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Kapitlet är framtaget av Caritas Sverige, Erikshjälpen,  
Individuell människohjälp, Läkare i Världen, Rädda Barnen, Sveriges kristna råd, 
Svenska kyrkans internationella arbete och Union to Union.

SAMMANFATTNING
Idag befinner sig över 65 miljoner människor på 

flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och 

könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra 

och lagliga vägar för flyende gör att människor 

blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tving-

as riskera sina liv i händerna på människosmugg-

lare. Även för människor som tvingas lämna sina 

hemländer på grund av att de inte kan försör-

ja sig är bristen på säkra och lagliga vägar stor.  

Istället för att underlätta för dessa människor att 

tillgodose sig möjligheten att söka internationellt 

skydd eller att ta sig till ett annat land för att ta 

anställning, har Sverige och hela EU fört en po-

litik under de sista åren som försvårar situatio-

nen för flyktingar och migranter avsevärt. För att 

uppnå målen i Agenda 2030 och för att leva upp 

till våra åtaganden inom Sveriges politik för glo-

bal utveckling (PGU) måste Sverige snarast åter-

gå till sin ordinarie, mer humana asyllagstiftning 

och säkerställa att EU:s gemensamma asylre-

gelverk inte försvagar asylrätten eller bryter mot 

internationella konventioner eller de mänskliga 

rättigheterna. Sverige måste även driva på för fler 

säkra och lagliga vägar och migranters mänskli-

ga rättigheter inom FN:s globala migrations- och 

flyktingramverk, samt arbeta för en högre efter-

levnad av flera av ILO:s nyckelkonventioner för 

migranters rättigheter på arbetsmarknaden.
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Migration har blivit en allt viktigare fråga inom såväl den svenska som EU-politiken 
och under de senaste två åren har lagändringar och politiska beslut fattats både i 
Sverige och på EU-nivå som har försämrat flyktingars och migranters rättigheter. 
Sverige och EU måste styra om sin politik under kommande år för att säkerställa att 
vi bidrar till våra åtaganden i Agenda 2030. I delmål 10.7 i Agenda 2030, som handlar 
om möjligheten till lagliga vägar, åtar sig Sverige att ”underlätta en ordnad, säker, 
reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom plane-
rad och väl fungerande migrationspolitik.” Genom delmål 8.8, som handlar om mig-
ranters rättigheter på arbetsmarknaden, åtar sig Sverige att ”skydda arbetstagarnas 
rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusi-
ve arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga  
anställningar.”

Att migranter bidrar till positiv ekonomisk, social och kunskapsutveckling är ett välkänt faktum som 

tyvärr har fått allt mindre utrymme i den politiska diskursen både i Sverige och internationellt under 

de senaste två åren. I Agenda 2030 står det dock tydligt skrivet att ”Vi erkänner migranters positiva 

bidrag till inkluderande tillväxt och hållbar utveckling.” (art. 29). I samma stycke står det även att ”Vi 

kommer att samarbeta internationellt för att säkerställa en säker, ordnad och reglerad migration med 

full respekt för mänskliga rättigheter och en human behandling av migranter oberoende av migra-

tionsstatus, flyktingar och fördrivna personer.” Dessa två skrivningar som lyfter vikten av migranters 

positiva bidrag till utveckling och vikten av att respektera mänskliga rättigheter i arbetet med migration 

är helt i linje med PGU och är av stor vikt när vi följer upp Sveriges egna politik och politiska agerande 

i EU-sammanhang och FN-sammanhang på migrationsområdet. Utöver skrivelserna i deklarationen 

har Agenda 2030 även flera delmål (10.7, 10.c och 8.8) med särskilt fokus på migranters rättigheter 

och arbetet med migration, vilket har bäring både för människor som lever på flykt och för arbetskrafts-

migranter. Delmål 10.c, som handlar om att minska transaktionskostnader för remitteringar togs upp 

i 2016 års Barometerrapport. Sedan dess har inga större förändringar skett i Sveriges förda politik och 

därför väljer vi att inte rapportera om detta delmål i årets upplaga.

LAGLIGA VÄGAR
Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtryck, förföljelse, väpnade konflikter 

och sexuellt och könsrelaterat våld världen över. De flesta av dem lever som internflyktingar, medan 

strax över 20 miljoner lever på flykt utanför sina hemländer, varav de flesta befinner sig i närområ-

den till konflikter.72 Enligt FN:s allmänna förklaring artikel 14 har alla människor rätt att söka och 

åtnjuta asyl från förföljelse i ett annat land.73 Artikel 14 återspeglas i internationella konventioner och  

överenskommelser och även i EU:s fördrag. Trots dessa rättigheter gör strikta visumkrav det myck-

et svårt för människor att ta sig till ett annat land för att söka skydd via säkra och lagliga vägar. Det 

innebär att de flesta människor som lever i krigs- och konfliktdrabbade områden och andra riskfyllda 

situationer tvingas leva kvar i området eller riskera sina liv i händerna på människosmugglare för att ta 

sig till ett säkert land där de kan söka skydd. Mellan 2016 och 2017 miste minst 8000 människor sina 

liv i Medelhavet när de försökt att ta sig till Europa för att söka skydd eller trygghet.74

Kvinnor och barn, och i synnerhet flickor, som lever på flykt är många gånger särskilt utsatta. En rap-

port från WHO visar att cirka 70 procent av alla kvinnor som flyr till Europa upplever sexuellt våld 

någonstans på sin väg mot målet.75 Andra rapporter visar att flickor som blir kvar i flyktingläger nära 

konfliktområden löper ökad risk att tvingas in i barnäktenskap som en lösning på en desperat situation. 
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Barnäktenskap hos syriska flyktingar uppskattas nu vara dubbelt så vanligt som före kriget och en 

studie ifrån flyktingläger i Libanon visar att nästan var fjärde syrisk flicka mellan 15 och 17 år är gift.76 

Många syriska flickor som lever på flykt gifts även bort i skenäktenskap, ibland så korta som 24 timmar, 

för att utnyttjas sexuellt.77 Barn som är på flykt och reser ensamma, utan vårdnadshavare, är än mer 

utsatta och har rätt till särskilt skydd. Barn har också rätt till långsiktigt hållbara lösningar, antingen i 

destinationslandet, eller i ursprungslandet eller i ett tredje land. Men i Europa och Sverige ser vi färre 

och färre långsiktiga lösningar tillgängliga för barn. I Sverige ska principen om barnets bästa, i enlighet 

med Barnkonventionen och även EU-stadgan, vara vägledande i alla politiska beslut. Just nu ser vi hur 

hänvisningar till barnets bästa används för att driva igenom en restriktiv politik snarare än att förbättra 

för barn på flykt.

Sveriges politik
Familjeåterförening har under många års tid utgjort den främsta möjligheten för människor på flykt 

att ta sig till Sverige genom en säker och laglig väg och framförallt möjliggjort för kvinnor och barn att 

lämna konfliktområden. När Sveriges riksdag antog den tillfälliga asyllagstiftningen78 i juli 2016, togs 

möjligheten till familjeåterförening i princip bort för alla som beviljas asyl under kategorin alternativt 

skyddsbehövande, vilket utgjorde nästan 70 procent av alla som beviljades asyl i Sverige under 2016.79 

Lagen antogs utan någon barnkonsekvensanalys, trots att restriktionerna av familjeåterföreningen skul-

le få uppenbart stora konsekvenser för 

just barn. Innan lagen antogs lade dock 

flera tunga remissinstanser fram kraftful-

la invändningar mot lagen som pekade 

på att lagen splittrar familjer i strid med 

bland annat FN:s Barnkonvention80 och 

Europakonventionen om mänskliga rät-

tigheter. Dessutom varnade remissvaren 

för att lagen låser fast kvinnor, äldre och 

barn som internflyktingar i krigshärjade 

länder, och tvingar fler sårbara personer 

att göra den riskfyllda resan till Europa.

För den lilla andel som fortfarande kan ansöka om familjeåterförening är det svårt att ta sig till en 

svensk ambassad för att göra ansökan, eftersom de oftast sitter fast i konfliktområden med stängda 

gränser. Därutöver finns det begränsningar på vilken ambassad en person med ett visst medborgarskap 

kan vända sig till och dessutom är kötiderna för att få intervjuas på en ambassad mycket långa, ibland 

mer än ett år.

Utöver familjeåterförening är möjligheten att bli vidarebosatt som kvotflykting det enda sättet för 

människor i behov av internationellt skydd att få komma till Sverige via en säker och laglig väg. Under 

de fem senaste åren, 2013–2017, har 12 773 människor kommit till Sverige den vägen.81 På hösten 

2015 beslutade Sveriges regering att öka antalet kvotflyktingar till 5000 personer per år senast 2018. 

Detta var ett välkommet och välbehövligt beslut, men antalet kvotflyktingar skulle behöva öka markant 

både i Sverige och inom hela EU som ett komplement till andra sätt att söka asyl.

Under 2016 och 2017 har stora förändringar även skett inom EU:s gemensamma migrationspolitik. 

EU har påbörjat en revidering av sitt gemensamma asylsystem (CEAS), vilket innefattar en översyn 

av flera direktiv och förordningar som ligger till grund för de gemensamma asylreglerna i unionen. 

CEAS förväntas antas under 2018, men flera av EU-kommissionens förslag riskerar att ge flyktingar 

När Sveriges riksdag antog den tillfälliga 
asyllagstiftningen i juli 2016, togs möjlig-
heten till familjeåterförening i princip bort 
för alla som beviljas asyl under kategorin 
alternativt skyddsbehövande, vilket 
utgjorde nästan 70 procent av alla som 
beviljades asyl i Sverige under 2016.
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och skyddsbehövande kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Vissa av förslagen bryter till och med 

mot FN:s flyktingkonvention, Europakonventionen och andra internationella konventioner. I förhand-

lingarna om CEAS har Sverige lyft vikten av att det nya regelverket inte ska strida mot internationella 

konventioner, men regeringen har inte ställt det som ett ultimatum för att ställa sig bakom regelverket.

Under samma tidsperiod har EU satt igång flera stora migrationssamarbeten med länder utanför uni-

onen, i syfte att stävja irreguljär migration och som till största del bekostas av biståndsmedel. EU har 

i och med den tydliga målsättningen att förhindra irreguljär migration med hjälp av utvecklingssamar-

betet förändrat sin syn på begreppet ”migration och utveckling” som tidigare har fokuserat på migra-

tionens positiva utvecklingseffekter för att uppfylla målen i Agenda 2030, genom att till exempel sänka 

kostnader för remitteringar, arbeta med cirkulär migration och stärka diasporagrupper. Vissa av EU:s 

nya migrationssamarbeten bidrar dessutom till kränkningar av mänskliga rättigheter.82 Sverige har valt 

att ställa sig bakom EU:s externa migrationssamarbeten.

Under 2016–2017 har Sverige också engagerat sig i FN processerna för framtagandet av ett globalt 

ramverk för flyktingar och ett globalt migrationsramverk. I båda dessa processer har Sverige lyft flera 

viktiga aspekter, inklusive vikten av att skydda migranters mänskliga rättigheter och att underlätta sä-

ker och reglerad rörlighet av migrantarbetare. I FN-förhandlingarna har Sveriges prioriteringar dock 

inte framkommit, eftersom Sverige ställt sig bakom EU-gruppens position som framförallt fokuserat 

på EU:s vilja att begränsa migrationen till unionen. Förhandlingarna kommer att avslutas under hös-

ten 2018.

MIGRANTERS STÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN
Antalet migrantarbetare ökar i världen och FN:s Internationella arbetsorganisation ILO beräknar att 

mer än 150 miljoner människor idag kan räknas till denna kategori.83 Detta samtidigt som de osäkra 

arbetsvillkoren breder ut sig. I flera länder nekas migranter rätten till organisering. De blir ofta exploa-

terade och är särskilt utsatta för diskriminering och farliga arbetsförhållanden. Detta gäller framförallt 

migrerande kvinnor och migrantarbetare inom informell ekonomi, exempelvis inom hushållsarbete. I 

den informella ekonomin saknas en formaliserad relation till arbetsgivaren vilket innebär att de inte 

omfattas av arbetslagstiftning och har mycket begränsade möjligheter att kräva sina rättigheter, såsom 

rätten till kollektiv förhandling och social dialog.

ILO:s-konvention 143, som Sverige ratificerat, slår fast att samtliga arbetstagare har grundläggande  

rättigheter oavsett migrationsstatus. Skyddet av migranters rättigheter som arbetstagare omfattas 

även av mål 8 i Agenda 2030 där delmål 8.8 särskilt lyfter fram skyddet för migrerande kvinnor och 

människor i otrygga anställningar.

EU-kommissionen har tagit initiativ till att se över reglerna för laglig migration till EU, och håller just 

nu på att slutföra ett ”konditionstest” (REFIT - Legal Migration Fitness Check).84 Det handlar om 

en rad lagar och regler, bland annat EU:s blåkortsdirektiv för högkvalificerad arbetskraftsinvandring, 

men också direktiv som rör invandring av familjemedlemmar, säsongsarbetare, studenter och forskare. 

Processen har hamnat i skymundan av frågor som rör asylinvandring och irreguljär migration till EU. 

Det är problematiskt att icke-högkvalificerade arbetskraftsmigranter enbart kan arbeta inom EU som 

tidsbegränsad säsongsarbetskraft, och att de därmed inte kan få permanent uppehållstillstånd i EU. 

Sverige bör driva på för att översynen av regelverket för laglig migration ska resultera i fler säkra och 

lagliga vägar för all typ av arbetskraftsinvandring, till exempel genom att komplettera Blåkortet med 

ett Yrkeskort (skills card).
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Sveriges politik
Under 2017 ratificerade Sverige ILO:s protokoll till konvention nr 29, mot tvångs- och straffarbete. 

Denna konkreta åtgärd innebär ett förbättrat skydd för dem som tvingas arbeta utanför den etablerade 

arbetsmarknaden och riskerar att utnyttjas och tvingas utföra arbete mot sin vilja, vilket inte minst om-

fattar migrantarbetare. Att den svenska regeringen nu ratificerat denna konvention är därför ett mycket 

positivt steg för att stärka utsatta grupper på arbetsmarknaden samtidigt som det sänder betydelsefulla 

internationella signaler kring Sveriges syn på arbetsvillkor. Konventionen uppmanar dock ILO:s medlems-

stater att i samråd med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, upprätta en nationell strategi och 

handlingsplan för ett effektivt och bestående bekämpande av tvångsarbete. Den svenska regeringen har 

fortfarande inte meddelat att en strategi ska utarbetas tillsammans med dessa aktörer. 

Regeringen har inte ratificerat ILO:s konvention 189, om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. 

Detta trots att ett sådant handlande skulle förbättra villkoren för världens hushållsarbetare, där inte 

minst migrerande kvinnor utgör en stor grupp. Det skulle också ge skydd och bidra till att ge funda-

mentala rättigheter i arbetslivet för miljontals arbetstagare som riskerar att utsättas för övergrepp och 

saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation.85 Inte heller har Sverige antagit ILO:s rekommenda-

tion 205, som bland annat syftar till att stärka flyktingars och migranters grundläggande rättigheter i 

arbetslivet.

REKOMMENDATIONER

REGERINGEN BÖR:

• Upphäva den tillfälliga asyllagstiftningen snarast möjligt och återgå till en migrations-

och flyktingpolitik som gör permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening till 

regel, samt öka tillgången till ambassader för dem som söker uppehållstillstånd på 

grund av anknytning, oavsett medborgarskap.

• Utöka det svenska kvotflyktingssystemet ytterligare för att kunna ta emot fler skydds-

behövande genom vidarebosättning och arbeta för möjligheten att utfärda humanitära 

visum för asyländamål både inom EU och i Sverige för att underlätta för människor att 

få en säker flyktväg.

• Arbeta för att EU antar ett gemensamt asylsystem som inte försvagar asylrätten, inte 

bryter mot internationella konventioner eller de mänskliga rättigheterna och inte 

omöjliggör för Sverige att återgå till sin ordinarie mer humana asyllagstiftning.

• Arbeta för att EU avslutar alla externa migrationssamarbeten som riskerar att bidra till 

kränkningar av mänskliga rättigheter.

• Arbeta för att FN:s globala ramverk för flyktingar och globala ramverk för migranter 

fokuserar på att skapa fler säkra och lagliga vägar och att upprätthålla migranters 

mänskliga rättigheter med särskild fokus på kvinnors utsatta situation och på skydds-

mekanismer i förhållande till barn.

• Ta initiativ till att i samråd med arbetsmarknadens parter upprätta en nationell strategi 

och handlingsplan kring hur ställda krav inom ILO:s protokoll till konvention 29, mot 

tvångs-och straffarbete, ska säkerställas.
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I Sverige ska principen om barnets  
bästa, i enlighet med Barnkonvent- 
ionen och även EU-stadgan, vara  
vägledande i alla politiska beslut.  
Just nu ser vi hur hänvisningar till  
barnets bästa används för att driva  
igenom en restriktiv politik snarare  
än att förbättra för barn på flykt.

• Anta ILO:s rekommendation 205, för att främja flyktingars grundläggande rättighe-

ter i arbetslivet och ratificera ILO:s konvention 189, om anständiga arbetsvillkor för 

hushållsarbetare, en sektor där många migrerande kvinnor omfattas. Detta för att 

stärka deras i många fall utsatta situation och tydligt visa att Sverige vill bidra till goda 

arbetsvillkor och välreglerade arbetsmarknader globalt.
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