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Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över
Medlemsförslag
om ett stärkt nordiskt samarbete för att värna flyktingar och asylrätten
Förslag
Utskottet för välfärd i Norden föreslår att
Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag om ett stärkt nordiskt samarbete för att värna flyktingar och asylrätten.
Bakgrund
Den vänstersocialistiska gröna gruppen har lagt fram ett medlemsförslag om ett
stärkt nordiskt samarbete för att värna flyktingar och asylrätten. Förslaget hänvisar
till att de nordiska länderna konkurrerar om att ha den mest restriktiva asylpolitiken
för att undvika stora flyktingströmmar till länderna. Bristen på samarbete för till nationell egoism som den vänstersocialistiska gröna gruppen vill motarbeta.
Medlemsförslaget vill rekommendera de nordiska regeringarna att samarbeta för att
värna asylrätten och tillsammans lösa flyktingmottagandet. Vidare föreslås att
gränskontrollerna mellan de nordiska länderna avskaffas för att värna den nordiska
passfriheten. Dessutom föreslås att de nordiska länderna inrättar ett nordiskt samarbete kring migration och integration med återkommande möten på ministernivå, att
undersöka hur de nordiska länderna i samarbete med FN kan förbättra flyktingmottagandet och säkerställa asylrätten, att de nordiska länderna samarbetar för att underlätta familjeåterförening i Norden och att Norden arbetar tillsammans för att få
till stånd den föreslagna revideringen av Dublinförordningen som fastställer vilket av
EUs medlemsland som ska pröva en asylansökan.
Utskottet för välfärd i Norden fick en presentation av förslaget till revidering av Dublinförordningen av Katarina Areskog Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionens representationskontor i Sverige vid sitt möte i Stockholm i april. Europeiska
kommissionens förslag. En ny Dublinförordning presenterades av kommissionen i
maj 2016 med syftet att hantera en situation då ett medlemsland får oproportionerligt många asylsökande och uppnå en mer rättvis ansvarsfördelning inom EU. Tanken
med förslaget är att behålla principen om första asylland samtidigt som en så kallad
rättvisemekanism införs, det vill säga att om ett lands asylansökningar överstiger
150% av referensvärdet kommer ytterligare ansökningar att omfördelas till andra
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EU-länder. Dessutom föreslår kommissionen att ett solidaritetsbidrag införs. Detta
innebär att om ett land temporärt inte kan ta del av omfördelningen får den bidra
med 250 000 euro för varje asylsökande de inte tar emot till det land som istället tar
emot. Den nya förordningen uppmuntrar lagliga asylvägar och ett effektivare omfördelningssystem. Dessutom föreslås garantier för ensamkommande flyktingbarn och
familjer. När detta skrivs finns politiska ambitioner att få en europeisk överenskommelse kring revideringen av Dublin-förordningen, förhoppningsvis under sommaren
2017.
På nordisk nivå har nu ett samarbetsprogram på området integration tagits fram.
Programmet innehåller fyra huvudelement:
1. Clearing Central – vilket främjar aktiv spridning av kunskap, goda exempel
och konkreta erfarenhetsutbyten genom en central och koordinerande funktion
2. Framtagande av ytterligare kunskapsunderlag
3. Finansiering av integrationsprojekt i de nordiska länderna
4. Ad hoc ministersamarbete
De nordiska integrationsministrarna har haft ett ad hoc-ministermöte under hösten
2016. Vid detta informella möte i september 2016 diskuterades bland annat revideringen av Dublin-förordningen men även inre gränskontroller och Schengensamarbetet, återvändandefrågor och åldersbedömningar. Ministrarna är också överens om
att utöka samarbetet kring återföring av migranter som inte har rätt att stanna i Norden. Vidare protesterade de nordiska migrationsministrarna i ett gemensamt brev till
EU-kommissionen mot att det inte går att återsända asylsökande till Ungern.

Utskottets synpunkter
Mittengruppen stödjer den vänstersocialistiska gröna gruppens ambition att motverka att ytterligare gränshinder mellan de nordiska länderna byggs upp. Emellertid
noterar mittengruppen att så länge det inte finns eller att man heller inte strävar efter ett nordiskt fördelningssystem där asylsökande fördelas "rättvist" över de nordiska länderna och självstyrande områdena så är det en nationell fråga hur man bemöter och värnar asylrätten. Där ingår gränskontroller vid behov. Mittengruppen vill
avvakta tills det finns en överenskommelse kring revideringen av Dublinkonventionen.
Den socialdemokratiska gruppen hänvisar också till att detta idag är nationella frågor
och frågor som vi måste hantera i ett EU perspektiv - vilket hösten 2015 visade tydligt. När det gäller ensamkommande och samarbete kring migration och integration
har Nordiska Rådet redan tagit initiativ och uppmärksammat Nordiska Ministerrådet
på ökat erfarenhetsutbyte och samarbete i frågorna. Vidare konstateras också att antalet av asylansökare betyder mycket både för integrationen och för hela välfärdssamhället.
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Den konservativa gruppen hänvisar till att Nordiska rådet redan engagerat sig i mottagandet av ensamkommande asylbarn och bidragit till att sätta nordiskt fokus och
utbyte av erfarenheter mellan de nordiska länderna på detta område.
Nordisk frihet stöder de danske och finske regeringars asylpolitik och instämmer
med Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna att gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark bör bibehållas. På samma gång tycker gruppen att det skulle vara
viktigt att öka utbyte av information om asyl- och migrationsåtgärder i de nordiska
länderna även på politisk nivå.
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Reservation
Den vänstersocialistiska gröna gruppen reserverade sig mot utskottets beslut och
förklarade sitt stöd till det ursprungliga förslaget:
Den vänstersocialistiska gröna gruppen föreslår, att
Nordiska rådet rekommenderar De nordiska regeringarna
att de nordiska länderna samarbetar för att värna asylrätten och tillsammans
lösa flyktingmottagandet
att de nordiska länderna ser till att avveckla gränskontroller mellan sina länder
för att värna den nordiska passfriheten
att de nordiska länderna inrättar ett nordiskt samarbete kring migration och
integration med återkommande möten på ministernivå
att de nordiska länderna undersöker hur man i samarbete med FN kan förbättra mottagandet, säkerställa asylrätten
att de nordiska länderna samarbetar för att underlätta familjeåterförening i
Norden
att de nordiska länderna arbetar tillsammans för en översyn av Dublinförordningen
Torshamn, Färöarna, 28 j uni 2017
Christian Juhl (EL)
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