lag om att begränsa möjlighet till 
uppehållstillstånd (i kraft 20 juli 2016)

• Tidsbegränsade UT för alla utom kvotflyktingar

• Permanent UT kräver försörjning
• Inskränkning av rätten till familjeåterförening

• Endast flyktingar
• Enbart kärnfamiljen
• Skärpta försörjningskrav

- Regler på miniminivå enligt folkrättsliga och EU-rättsliga 
åtaganden?
- Förenligt med barnkonventionen som svensk lag? 
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