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Nyhetsbrev
Projekt NTG-asyls nyhetsbrev Tema Asyl innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande i Sverige och inom EU med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyls hemsida www.temaasyl.se Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.
Nationell temagrupp asyl
Den Nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket och Migrationsverket. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter
och resultat från bl a Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och
utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på asyl- och
flyktingområdet. Läs mer om NTG-asyl på www.temaasyl.se .

Tillbaka till 1970-talet?
Regeringens andra integrationspolitiska maktutredning klar
Den av statsrådet Mona Sahlin tillsatta andra integrationspolitiska maktutredningen, Makt, integration och strukturell diskriminering, överlämnade i augusti sitt slutbetänkande. Sammanlagt
tretton delrapporter har publicerats under de två år som utredningen arbetat.
I slutrapporten, Integrationens svarta bok, återfinns ett stort antal
förslag till åtgärder. Många av åtgärdsförslagen påminner om de
omfattande kontroll- och sanktionssystem som den socialdemokratiska regeringen införde under 1970-talet på arbetsmarknadsområdet, bl a främjandelagen, anpassningsgrupperna och obligatorisk platsanmälan till arbetsförmedlingen.

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____602
1.asp

Vad gör Sverige?
EU-kommissionens andra årsrapport om migration och integration
Inom ramen för den framväxande gemensamma europeiska
migrations- och integrationspolitiken har EU-kommissionen
publicerat den andra årsrapporten om migration och integration
som berör utvecklingen under 2004. Rapporten bygger på en
omfattande enkät till medlemsstaterna och i svaren redovisas en
rad aktiviteter från både de nya och de gamla medlemsstaterna.
Ett av undantagen är rapporteringen från Sverige som - åtminstone i Kommissionens syntesrapport – får ytterst ringa uppmärksamhet.

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
9.asp

Ny EU-kommissionär för migrations- och integrationsfrågor?
I en tänkvärd ledarartikel i European Voice pläderar tidningen
för en delning av Direktoratet för rättvisa, frihet och säkerhet. I
nuläget är kommissionären Franco Frattini ansvarig både för
polisiärt och juridiskt samarbete, kampen mot terrorism och
organiserad brottslighet och invandrings- och integrationsfrågor.
Konstruktionen kan innebära en olycklig sammanblandning av
→

frågor om kriminalitet och gränskontroll med reglerad invandring och integrationsåtgärder.
Argumenteringen är delvis densamma som NTG-asyl fört fram
när det gäller mottagande av asylsökande: förberedande insatser
för integration/re-integration inom ramen för mottagande av
asylsökande bör ej handhas av samma instans som ansvarar för
kontroll och prövning asylansökan och, vid avslag, avvisning.

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
8.asp

Nya program, ny sammanhållningspolitik
- samma organisation?
Regeringen har presenterat en övergripande strategi för inriktningen av de nya struktur- och socialfondsprogrammen under
programperioden 2007 – 2013. I den nya programstrukturen
kommer cirka 5,5 miljarder kronor att fördelas till det som
motsvarar den gamla socialfonden (dvs Växtkraft Mål 3). Någon
motsvarighet till Equal-programmet kommer inte att finnas, men
en form av transnationellt samarbete kan finansieras inom ramen
för projektens budget också i framtiden. I det nya gränsöverskridande/territoriella samarbetet, som kan sägas motsvara det
tidigare programmet Interreg, sker en betydande ökning av
fondmedlen till cirka 2,1 miljoner kronor.

Ladda ner regeringens rapport:
http://www.regeringen.se/sb/d/6319/a/66377

Asylsökande till arbete och sysselsättning
– goda exempel och rekommendationer från
Equal-seminarium i Grekland
Den Europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl) inom Equalprogrammet har tidigare anordnat en serie seminarier – s k
practise events – i syfte att utbyta erfarenheter och identifiera
goda exempel inom områdena information/vägledning, (yrkes-)
utbildning och kompetensutveckling. I juni anordnades ytterligare ett seminarium, denna gång med rubriken Asylsökande till
arbete och sysselsättning på initiativ av det grekiska programkontoret för Equal.

→

Bland de över hundra deltagarna märktes näringslivsrepresentanter från det grekiska nätverket för CSR (Corporate Social Responsibility – Företagens sociala ansvar), företaget Shell och
handelskammaren i Heraklion. De medverkande näringslivsrepresentanterna gav i sina presentationer uttryck för ett starkt
engagemang för de asylsökandes sak och redovisade också flera
exempel på konkreta insatser från företagens och arbetsgivarnas
sida för att bereda praktik- och arbetsmöjligheter för asylsökande
och flyktingar.

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
7.asp

granska och även verka för förbättringar av bland annat de
minimivillkor för mottagande som nu gäller (sedan 2005).
Jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag från år
2001 ger den nu gällande direktivtexten alltför stort utrymme för
medlemsstaterna att välja den lägsta tänkbara nivån vad gäller
mottagandevillkor.
Bland andra prioriteringar under det finska ordförandeskapet
ingår att utarbeta riktlinjer för att motverka illegal migration,
uppföljning av EU:s handlingsplan mot trafficking och, vad
gäller sysselsättning och arbetsmarknad, föra en fortsatt diskussion om arbetskraftsinvandring inom ramen för frågan om den
demografiska utvecklingen.

Maktkamp i Europa?
En gemensam europeisk
integrationspolitik allt viktigare

Läs mer:

Idag tas många av de beslut som direkt påverkar människors
vardag i Bryssel. Beslut om regler för farliga kemikalier, sysselsättning, brottsbekämpning och inte minst - migration, asyl och
integration. Trots detta är det relativt tyst i den nationella debatten om hur, och i samspel mellan vilka, beslut inom dessa områden växer fram. Om denna spelplan, där organisationer, folkrörelser, fackföreningar, politiker och enskilda medborgare trängs
med varandra, har journalisten Mats Engström skrivit en nyligen
utkommen, läsvärd liten bok med titeln Maktkamp Europa.
Folkrörelser, kapital och mediemoguler i EU.

Kontroll högst på agendan
EU-kommissionen om framväxten av
ett gemensamt asylsystem

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____602
0.asp

Mixed flows ger restriktivare asylpolitik?
Ny lägesrapport från UNHCR
Västvärldens försök att stoppa den irreguljära invandringen vid
gränserna har till viss del lyckats – och detta på bekostnad av
dem som är i behov av skydd. Det menar FN:s flyktingorgan
UNHCR i rapporten The State of the World’s Refugees som
publicerades i maj och som beskriver situationen för flyktingar
runt om i världen. Enligt UNHCR har antalet asylsökande i 50
europeiska och icke-europeiska industrialiserade länder minskat
med 40 % under åren 2001-2004.
En av anledningarna till detta är många staters allt mer restriktiva politik, enligt UNHCR. Nationer som tidigare bedrivit en
generös politik ser nu rättigheten att söka asyl som ett kryphål i
kampen mot irreguljär invandring och skiljer inte på behandlingen av asylsökande, flyktingar eller ekonomiska invandrare.
Därmed riskerar länderna att bryta mot principen om nonrefoulement och skicka tillbaka personer som är i behov av
skydd.

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
3.asp

Det gemensamma europeiska asylsystemet sju år
efter Tammerfors: kritisk granskning efterlyses
Finska ordförandeskapet 2006
Finland är ordförandeland i Europeiska unionen under andra
halvåret 2006. Bland de frågor som prioriteras är en uppföljning
och granskning av hur det gemensamma europeiska asylsystemet
(CEAS) har implementerats – sju år efter det europeiska rådsmötet i Tammerfors 1999, det rådsmötet som var startpunkten för
tillskapandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem.
Under det finska ordförandeskapet skall man se över den EUlagstiftning som nu finns på plats inom asylområdet, bland annat
direktivet om mottagande av asylsökande. Översynen skall ge
underlag till en Grönbok om CEAS, som ges ut av EUkommissionen under våren 2007.
En rad finska frivilligorganisationer har med anledning av det
finska ordförandeskapets prioritering av asylpolitiken, skrivit ett
brev till den finska regeringen och ställt krav på att kritiskt

http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
2.asp

Återigen är nya krafttag mot irreguljär invandring överst på
agendan när kommissionen i juni presenterade framtida åtgärder
inom området för migration och asyl. Gemensamma gränspatruller, förbättrat samarbete med de regioner invandrarna kommer
ifrån, hårdare tag mot människosmugglare och mot personer som
arbetar svart utan uppehållstillstånd är exempel på åtgärder som
skall motverka den irreguljära invandringen till EU:s medelhavsländer.
Denna fokus på kontroll snarare än flyktingars rättigheter kritiseras emellertid hårt av exempelvis Amnesty som menar att dubbelmoralen blivit ett allt större problem för EU-staterna. Det
österrikiska ordförandeskapet var på sätt och vis framgångsrikt i
arbetet med att främja mänskliga rättigheter i länder utanför
unionen men misslyckades med att tackla de brott som begås
framför den egna dörren, menar Amnesty. I ett brev till det
tillträdande finska ordförandeskapet framför Amnesty tio rekommendationer för att bättre stärka de mänskliga rättigheterna
även inom unionen.

Läs mer:
http://www.temaasyl.se/templatesTemaAsyl/TA_Article____601
3.asp

Vem säger vad och varför?
Seminarium om svenska
migrations- och integrationspolitiska diskurser
NTG-asyl inleder under hösten en serie seminarier och aktiviteter i samarbete med CEIFO (Centrum för invandringsforskning)
vid Stockholms universitet.
Ett första seminarium den 28 september handlar om svenska
migrations- och integrationspolitiska diskurser. På seminariet
berättar bland annat fil dr Christina Johansson om sin under
våren publicerade avhandling Välkomna till Sverige om svensk
asyl- och invandringspolitik. Jan-Paul Brekke från Institutt for
samfunnsforskning i Oslo, välkänd sedan tidigare för Tema asyls
läsare, redovisar en kommande studie av svenska integrationspolitiska diskurser.
Senare i höst anordnas ett seminarium under rubriken Välfärdsstaten och dess icke-medborgare som handlar om bl a asylsökandes och s k irreguljära migranters situation i välfärdsstaten.
En större konferens om Arvet efter Franz Fanon, med bl a
Masoud Kamali och Anders Ehnmark som medverkande, äger
rum också i november. Vidare planeras en filmserie i samarbete
med biografen Zita i Stockholm med visning av filmer om
migration och irreguljära invandrare med efterföljande diskussion.
Närmare information kommer att finnas på NTG-asyls hemsida
www.temaasyl.se

