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”Flyktingkris” och en
omdiskuterad överenskommelse
År 2015 sökte mer än en miljon människor
skydd inom EU. Året blev definierande för
det europeiska samarbetet på asylområdet
och ett test för det gemensamma asylsystemet
(CEAS). Merparten av de asylsökande
anlände med båt över Medelhavet och majoriteten av dem reste in via den så kallade östra
medelhavsrutten, från Turkiet till Grekland.
I syfte att minska irreguljära inresor – att
personer reser in i unionen utan nödvändiga
tillstånd – ingick EU den 18 mars 2016 en
överenskommelse med Turkiet. I det gemensamma uttalandet anges två principer:
1) alla nya irreguljära migranter som anländer
till de grekiska öarna ska återsändas till
Turkiet om de inte ansöker om asyl eller om
deras begäran avslås, och 2) för varje syrier
som återsänds till Turkiet från de grekiska
öarna ska en annan syrier vidarebosättas1 i
EU. I gengäld förbinder sig EU bland annat
att bistå med stora belopp för att för att tillgodose behoven bland flyktingar i Turkiet2.
Överenskommelsen har enligt EU-kommissionen fått avsedd effekt på antalet irreguljära
inresor – även om den östra medelhavsrutten
fortfarande är den mest frekventerade – och
antalet dödsfall till havs har minskat.
Erdogan ”öppnade portarna” till
Europa
I slutet av februari 2020 eskalerade den våldsamma situationen i Idlib-provinsen i Syrien
på nytt. Upp emot en miljon människor
tvingades på flykt inom de norra delarna av
1 Ett land åtar sig att ta emot skyddsbehövande och ge dem en
permanent fristad. Eng: resettlement. Se exempelvis UNHCR:s
definition https://www.unhcr.org/resettlement.html
2 https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/migratory-pressures/eastern-mediterranean-route/

Syrien, samtidigt som läget mellan några av
stormaktsspelarna – i detta fall Ryssland och
Turkiet – blev extremt spänt då drygt 30
turkiska soldater dödades. Turkiets president
Recep Tayyip Erdogan förklarade då – så
som han så många gånger tidigare hade hotat
med – att han hade öppnat portarna till
Europa. Tusentals desperata men förhoppningsfulla asylsökande tog sig då mot,
företrädesvis, den turkisk-grekiska gränsen i
hopp om att kunna söka asyl i EU. Det
cirkulerar uppgifter om att turkiska myndigheter aktivt uppmuntrade och samordnade
resorna till gränsområdet, eventuellt med
tvång, men dessa uppgifter har inte bekräftats
av turkiska myndigheter. Gränsen var dock
hårt bevakad, och visade sig nu vara stängd
från den andra sidan. Den 1 mars 2020 meddelade Grekland att asylrätten hade
suspenderats i en månad. Som rättsligt stöd
åberopade Grekland artikel 78(3) i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt
(FEUF), som lyder: ”Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på
förslag av kommissionen besluta om provisoriska
åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som
berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.” Grekland lovade samtidigt att
skydda Europas yttre gräns.
EU-kommissionens ordförande Ursula von
der Leyen, EU:s permanente rådsordförande
Charles Michel och merparten av medlemsstaters statschefer berömde i huvudsak det
grekiska agerandet och gav de grekiska
myndigheterna sitt stöd. Ylva Johansson,
ansvarig kommissionär för bland annat
migrationsfrågor, gjorde dock två saker klart:
EU har både en rätt och en skyldighet att
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skydda sina gränser men asylrätten måste
respekteras. Många, inklusive frivilligorganisationer i Sverige och internationellt, kämpade med att få ihop denna ekvation med det
grekiska agerandet. Å ena sidan står det klart
att EU har rätt att skydda sin gräns då en
grundläggande tanke med Schengenområdet
och den fria rörligheten handlar om fri rörlighet mellan medlemsstaterna och kontroller
vid yttre gräns. Å andra sidan är rätten att
söka asyl en mänsklig rättighet som framgår
av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, flyktingkonventionen liksom såväl av EU:s gemensamma asylregler
(CEAS) som de nationella rättssystemen. Det
torde enligt Asylrättscentrums mening stå
klart att asylrätten är överordnad och måste
ges företräde. Så länge det finns en individuell asylrätt så måste rätten att söka asyl värnas
i alla lägen för att rättigheten ska bli effektiv
och utkrävbar.
Den 1 april 2020 började Grekland återigen
att registrera asylansökningar. President
Erdogan har enligt uppgift anmodat asylsökande att lämna gränsområdet. Samtidigt
finns uppgifter om att Turkiet fortsätter uppmana migranter att ta sig mot kusten för att ta

4

sig vidare mot Grekland med båt3. Framtiden
får utvisa vad som kommer att hända med
EU-Turkiet överenskommelsen. Trots att
båda parter då och då uttrycker frustration
och missnöje både över hur den andra parten
agerar såväl som specifika aspekter av överenskommelsen (såsom frågan om exakt vilka
personer som omfattas) så tycks det på båda
sidor finnas en oro för vad som skulle ske om
samarbetet avslutas.
Efter år 2015 då över en miljon irreguljära
inresor registrerades i EU:s södra medlemsstater med yttre gräns (Grekland, Spanien,
Italien, Malta och Cypern – s.k. frontline states), har antalet inresor till EU minskat betydligt. År 2019 anlände enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ungefär 124,000
irreguljära migranter till EU sjö- och landvägen. Under de första fyra månaderna i år var
den siffran drygt 20,0004. Även i Sverige har
antalet asylsökande personer minskat betydligt; från 162,877 år 2015 till 21,958 år 20195.
3 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7452173
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5 https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d516
02d141cf41003/1580829370314/Asyls%C3%B6kande%20
till%20Sverige%202000-2019.pdf
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EU, covid-19 och situationen i
den grekiska ö-världen
Det kroatiska ordförandeskapet beslutade
den 28 januari 2020 att aktivera EU:s mekanism för integrerad politisk krishantering
(IPCR) till läget för informationsutbyte.
IPCR är EU:s ram för samordning av
sektorsövergripande krishantering. Mot
bakgrund av den förvärrade situationen
aktiverade ordförandeskapet den 2 mars
krishanteringsmekanismen till fullskaligt
läge. Fullskaligt aktiveringsläge innebär att
krismöten kan hållas med deltagande av
drabbade medlemsländer, EU-kommissionen, utrikestjänsten, Europeiska rådets
ordförandes stab och berörda EU-organ och
experter. Den 10 mars höll Charles Michel
en videokonferens med Europeiska rådets
medlemmar i syfte att samordna EU:s
insatser mot spridningen av Coronaviruset.
Vid mötet fastställdes följande fyra prioriteringar: begränsa smittspridningen, säkra
tillgången till medicinsk utrustning, främja
forskning, bl.a. i syfte att få fram ett vaccin
och att hantera socioekonomiska
konsekvenser6.
Tillfälligt stopp för icke nödvändiga
resor från länder utanför EU/EES
Den 17 mars höll Europiska rådets medlemmar en andra videokonferens om Coronakrisen. EU:s medlemsländer kom då bland
annat överens om att varje medlemsland
inför tillfälligt stopp för icke nödvändiga
resor från länder utanför EU/EES. Inreseförbudet till Sverige gäller i dagsläget till
och med den 15 juni. Under april och maj
2020 har ministermöten på EU-nivå fortsatt
att hållas frekvent, och EU-ledarna har
bland annat fattat beslut om att, med kommissionens hjälp, arbeta fram en gemensam
återhämtningsfond.

hantera Coronakrisen får stora konsekvenser
för tredjelandspersoner som vill resa in till
EU, exempelvis för att ansöka om internationellt skydd eller för att återförenas med eller
besöka familjemedlemmar. Antalet asylsökande – i både EU och Sverige – har minskat
dramatiskt sedan inreseförbudet trädde i
kraft. Det har därtill florerat oroväckande
uppgifter om att exempelvis rätten att få sin
asylansökan registrerad inom föreskriven
tid, adekvata mottagningsvillkor och muntlig utredning åsidosätts i vissa medlemsstater. Det finns också uppgifter om att asylsökande personer riskerar att utsättas för
smitta på grund av att de befinner sig i
överfulla mottagningsanläggningar eller i
trånga utrymmen såsom förvar7. Asylrättscentrum får dagligen information om
hur Coronakrisen och införda restriktioner
leder till att personer inom både asyl- och
återvändandeprocessen hamnar i en mycket
utsatt situation, exempelvis genom avsaknad
av stöd i form av boende och ekonomiskt
bistånd enligt LMA8 trots starkt begränsade
möjligheter att lämna landet eller att legalisera sin vistelse.
Den 16 april 2020 kom kommissionen med
ett meddelande innehållande vägledning om
genomförandet av relevanta EU-bestämmelser på området asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning med
anledning av covid-19 (i det följande
benämnd vägledningen)9. Detta för att hörsamma och agera på det samordningsansvar
som kommissionen fått av EU:s stats- och
regeringschefer vid toppmötet den 10 mars.

De åtgärder som införts på EU-nivå för att

7 https://www.unhcr.org/news/press/2020/4/5ea68bde4/
coronavirus-unhcr-offers-practical-recommendations-support-european-countries.html

6 https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/covid-19coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/timeline/

9 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/
SV/C-2020-2516-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
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Vägledningen, som inte är juridiskt bindande10, har utarbetats med assistans av
europeiska
stödkontoret för asylfrågor (EASO) och
europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
(FRONTEX).
Kommissionen anser att omfattningen av
det globala hot som covid-19 utgör framhäver hur absolut nödvändigt det är med
EU-samordning för att maximera effekten
av åtgärder på nationell nivå. Vägledningen
syftar till att illustrera hur kontinuitet på
bästa sätt kan säkerställas i tillämpningen av
gemensamma bestämmelser på asyl- och
migrationsområdet, samtidigt som människors hälsa och grundläggande rättigheter
enligt EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna skyddas. Kommissionen
understryker att undantag från restriktionen
om icke nödvändiga resor till EU ska göras
för personer i behov av internationellt skydd
och personer som måste tillåtas resa in av
andra humanitära skäl, och att alla begränsningar som rör asyl, återvändande och vidarebosättning måste vara proportionerliga,
genomföras på ett icke-diskriminerande sätt
och ta hänsyn till principen om non-refoulement och skyldigheter enligt internationell
rätt.
Vägledningen ger praktisk rådgivning, pekar
på verktyg och exempel på god praxis som
utvecklas i medlemsstaterna. Den praktiska
vägledningen ger exempel på vad som är
möjligt att göra inom gällande regelverk, och
utgör alltså också en slags miniminivå för
vad asylsökande kan förvänta sig i processuella och materiella avseenden inom asylprövningen. Det är i huvudsak det omarbetade
asylprocedurdirektivet11, Dublinförord-

ningen12 , det omarbetade mottagandedirektivet13, Eurodac-förordningen14, återvändandedirektivet15 och frågor om
vidarebosättning som omfattas av vägledningen.
På asylområdet understryker vägledningen
att även om förseningar uppstår så måste
tredjelandsmedborgare få möjlighet att
lämna in och få sin asylansökan registrerad
av myndigheterna. Kommissionen gör
bedömningen att covid-19-pandemin är en
sådan situation som inte har förutsetts i asylprocedurdirektivet artikel 6 och 31, och att
medlemsstaterna därför kan överväga att
tillämpa undantagsregeln för tillfällen då ett
stort antal personer söker asyl samtidigt
(artikel 6(5)). Det innebär att tidsfristen för
registrering av en asylansökan kan förlängas
till 10 arbetsdagar. På motsvarande sätt
menar kommissionen att tidsfristen för medlemsstaterna att uppta fingeravtryck i enlighet med Eurodac-förordningen (72 timmar)
kan förlängas på grund av åtgärder som vidtagits för att skydda den sökandes hälsa eller
folkhälsan, i enlighet med artikel 9(2).
Mottagningsvillkoren begränsas
under pandemin
Även de materiella mottagningsvillkor som
erbjuds kan enligt kommissionen skilja sig
från de som normalt krävs enligt mottagandedirektivet, så länge det rör sig om vederbörligen motiverade fall, under en begränsad
tidsperiod och att villkoren under alla
omständigheter omfattar grundläggande
behov, däribland hälso- och sjukvård. Kommissionen hänvisar i denna del till undantagsbestämmelsen i mottagandedirektivet
12 Förordning (EU) nr. 604/2013

10 Endast EU-domstolen får ge auktoritativa tolkningar av unionsrätten

13 2013/33/EU

11 2013/32/EU

15 2008/115/EG
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artikel 18. Asylrättscentrum vill dock poängtera att generella begränsningar av mottagningsvillkoren på grund av covid-19 är
svårförenliga med artikelns lydelse, eftersom
undantag måste ”motiveras, gälla under en
begränsad tidsperiod och enbart om: a) det
krävs för en bedömning av den sökandes särskilda behov eller, b) de normalt tillgängliga
inkvarteringsmöjligheterna tillfälligtvis är
uttömda”. Det är enligt vår mening tveksamt
om artikel 18 är avsedd att tillämpas på av
kommissionen avsett sätt.
Vägledningen uppmanar medlemsstaterna
att fortsätta tillämpa Dublinförordningen
och att återuppta överföringarna så snart det
är praktiskt möjligt. Vägledningen innehåller
också rekommendationer till medlemsstaterna gällande bland annat genomförandet
av personliga intervjuer (exempelvis asylutredningar), förvar och återvändandearbete.
UNHCR uppmanar de europeiska länderna
att skydda rätten att söka asyl, och att stärka
asylsystemen i Europa under dessa svåra
tider. UNHCR har också givit ut egna
rekommendationer för hur tillgången till
asylprövning ska säkras under
Coronakrisen16.
Coronakrisen har också satt ljuset på, och
förstärkt, den svåra situation som asylsökande personer i de grekiska flyktinglägren
befinner sig i. Den undermåliga tillvaron för
migranter i den grekiska ö-världen har under
flera års tid beskrivits som en humanitär
katastrof av människorättsorganisationer.
UNHCR varnade redan år 2016 för att EU
stod på randen av en humanitär kris i Grekland17. Det grekiska mottagningssystemet är

kraftigt överbelastat och villkor i EU-Turkiet
överenskommelsen gör att Grekland söker
hindra migranter från att resa vidare till fastlandet eftersom de då inte längre kommer att
kunna återsändas till Turkiet. För närvarande befinner sig tiotusentals asylsökande
personer under många månader och ibland
år i stora och överbefolkade flyktingläger
som de varken kan eller får lämna, såsom
Moria på ön Lesbos.
Coronaviruset har börjat få spridning bland
asylsökande i Grekland. Grekland har av
EU-kommissionen uppmanats, och påbörjat
arbetet med, att sätta asylsökande som tillhör
riskgrupperna i säkerhet. EU-kommissionen
vädjade också i början av mars 2020 till EU:s
medlemsstater att visa solidaritet med Grekland, bland annat genom att på frivillig basis
ta emot minst 1600 ensamkommande barn.
Minst tio länder har i skrivandets stund hörsammat kommissionens vädjan och erbjudit
sig att ta emot asylsökande barn. Omfördelningen påbörjades de facto den 16 april 2020
då tolv ensamkommande barn fick resa till
Luxemburg. Sverige har hittills valt att inte
delta i omfördelningen. Migrationsminister
Morgan Johansson har tidigare uttalat att frågan om tillfällig omfördelning är juridiskt
komplicerad och uttryckt tveksamhet till ad
hoc-lösningar (istället för permanenta lösningar där alla medlemsstater bidrar solidariskt). Inom civilsamhället höjs dock många
röster som menar att Sverige måste visa solidaritet, både gentemot Grekland och för de
mest utsatta barnen.

16 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75453#_
ga=2.43846693.1242501404.1588077364-847688805.1565685858
17 https://sverigeforunhcr.se/blogg/unhcr-varnar-for-en-humanitar-kris-i-grekland
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Framtiden för CEAS – en
ödesfråga för unionen
En gemensam asylpolitik, med ett gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS), är en del
av EU:s målsättning 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.
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
rättsområdet18.

kan presenteras inom kort19.
I dagsläget vet vi alltså inte hur EU:s asylsystem kommer att se ut i framtiden. Mot bakgrund av de stora meningsskiljaktigheter
som föreligger mellan medlemsstaterna –
inte minst gällande hur tvingande den nya
lagstiftningen ska vara – kan vi nog förvänta
oss fortsatt långa och svåra förhandlingar
om den pakt som kommissionen ämnar presentera. Asylrättscentrums inställning är att
frågan om EU:s gemensamma ansvarstagande för att värna asylrätten är och förblir
en ödesfråga både för unionen och för de
människor som söker sin tillflykt undan krig
och förföljelse här.

Ylva Johansson, ansvarig kommissionär för
bland annat migrationsfrågorna, fick den 1
december 2019 av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppdraget att
ta fram en ny migrations- och asylpakt. Det
är inte uteslutet att en del av de år 2016 föreslagna rättsakterna kommer att dras tillbaka
för omarbetning alternativt skrotas i sin helhet. Den nya pakten skulle ursprungligen ha
presenterats redan i mars eller april i år, men
datum för lanseringen har skjutits fram med
anledning av Coronakrisen. Ylva Johansson
har dock meddelat att förslaget är i det närmaste färdigt och att det är angeläget att det

18 https://sweref.org/dodlage-nytt-fokus-och-nya-aktorer-utvecklingen-inom-arbetet-med-eus-gemensamma-asylsystem/
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19 https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/b6878c87e420-4947-a814-0dff9cd98d9e?recStart=407&recStop=678 (28
april 2020)
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