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Stockholm, 18 mars 2022 

 

 

Asylrättscentrums yttrande över promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av 

Rysslands aggression mot Ukraina (dnr I2022/00657) 

 

Om Asylrättscentrum 

 

1. Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) 

verkar sedan år 1991 för en rättssäker och konventionsenlig 

migrationsprocess. Detta gör vi genom att bland annat driva processer i 

nationella och internationell fora samt analysera och granska nationell och 

internationell praxis och lag. Våra jurister kommer till stor del från tidigare 

arbete på Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna, 

Migrationsverket och advokatbyråer. Asylrättscentrum är svensk 

samarbetspartner till UNHCR – FN:s flyktingorgan. Asylrättscentrum är 

också medlem i the European Council on Refugees and Exiles, ECRE, och 

the European Network on Statelessness, ENS. 

 

Yttrande 

 

2. Asylrättscentrum avstyrker förslaget. Skälen för detta utvecklas nedan. 

 

3. Rysslands invasion av Ukraina har utlöst den största flyktingsituationen i 

Europa sedan andra världskriget. Som respons på detta har Europeiska 

unionens råd beslutat att aktivera rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 

2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av 

fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan 
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medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna 

av detta, det så kallade massflyktsdirektivet.  

 

4. Det som tas upp i avsnitt 3.2. ”EU-rättsliga aspekter och förhållandet till 

andra internationella åtaganden” i promemorian är en otillräcklig utredning 

av rättsläget och en grundligare redogörelse och bedömning av Sveriges 

internationella åtaganden är nödvändig. Till exempel omnämns 1951 års 

konvention om flyktingars rättsliga ställning, flyktingkonventionen, över 

huvud taget inte. Det anges i avsnittet att ”[v]ad gäller asylrätten kan det 

konstateras att EU:s flyktingpolitik bygger på tanken att en asylsökande ska 

söka asyl i det första säkra land som den asylsökande anländer till. Förslagen i 

denna promemoria strider alltså inte heller mot asylrätten.” Detta är en 

otillräcklig utredning och en grov förenkling av frågan. Det nuvarande EU-

rättsliga regelverket med Dublinförordningen1 bestämmer inte i vilken 

medlemsstat en asylansökan ska göras, utan den syftar till att fastställa vilken 

medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt 

skydd som lämnats in i någon av medlemsstaterna. 

 

5. En tillämpning av Dublinförordningen kan resultera i att den medlemsstat 

som fastställs som ansvarig för att pröva ansökan om internationellt skydd är 

den första medlemsstat som den asylsökande reste in i. I det sammanhanget 

är det dock viktigt att notera att det kan ske först efter en prövning av 

ansvarskriterierna i förordningen för att komma fram till vilken medlemsstat 

som är ansvarig och om personen ska överföras dit. Till exempel tillämpas 

inte Dublinförordningen på ensamkommande barn, annat än för att hålla 

samman familjer. Inte heller ska personer överföras till en medlemsstat där 

det finns systematiska brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren, 

vilket vi har sett exempel på då det har bedömts funnits sådana brister i 

Grekland och Ungern.2 Det finns också situationer då det har bedömts stå i 

strid med den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, att 

överföra personer till en viss medlemsstat utan att först inhämta garantier 

från den medlemsstaten beträffande ett lämpligt mottagande och att familjer 

kommer att hållas ihop.3 

 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i 
någon medlemsstat (omarbetning) 
2 Se MIG 2010:21 respektive MIG 2016:16. 
3 Se Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz (application no. 29217/12). 
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6. Som skäl till förslaget i promemorian anges bland annat att det finns ett 

behov för regeringen att mycket snabbt kunna vidta särskilda åtgärder för att 

komma till rätta med förhållanden som innebär att viktiga funktioner i 

samhället utsätts för stora påfrestningar och därutöver att säkerställa ett 

ordnat och säkert mottagande av migranter med skyddsbehov. Det anges 

även att om det allmänna till exempel inte längre kan ha tillräcklig ordning 

och reda i omhändertagandet av alla människor som kommer att söka sig hit, 

kan situationen medföra allvarlig fara för såväl barn som vuxna, och att utan 

ett ordnat mottagande kan många människor som kommer hit löpa en risk 

att hamna i ett skuggsamhälle utanför vårt egentliga samhälle.4 

 

7. Delar av skälen till förslaget framstår således som att det görs för att värna 

personer som flyr till Sverige. Asylrättscentrum anser dock att det är 

svårförenligt att motivera begränsningar i möjligheten för vissa personer på 

flykt att ta sig till Sverige med hänvisning till omsorg desamma. Sverige har, 

som även framhålls i promemorian, haft gränskontroll vid inre gräns sedan 

år 2015. Kontroll av de som kommer till Sverige kan ske där. 

 

8. Det anges också att avsikten med regleringen är att motverka migration av 

personer som inte är skyddssökande.5 Detta är anmärkningsvärt då förslaget 

innebär att en del skyddssökande kommer att hindras från att resa till Sverige. 

Det förslaget då gör är alltså att tvärtom hindra migration av personer som är 

skyddsökande. 

 

9. Enligt förslaget ska det kunna införas en skyldighet för transportörer att göra 

identitetskontroller vid transporter till Sverige som sker med buss, tåg eller 

passagerarfartyg. En sanktionsavgift ska kunna tas ut av transportören om 

den inte utför identitetskontrollerna.  

 

10. Detta innebär att personer på flykt som saknar giltiga identitetshandlingar 

inte kommer att få resa till Sverige med transportörerna. Förslaget visar en 

brist på förståelse för det faktum att personer som tvingas fly inte alltid kan 

få med sig identitetshandlingar vid flykten, att de inte har haft möjlighet att 

förnya utgångna identitetshandlingar innan flykten eller att de förlorar sina 

tillhörigheter inklusive identitetshandlingar under flykten. Dessutom har vi 

två år av pandemi med stora reserestriktioner bakom oss vilket innebär att 

många personer inte har skaffat nya pass de senaste åren. 

 

 
4 Promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 
säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina, s. 11 f. 
5 Promemorian s. 21. 



4 (5) 

11. Vissa grupper kan i regel ha särskilda svårigheter med att ha tillgång till giltiga 

identitetshandlingar. Det kan till exempel röra sig om barn, statslösa, vissa 

minoritetsgrupper eller personer som lever i utsatthet i samhällets utkant. 

Enligt förslaget är barn som reser tillsammans med förälder som kan uppvisa 

giltig identitetshandling undantagna. Däremot är barn som har tvingats fly 

ensamma eller tillsammans med andra familjemedlemmar eller släktningar 

inte undantagna. Detta riskerar att försätta redan utsatta barn i en än mer 

utsatt situation. Promemorian berör inte den här problematiken över huvud 

taget och saknar helt barnkonsekvensanalys. Detta är en grov och 

oroväckande brist. 

 

12. I promemorian framhålls att de skyddssökande från Ukraina som kommer till 

Sverige i allmänhet har identitetshandlingar.6 Minskningen av antalet 

skyddssökande som kommer till Sverige kan därför antas bli störst avseende 

skyddssökande från andra länder än Ukraina. Det är oroande att införa en 

reglering som ger olika tillgång till territoriet och därmed möjlighet att söka 

skydd här beroende på nationalitet, och det saknar koppling till om personen 

har ett skyddsbehov eller inte. Det är inte acceptabelt att införa en reglering 

som försvårar för skyddsbehövande från vissa länder, som exempelvis Jemen, 

Afghanistan, Somalia och andra som har svårare att få tillgång till giltiga 

identitetshandlingar, att ta sig till Sverige med motivering att andra 

skyddsbehövande, i det här fallet personer på flykt från Ukraina, inte drabbas 

av förslaget i samma utsträckning. Det kan också sannolikt vara så att fler av 

de som lämnat Ukraina tidigt under konflikten har gjort så under mer 

ordnade former än de som tvingats lämna senare, vilket också kan ha 

betydelse för i vilken omfattning de har giltiga identitetshandlingar. Förslaget 

kan därför komma att påverka flyende från Ukraina i högre utsträckning i 

takt med att konflikten fortlöper. 

 

13. Åtgärderna enligt förslaget skulle få stora konsekvenser för enskilda, och 

utöver skyddsökande kan inte minst konstateras påverkan på pendlare över 

gränserna. Det är inte tydligt definierat när åtgärderna ska sättas in och oklart 

vilken effekt de får. Promemorian ger otillräckligt underlag för bedömningar 

avseende om åtgärderna kan anses vara ändamålsenliga och proportionerliga, 

vilket är en brist i förslaget. 

 

14. En annan uppenbar brist är att promemorian inte har skickats på remiss till 

någon av migrationsdomstolarna eller till någon civilsamhällesorganisation. 

Inte heller UNHCR har fått promemorian på remiss trots att det förslaget 

innebär en begränsning beträffande möjligheten för personer på flykt att 

kunna ta sig till Sverige för att söka skydd här. Dessutom har remisstiden har 
 

6 Promemorian, s. 9 och 22. 
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varit synnerligen kort – knappt tre dagar. Detta är uppenbara brister i 

beredningen av förslaget. 

 

15. Att i den nu rådande situationen ytterligare försvåra för vissa personer på 

flykt att ta sig till Sverige är ett oroande tecken på bristande solidariskt 

ansvarstagande för såväl de personer som befinner sig på flykt som med 

andra länder som tar emot dem.  

 

 

Datum som ovan,  

 

 

Martin Nyman 

chefsjurist 

 


