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Asylrättscentrum
Asylrättscentrum är en ideell organisation som arbetar för en rättssäker och
konventionsenlig asylprocess. Vi grundades 1991 och hette då Rådgivningsbyrån för
asylsökande och flyktingar, våren 2019 bytte vi namn till Asylrättscentrum.
Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och
granskar lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud
rättsprocesser både nationellt och internationellt.
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Postkodsstiftelsen.
Stockholm 2020-01-08
Omslag: Marc Dossman © European Union 2019 - Source : EP

2

Asylrättscentrum

Inledning

En gemensam asylpolitik, med ett gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS), är en del
av Europeiska unionens mål att gradvis och
på laglig väg upprätta ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa som är öppet för dem
som på grund av olika omständigheter
tvingas söka skydd i unionen.

Asylrättscentrum är av uppfattningen att en
harmonisering av asylprocesserna inom EU
på sikt är helt nödvändig för att uppnå en solidarisk och rättssäker hantering av personer
som ansöker om internationellt skydd. Vi ser
dock att innehållet i de den föreslagna reformen till stor del är problematiskt.

EU-kommissionen tillkännagav i april 2016
att de önskade genomföra en reform av det
gemensamma asylsystemet. Asylrättscentrum
analyserade och kommenterade under våren
2018 merparten av de centrala rättsakterna
och såg flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna asylpaketet som i vissa delar måste
anses svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement. Vi
har därefter fortsatt att följa utvecklingen på
rättsområdet.

Den senaste tidens skiftande fokus till olika
former av externalisering av asylprocesser –
och åtgärder för att hindra asylsökande från
att överhuvudtaget ta sig in på det gemensamma territoriet – innebär därtill än allvarligare frånsteg från ett solidariskt och rättssäkert asylsystem.

Å ena sidan har vi identifierat många rättssäkerhetsproblem med den föreslagna reformen, men å andra sidan finns behov av harmonisering och solidaritets-åtgärder. EU:s
asylpolitik ska enligt artikel 80 i Lissabonfördraget styras av principen om solidaritet och
rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt
avseende, mellan medlemsstaterna.

Asylrättscentrum landar därför i slutsatsen att
vi på kort och medellång sikt bör arbeta med
det CEAS vi har idag, och att vi inte kan förorda att EU går vidare med det föreslagna
reformpaketet i nuvarande form.
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Bakgrund
En gemensam asylpolitik, med ett gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS), är en del
av Europeiska unionens mål att gradvis och
på laglig väg upprätta ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa som är öppet för dem
som av olika omständigheter tvingas söka
skydd i unionen.
EU-kommissionen tillkännagav i april 2016
att de önskade genomföra en reform av det
gemensamma asylsystemet. Bakgrunden var
att kommissionen ansåg att den nuvarande
ordningen inte på ett tillfredsställande sätt
har klarat av att hantera det stora antal asylsökande som har tagit sin tillflykt till Europa
under de senaste åren. Mottagningsvillkoren
och asylsystemen skiljer sig - trots den stora
mängden harmoniserad lagstiftning - mycket
åt mellan medlemsstaterna. Vidare har
Dublinförordningen inte fungerat som
avsett. Kommissionen vill genom de föreslagna åtgärderna främja solidaritet och
ansvarstagande mellan EU:s medlemsstater.
Det är i huvudsak fem befintliga rättsakter
som berörs: skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, mottagandedirektivet,
Dublinförordningen och Eurodac-förordningen. Därtill föreslår kommissionen en ny
förordning om Europeiska unionens asylbyrå
och en vidarebosättningsförordning. Det
föreslås även förordningar som ska ersätta nu
gällande reglering om Schengens informationssystem och ett reviderat återvändandedirektiv.
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Asylrättscentrum analyserade och kommenterade under våren 2018 merparten av de
centrala rättsakterna och såg flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av
kommissionen föreslagna asylpaketet som i
vissa delar måste anses svårförenligt med
flyktingkonventionen och principen om
non-refoulement. Målsättningen att motverka sekundära förflyttningar ska enligt
förslagen uppnås genom att på olika sätt
införa sanktioner mot asylsökande som inte
agerar i enlighet med bestämmelserna.
Konsekvensen blir att enskilda asylsökandes
rörelsefrihet och möjlighet att själva påverka
sin situation begränsas avsevärt. Kommissionens förslag visar vidare på den mycket
oroande externaliseringstrenden inom EU
(bland annat en utökad och tvingande
användning av s.k. säkra-länder koncept).
Kommissionen föreslår att flertalet av de
berörda rättsakterna ska omvandlas från
direktivformen – som fungerar som ett
minimiskydd för enskildas rättigheter – till
förordningar som sätter en standard för
rättighetsskyddet som varken kan höjas eller
sänkas och som gäller lika i alla medlemsstater. Kommissionens förslag skulle
innebära stora förändringar i medlemsstaterna, inklusive Sverige, och bland annat
omöjliggöra en återgång till den ordinarie
utlänningslagen eftersom förslaget exempelvis skulle innebära tillfälliga uppehållstillstånd för skyddsbehövande, tvingande
bestämmelser om påskyndade förfaranden
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och förändrade bestämmelser om överklagande.
Asylrättscentrum har dock även kunnat
identifiera flera positiva aspekter av den
föreslagna asylreformen. De senaste årens
utveckling inom migrationsområdet har visat
att det finns ett behov av harmoniserade
regler på EU-nivå och ökad solidaritet mellan
medlemsstaterna. Om de olika medlemsstaternas lagstiftning gällande exempelvis
mottagningsvillkor och asylprövning - som
idag påvisar stora skillnader - blir likvärdig
skulle sannolikt antalet sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna minska
avsevärt. Det skulle framförallt vara mer
rättvist mot de som ansöker om internationellt skydd i unionen.

Asylrättscentrum har i sina analyser av
rättsakterna också kunnat konstatera att det
finns en del enskilda förslag som innebär en
rättighetsförstärkning, såsom utökad rätt till
kostnadsfritt juridiskt bistånd och biträde.
En del förslag innebär även stärkta rättssäkerhetsgarantier för barn. Bland annat
föreslås regler om att ensamkommande barn
i princip omgående ska få en förmyndare
utsedd, och att den som utses som förmyndare inte får ha för många åtaganden
samtidigt. Det föreslås också att utredare i
barnärenden ska ha särskild barnkompetens,
och bestämmelsen om medicinsk åldersbedömning föreslås ändras så att det tydligare framgår hur en medicinsk åldersbedömning, eller avsaknaden av en sådan,
ska beaktas i bevishänseende.

5

Arbetet med CEAS 2020

Vad har hänt?
Fram till början/mitten av 2018 levde
målsättningen och förhoppningen om att
samtliga rättsakter skulle antas samtidigt, i
närtid, som ett samlat asylpaket. I slutet av
juni 2018 väntade vi och många andra på ett
toppmöte som skulle hållas i Sofia.
Målsättningen vid toppmötet var att det så
kallade CEAS-paketet skulle antas. Toppmötet blev dock en besvikelse för de som
hade hoppats på att enighet gällande asylpaketet hade uppnåtts. De första elva
punkterna i de delar av de publicerade slutsatserna som behandlade migration rörde
helt andra frågor än CEAS-reformen. Vikten
av att stoppa så kallad ”olaglig migration”
underströks. Ambitionen att utreda vilket
land som ska ha ansvaret för migranter räddade till havs var en annan strävan, liksom
att man betonade behovet av stärkt yttre
gränskontroll.
Mest anmärkningsvärt var kanske förslaget
om att inrätta särskilda asylprövningscentrum, antingen i eller utanför medlemsstaterna. Ett sådant förslag skulle enligt
Asylrättscentrum riskera att urholka asylrätten avsevärt. Det var först vid punkt 12 i
slutsatserna från mötet som CEAS-reformen
togs upp och där konstaterades det kort att
enighet inte hade nåtts. Det enda som beslutades var att en lägesrapport skulle läggas
fram vid toppmötet i oktober samma år.
Under hösten 2018 hände det inte så mycket
gällande CEAS. På migrationsområdet
diskuterades istället avtal med tredje länder
såsom Egypten. Vidare lades ett förslag på
ett reviderat återvändandedirektiv fram.
Asylrättscentrum, som gavs möjlighet att
yttra sig över förslaget till reviderat
återvändandedirektiv, anser att det finns allvarliga risker för att förslaget inte skyddar
principerna om rättssäkerhet och
non-refoulement och öppnar för godtyckliga
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och oproportionerliga tvångsåtgärder. Under
hösten introducerades nya ord i EU:s
migrationspolitiska vokabulär. Ett exempel
på ett sådant ord är ”disembarkment platforms”; alltså landstigningsplattformar för
migranter räddade till havs. Diskussioner
fördes både om att sådana landstigningsplattformar skulle placeras i någon eller
några av EU:s medlemsstater och att plattformarna skulle placeras i tredje länder,
exempelvis i Nordafrika. Förslaget om
landstigningsplattformar i Nordafrika kom
dock att avfärdas av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker redan innan
oktober månad var slut, då han uttalade att
”landstigningsplattformar i nordafrikanska
länder inte längre är på agendan och aldrig
borde ha hamnat där”.
Vad sades då om CEAS under toppmötet i
oktober 2018? I princip ingenting. Slutsatserna från mötet innehöll endast information
om att en uppdatering hade gjorts och att
arbetet skulle fortsätta.
Under våren 2019 började oron för att något
beslut om CEAS inte skulle kunna fattas
innan Europaparlamentsvalet bli påtaglig. I
ett briefing-dokument framtaget på uppdrag
från Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor (LIBE) i april 2019
konstaterades att någon förhandlingsposition inte hade kunnat nås gällande den
reviderade Dublinförordningen och
asylprocedurförordningen. Det konstaterades att förhandlingsförlamningen har
överskuggat arbetet med övriga förslag inom
reformen på så sätt att överenskommelser
gällande de övriga förslagen inte heller
kunde nås. Rapporten fastslog att det nya
parlamentet kommer att behöva bestämma
hur det vill fortsätta arbeta med reformen.
I slutet av maj 2019 valdes ett nytt Europa-
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parlament. Asylrättscentrum har i skrivandets stund (januari 2020) ingen kännedom
om det nya parlamentet kommer att dela de
positioner som intogs av det föregående.

förhandlingarna i rådet – är det vidare osannolikt att den föreslagna Dublinreformen
kommer att återupptas i närtid. Samtidigt
finns tecken på att medlemsstaterna i sin
nationella praxis ofta brister i respekt för
Under 2019 har en informell överenskommänskliga rättigheter och sina processuella
melse nåtts gällande ett förslag om ökande
skyldigheter. Medlemsstater som inte tror på
resurser och befogenheter för europeiska
någon framtid för Dublinförordningen har
gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).
sett sig nödgade att istället inleda bilaterala
Istället för harmonisering av regler för
samarbeten, som underminerar regelverket
mottagande och prövningsförfaranden för
och de rättssäkerhetsgarantier som följer av
asylsökande inom unionen läggs ökade
EU-rätten. Diskussionerna handlar allt
resurser på att förbättra skyddet av EU:s yttre mindre om CEAS-reform, och allt mer om
gräns. Förslag har vidare lagts fram om
externalisering och avskräckningspolitik.
utökad/tvingande användning av påskyndade prövningsförfaranden vid medlemssta- I skrivandets stund väntar vi på vad den nya
ternas gräns. Fokus under senare tid har i
kommissionen, med Ylva Johansson som
mångt och mycket handlat om räddningsfar- ansvarig kommissionär för, bland annat,
tyg som nekats inträde till Italiens hamnar,
migrationsfrågorna, ska vidta för åtgärder.
samt vilket land som ska ansvara för att ta
Ylva Johansson har av EU-kommissionens
emot de asylsökande migranter som räddats
ordförande Ursula von der Leyen fått i
till sjöss.
uppdrag att ta fram en ny migrations- och
asylpakt, och hon påbörjade omedelbart efter
Av de förslag som cirkulerat på migrationssitt tillträde den delikata och viktiga
området i EU den senaste tiden framgår tyd- uppgiften att resa runt i medlemsstaterna för
ligt hur snabbt fokus kan ändras. Förslag
att se om det finns möjlighet att lösa upp
inom CEAS – som i många delar är problenågra av de knutar som finns.
matiska – har ersatts med förslag som ännu
tydligare riskerar att urholka asylrättens
Det är inte uteslutet att en del av de
kärna. Även om vissa av förslagen redan har föreslagna rättsakterna kommer att dras
förkastats är det tydligt att fokus ligger på
tillbaka för omarbetning alternativt skrotas i
andra områden än rättssäkerhet för asylsösin helhet. Det florerar också rykten om att
kande.
kommissionen inom kort kommer att
presentera ett eller flera helt nya lagförslag
På grund av de stora oenigheterna medlems- som sammanför några av de mest angelägna
staterna emellan – och på grund av att det
reformerna inom CEAS, som det kan tänkas
finns medlemsstater som avsiktligt blockerar råda enighet om.

7

Arbetet med CEAS 2020

Vår bedömning
Asylrättscentrum har haft vissa betänkligheter när det gäller att konkretisera vår
principiella syn på den föreslagna CEASreformen. Å ena sidan har vi identifierat
många rättssäkerhetsproblem med den
föreslagna reformen, men å andra sidan finns
behov av harmonisering och solidaritetsåtgärder. EU:s asylpolitik ska enligt artikel
80 i Lissabonfördraget styras av principen
om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning,
även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna.

överföringar av asylsökande. Det förs också
intressanta diskussioner om att de stater som
vill se en förändring ska gå samman och
bilda en ”coalition of the willing”.

Asylrättscentrum anser – mot bakgrund av
det låsta förhandlingsläget – att det kan vara
nödvändigt att någon eller några medlemsstater går före, och ser därför positivt på
Sveriges eventuella medverkan i de samtal
som nu förs gällande fördelning av asylsökande som har räddats på Medelhavet.
Samtidigt som denna typ av ad hoc-initiativ
Asylrättscentrum är av uppfattningen att den kan upplevas nödvändiga och ägnade att
föreslagna asylreformen kan förväntas leda
skapa mycket angelägna solidaritetsåtgärder,
till ett kraftigt försämrat rättighetsskydd och riskerar de dock också att dra ut på den
urholkade rättssäkerhetsgarantier för
besvärliga politiska situationen i EU genom
asylsökande och skyddsbehövande i unionen. att normalisera bilaterala avtal som undermiDet CEAS vi har idag är i huvudsak baserat
nerar det gemensamma regelverket och de
på direktiv och anger en minimistandard för rättssäkerhetsgarantier som följer av
de nationella asylsystemen, medan de
EU-rätten.
föreslagna rättsakterna i huvudsak föreslås
antas som förordningar.
Mottagandevillkoren och de nationella
asylsystemen skiljer sig i dagsläget så mycket
Asylrättscentrum vill verka för en rättssäker åt mellan medlemsstaterna att det för den
och konventionsenlig asylprocess i Sverige
enskilde med rätta kan upplevas som ett
och internationellt, och kan därför inte
ödets lotteri i vilket land man får sin sak
förorda en nedåtgående harmonisering (att
prövad. De stora skillnaderna beror inte
golv blir tak).
enbart på skillnader i medlemsstaternas
nationella rätt, utan till stor del även på
Vi gör också bedömningen att det inte är
bristande implementering av CEAS och
sannolikt att Dublin IV och övriga
internationella MR-normer.
föreslagna rättsakter (med undantag för
EUAA och eventuellt det reviderade
Asylrättscentrum är av uppfattningen att en
återvändandedirektivet samt vidarebosättharmonisering av asylprocesserna inom EU
ningsförordningen) kommer att antas på
på sikt är helt nödvändig för att uppnå en
kort eller medellång sikt.
solidarisk och rättssäker hantering av personer som ansöker om internationellt skydd. Vi
Det blir vanligare och vanligare med
ser dock att innehållet i de den föreslagna
bilaterala avtal om återtagande och
reformen till stor del är problematiskt. Den
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senaste tidens skiftande fokus till olika
former av externalisering av asylprocesser –
och åtgärder för att hindra asylsökande från
att överhuvudtaget ta sig in på det gemensamma territoriet – innebär därtill än
allvarligare frånsteg från ett solidariskt och
rättssäkert asylsystem.
Kommissionens förslag om det reformerade
CEAS har enligt Asylrättscentrums mening,
mot bakgrund av alla ändringar och
kompromisser som rådet kräver, blivit
alltför problematiska ur ett rättighets- och
rättssäkerhetsperpektivet. Nu inväntar vi,
med både tillförsikt och viss oro, på att kommissionens nya migrations- och asylpakt ska
presenteras. Vi kommer med stor sannolikhet ha anledning att återkomma med nya
analyser och kommentarer senare under året.

Asylrättscentrum landar, mot bakgrund av
ovan redovisade omständigheter, i slutsatsen
att vi på kort och medellång sikt bör arbeta
med det CEAS vi har idag. Det kommer sannolikt att ta flera år innan en ny sammanhållen gemensam asylpolitik finns på plats. Vi
bör därför verka för att rådande regelverk
implementeras i enlighet med EU-rätten och
andra internationella rättighetsstandarder
och på ett sätt som visar respekt både för
individens rättigheter och för medlemsstaternas administrativa resurser.
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