Vidarebosättning, omlokalisering eller humanitär
mottagning?!
Vi förklarar terminologin ...
Många europeiska länder väljer att ta emot och ge skydd åt flyktingar som
en del av organiserade program som ger assistans före, under och efter
resan. Vissa program ger temporärt skydd tills dess det är möjligt att
återvända till sitt hemland, medan andra ger permanent skydd i form av
status som varaktigt bosatt i det mottagande landet. De som omfattas av
dessa program delar gemensamma erfarenheter vid ankomsten till ett
nytt land och i många fall är samma aktörer inblandade i den nationella
mottagnings- och integrationsverksamheten. Så vad är detta för program
och hur fungerar de i Europa?
Vidarebosättning av flyktingar definieras av UNHCR som "urval och
förflyttning av flyktingar från en stat där de har sökt skydd till ett tredje
land som tar emot dem – som flyktingar – med permanent
bosättningsstatus". Vidarebosättning är ett skyddsverktyg för flyktingar
vars liv och frihet står på spel; en "varaktig lösning" för flyktingar
tillsammans med lokal integrering och frivillig repatriering samt ett uttryck
för solidaritet med dessa utvecklingsländer som inhyser huvuddelen av
världens flyktingar.
I EU betyder vidarebosättning förflyttning av flyktingar från ett land
utanför EU till en EU-medlemsstat. Medlemsstaterna arbetar nära
tillsammans i många aspekter av vidarebosättning av flyktingar. Det har
gemensamma
prioriteringar
för
vidarebosättning,
utvecklar
finansieringsinstrument och samarbetar praktiskt via strukturer som
Europeiska stödkontoret för asyl (European Asylum Support Office (EASO))
och Europeiska vidarebosättningsnätverket (European Resettlement
Network). Vidarebosättning utgör kärnan i EU:s asylpolitik och är ett sätt
för EU att visa solidaritet med tredjeländer.
Den status och de rättigheter som ges till vidarebosatta flyktingar varierar
efter land. Vidarebosatta flyktingar som anländer till Belgien, Tjeckiska
republiken, Frankrike, Finland, Irland, Portugal, Sverige och Storbritannien
får permanent uppehållstillstånd. Vidarebosatta flyktingar i Danmark,
Tyskland, Island, Nederländerna, Norge, Rumänien och Spanien får i stället
temporärt uppehållstillstånd och kan ansöka om permanent
uppehållstillstånd efter en angiven period av laglig bosättning (antalet år
varierar i olika länder) och efter att ha uppnått ett antal villkor gällande
språk, medborgarkunskap, ekonomiskt oberoende och gott uppförande
(villkoren varierar också i olika länder). Alla europeiska länder erbjuder en
väg till medborgarskap för permanent bosatta, även här efter varierande
perioder av laglig bosättning och efter att ett varierande antal villkor
uppnåtts för permanent bosättning.
Full flyktingstatus eller understödjande skydd garanteras för flyktingar i de
flesta europeiska vidarebosättningsländer. Flyktingar som vidarebosätts
till Danmark, Finland, Island, Irland, Norge (fall inom urvalsaktiviteter),
Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien får flyktingstatus
omedelbart. Flyktingar som vidarebosätts till Belgien, Tjeckiska
republiken, Frankrike, Nederländerna, Norge (dossierfall) och Rumänien
måste genomgå en asylprocedur efter ankomsten till landet (detta är dock
en påskyndad

process). Flyktingar som vidarebosätts till Tyskland får dock inte
flyktingstatus, utan får istället humanitär status, vilket inte ger samma
juridiska förmåner som flyktingar har.
Omlokalisering avser förflyttning av flyktingar från en EU-medlemsstat till
en annan. Det är en intra-EU-process, där medlemsstaterna hjälper en
annan medlemsstat att klara av trycket av att inhysa en relativt stor
flyktingpopulation genom att avtala om att ta emot ett antal av dem.
Omlokalisering är ett uttryck för solidaritet inom EU och för delning av
bördorna, speciellt med länderna vid Europas gräns som tar emot ett stort
antal flyktingar.
Omlokalisering inom EU har fram tills nu skett inom ramen för EUREMAprojektet
(Intra-EU
Relocation
from
Malta
Project
–
Omlokaliseringsprojektet inom EU från Malta). Detta program skapades av
EU och finansierade omlokaliseringsverksamheten i de medlemsstater
som kom överens om att ta emot personer som erkänts behöva
internationellt skydd. Under 2011 tog 10 medlemsstater emot 227
flyktingar som omlokaliserats från Malta via EUREMA. I en andra fas av
projektet under 2012, förband sig 7 medlemsstater till 86 platser.
Ytterligare 8 förband sig kollektivt att ta emot 233 flyktingar via
ömsesidiga avtal med Malta.
Vissa europeiska vidarebosättningsländer har tilldelats platser för
omlokalisering inom EU utifrån deras årliga vidarebosättningskvot, vilket
ger skydd på längre sikt för flyktingar från Malta samtidigt som de också
minskar det totala antalet platser som är tillgängliga för flyktingar som
vidarebosätts från länder utanför EU.
Humanitär mottagning är den process där länder tar emot grupper från
sårbara flyktingpopulationer i tredjeländer för att på så vis ge temporärt
skydd på humanitär grund. Humanitär mottagning ska inte förväxlas med
humanitär eller understödjande skyddsstatus som beviljas för asylsökande
inom landet, eller med humanitära visa som beviljas individer utanför
mottagarlandet via deras ambassader i tredjeländer. De som omfattas av
humanitär
mottagning
beviljas
korttidsuppehållstillstånd
i
mottagarländerna, med utsikt om granskning av framtida behov av skydd.
Som komplement till staternas traditionella vidarebosättningsprogram
kan humanitär mottagning användas för en identifierad flyktingpopulation
i en extremt osäker eller sårbar situation och med behov av akut skydd.
Det är en påskyndad process som kan göra det möjligt för stora antal
flyktingar att snabbt få resa.
I mars 2013 meddelade den tyska federala regeringen att den skulle ta
emot 5 000 syriska flyktingar från Libanon via ett humanitärt
pilotmottagningsprogram. Programmet prioriterar flyktingar med
humanitära behov, de som har familj i Tyskland och individer som kan
bidra till återuppbyggnaden av Syrien. Sent i juni bad det tyska
parlamentet dess delstater att erbjuda ytterligare platser för att kunna ta
emot större antal syrier med familjeband i Tyskland. De första flyktingarna
ska anlända före september 2013 och kommer att beviljas en 2-årig
temporär status (med möjlighet till förlängning).

