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Nyhetsbrev
Projekt NTG-asyls nyhetsbrev Tema Asyl innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande i Sverige och inom EU med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyls hemsida www.temaasyl.se Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.
Nationell temagrupp asyl
Den Nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket och Migrationsverket. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter
och resultat från bl a Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och
utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på asyl- och
flyktingområdet. Läs mer om NTG-asyl på www.temaasyl.se .

Synpunkter efterlyses!
EU-kommissionen följer upp
mottagandedirektivet
EU-kommisionen har gett det s k Odysseus-nätverket i
uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlemsstaterna
genomfört Direktivet miniminormer för om mottagande
av asylsökande. Direktivet skulle vara infört i nationell
lagstiftning den 6 februari 2005 och bör nu också vara
implementerat på verksamhetsnivå.
Frivilligorganisationerna ECRE (European Council on
Refugees and Exiles) och Pro Asyl i Tyskland har tidigare
gjort kritiska granskningar av hur direktivet genomförts.
Den Europeiska temagruppen asyl inom Equal, där Sverige är ordförande, kommer också inför en större europeisk konferens i Malmö den 8 – 10 november 2006, granska hur direktivets regelverk fungerar i praktiken.
I Odysseus-nätverkets uppföljning ingår också en enkät
till frivilligorganisationer, funktionärer och andra intresserade om hur direktivet uppfattas ha genomförts i respektive medlemsstat. Fram till den sista juli 2006 är det
möjligt att svara på enkäten.
Läs mer och ladda ner enkäten:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
0.asp

Vem kan man lita på?
Integrationsverket som kunskapsmyndighet
”Begreppet ’kulturellt avstånd’ har sin upprinnelse i
1930-talets Frankrike, där teorin användes som ett mera
socialt acceptabelt alternativ till misskrediterade rasbiologiska teorier.” (Rapport Integration 2002, Integrationsverket)
I den av Integrationsverket nyligen publicerade rapporten
Vilka är annorlunda? Om invandrares möte med svensk
kultur spelar teorin om kulturellt avstånd en central roll.
De två författarna, professorerna Thorleif Pettersson och
Yilmaz Esmer (Uppsala respektive Bosphorous/ Istanbul universitet) har på uppdrag av Integrationsverket i en
→

intresseväckande studie undersökt kulturella skillnader –
avstånd – mellan invandrare och svenskar.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____600
7.asp

Politisk retorik och alternativa
verklighetsbilder
Tylösandsveckan 2006
Tylösandsveckan, en årligen återkommande konferensvecka, anordnad av Södra Smålands kommuner och
landsting, spände över ett brett fält av viktiga frågor kring
asyl, migration och integration. Förutom politiker och
myndighetsföreträdare medverkade denna gång flera
frivilligorganisationer bl a Amnesty, Sociala Missionen
och FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas
Riksråd).
Vad gäller den svenska asyl- och migrationspolitiken
betonade både statsekreterare Charlotte Svensson och
Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik de stora
förändringar som skett – och sker – på området. Ett kontinuerligt reformarbete är även nödvändigt, nationellt, på
EU-nivå och internationellt. Tidigare migrationsministern
och ordföranden i den av FN initierade kommissionen
GCIM (Global Commission on International Migration),
Jan O Karlsson, gav också en livfull bild av de globala
migrationsfrågorna.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
1.asp

Ökat stöd till frivilligorganisationer och
Europeiska projekt efterlyses
Eurasylum intervjuar ECRE:s avgående
generalsekreterare Peer Baneke
Eurasylum, ett europeiskt konsultföretag som arbetar med
forskning, utvärdering och utbildning inom invandringsoch asylpolitik, har intervjuat den avgående generalsekreteraren för ECRE (European Council on Refugees and
Exiles). ECRE, som inom kort flyttar sitt huvudkontor

från London till Bryssel, är en av de viktigaste aktörerna
inom frivilligsektorn vad gäller flyktingars och asylsökandes situation och rättigheter i Europa.
I intervjun kommenterar Baneke bland annat EU:s nya
utvecklingsprogram för stöd till arbetet med asylsökande
och flyktingar, Solidarity and Management of Migration
Flows 2007 – 2013 och därmed också Europeiska flyktingfondens framtida inriktning.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____600
8.asp

Organisatorisk åtskillnad prövning –
mottagande?
Regeringen genomför översynsutredning av
Migrationsverkets organisation och asylmottagandet
Vid konstitutionsutskottets utfrågning av migrationsminister Barbro Holmberg den 6 april 2006 framgick att
regeringen skall göra en s k översynsutredning av Migrationsverket och Lagen om mottagande av asylsökande.
NTG-asyl välkomnar regeringens initiativ, som ligger väl
i linje med de förslag som NTG-asyl framfört första
gången redan 2004 i sin årliga rapport till Svenska ESFrådet/regeringen, Förslag till nationell politik. NTG-asyl
ser det som en stor framgång för sitt arbete att nu ha fått
genomslag för ett förslag som förhoppningsvis kommer
att leda till förbättringar av asylmottagandesystem och
-policies.
Den andra delen av NTG-asyls förslag, att utreda frågan
om en organisatorisk åtskillnad mellan mottagande och
prövning, bör nu föras in i regeringens kommande direktiv till utredningen. NTG-asyls referensgrupp har också
under våren tillskrivit regeringen och framhållit att frågan
om en sådan åtskillnad skall finnas med i direktiven till
utredningen.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____600
2.asp

Extern utredning av asylmottagandet och en
kommunikationsstrategi efterlyses
Migrationsverkets budgetunderlag
2007-2009
I Migrationsverkets Budgetunderlag för 2007 – 2009 till
regeringen, yrkar myndigheten bland annat på att en
extern utredning skall tillsättas för att se över vissa delar
av asylmottagandet och för att följa upp hur överföringen
av huvudansvaret för återvändandet till Migrationsverket
fungerat (se även artikel ovan!). Verket vill också ha
medel för att med externt stöd utveckla en kommunikationsstrategi.
När det gäller asylinvandringen förutspås en viss ökning
av antalet asylsökande de närmaste åren; därefter sker en
stabilisering till omkring 15 000 asylsökande per år under
2008 och 2009 enligt Migrationsverkets prognos.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____600
3.asp

Tillfälliga lagen ger hög andel bifall
Migrationsverkets analys av asylprocessen I Migrationsverkets nyligen publicerade rapport En samlad analys av asylprocessen under åren 2001 – 2005 görs
bedömningen att omkring 50 procent av de asylsökande
som kommit till Sverige 2001 får bifall på sin asylansökan. För asylsökande åren 2002 och 2003 är motsvarande
andel 40 procent. Skälet till de överraskande höga andelarna är den tillfälliga lagen, ”flyktingamnestin”. Bifall
enligt den tillfälliga lagen kommer att bli den vanligaste
orsaken till uppehållstillstånd för asylsökande 2002, 2003
och 2004. I rapporten redovisas och analyseras utfallet i
asylmottagandet anmärkningsvärt knapphändigt trots
att just mottagandet av asylsökande varit i fokus och
kritiserats under det senaste året.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____600
4.asp

Sverige får kritik för flyktingpolitiken
Amnesty Internationals årsrapport 2006
Under våren 2006 publicerades Amnestys årsrapport om
hur de mänskliga rättigheterna respekterades runt om i
världen under 2005. Sverige får kritik på ett antal punkter, men främst för frågor relaterade till asylsökande.
Amnesty lyfter t ex upp den kritik som FN:s kommitté
mot tortyr riktat mot Sverige. Under 2005 kom också
beslutet från kommittén i vilken Sverige skarpt kritiserades för avvisningen av den egyptiske medborgaren Ahmed Agiza år 2001. Kommittén konstaterade att Sverige
borde ha insett att Ahmed Agiza i Egypten riskerade att
utsättas för tortyr och att de diplomatiska försäkringar
som Sverige fått från Egypten inte kunde skydda honom
från denna risk. Dessutom var kommittén kritisk till att
Agiza och hans landsman Mohammed El Zary återsändes
till Egypten utan att ha givits möjlighet att ha kontakt
med internationella fora innan beslutet verkställdes.
Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____600
9.asp

Tema asyl och integration
Ny informationsbroschyr från NTG-asyl
NTG-asyl har producerat en ny version av informationsbroschyren Tema asyl och integration.
Broschyren finns i elektronisk version på hemsidan och
har även skickats ut till närmare 1000 adressater inom
myndigheter, frivilligorganisationer, politik, forskning
och media. I broschyren finns även kort introduktion till
den utökade verksamheten inom integrationstemat som
NTG-asyl påbörjar under hösten 2006.
Broschyren kan beställas i pappersformat via
info@temaasyl.se

Nyhetsbrevet Tema asyl önskar alla läsare en
trevlig sommar!

