
EMN:	  Effektiviteten	  av	  inreseförbuden	  inom	  EU	  lämnar	  åtskilligt	  att	  önska	  	  

Förbud	  blir	  oregistrerade	  eller	  tredjelandsmedborgare	  bryter	  mot	  dem	  med	  hjälp	  av	  falska	  identiteter.	  
Endast	  hälften	  av	  de	  returneringsbeslut	  som	  fattas	  inom	  EU	  genomförs	  i	  verkligheten.	  Återresan	  försvåras	  
av	  bristen	  på	  samarbetsvilja	  bland	  dem	  som	  ska	  returneras.	  

Det	  finns	  många	  utmaningar	  inom	  övervakningen	  och	  verkställigheten	  av	  inreseförbud	  i	  EU-‐länderna.	  Det	  
här	  framgår	  ur	  en	  syntesrapport	  av	  Europeiska	  migrationsnätverket	  EMN:	  Good	  Practices	  in	  the	  Return	  and	  
Reintegration	  of	  Irregular	  Migrants:	  Member	  States'	  Entry	  Ban	  Policy	  and	  Use	  of	  Readmission	  Agreements	  
between	  Member	  States	  and	  Third	  Countries.	  Undersökningen	  bygger	  på	  nationella	  rapporter	  som	  har	  
utarbetats	  av	  nationella	  EMN-‐kontaktpunkter	  i	  24	  EU-‐medlemsstater	  och	  i	  Norge.	  

-‐ Endast	  hälften	  av	  de	  beslut	  om	  returnering	  som	  fattats	  inom	  EU	  verkställs	  i	  praktiken.	  En	  
tredjelandsmedborgare	  som	  utfärdades	  inreseförbud	  kan	  således	  stanna	  kvar	  i	  det	  aktuella	  EU-‐
landet	  och	  röra	  sig	  i	  Schengenområdet	  trots	  förbudet,	  berättar	  överinspektör	  Berit	  Kiuru	  vid	  EMN.	  

I	  Schengenområdet	  utfärdades	  år	  2013	  över	  hundratusen	  inreseförbud.	  Flest	  förbud	  utfärdade	  Grekland	  
(52	  619),	  Tyskland	  (16	  100)	  och	  Sverige	  (10	  392).	  I	  Finland	  utfärdades	  samma	  år	  2	  757	  inreseförbud	  och	  i	  
fjol	  2	  477	  inreseförbud.	  Antalet	  utfärdade	  inreseförbud	  ökade	  i	  flera	  EU-‐länder,	  bl.a.	  i	  Sverige,	  Estland	  och	  
Norge.	  

Utifrån	  syntesrapporten	  verkar	  det	  som	  om	  inreseförbud	  utfärdas	  i	  stort	  sett	  på	  samma	  grunder	  i	  alla	  EU-‐
länder.	  Förbudet	  kan	  användas	  bland	  annat	  som	  ett	  tvångsmedel	  för	  att	  avskräcka	  tredjelandsmedborgare	  
som	  uppehåller	  sig	  olagligt	  i	  landet	  eller	  för	  att	  uppmuntra	  dem	  att	  återvända	  frivilligt.	  I	  enskilda	  fall	  kan	  
medlemsländerna	  avstå	  från	  att	  utfärda	  inreseförbud	  av	  humanitära	  skäl	  eller	  åt	  personer	  som	  tillhör	  
bestämda	  utsatta	  grupper,	  såsom	  minderåriga.	  

Förbud	  förblir	  oregistrerade	  

Ett	  effektivt	  genomförande	  av	  inreseförbuden	  i	  praktiken	  förutsätter	  ett	  gott	  samarbete	  mellan	  staterna.	  
Finland	  utfärdar	  inreseförbuden	  i	  allmänhet	  på	  så	  sätt	  att	  de	  gäller	  hela	  Schengenområdet.	  Myndigheten	  
ska	  registrera	  inreseförbudet	  i	  det	  gemensamma	  datasystemet	  SIS.	  När	  en	  tredjelandsmedborgare	  ansöker	  
om	  uppehållstillstånd	  eller	  överskrider	  Schengenområdets	  yttre	  gräns,	  kontrollerar	  myndigheten	  alltid	  om	  
personen	  har	  ett	  gällande	  Schengen-‐inreseförbud	  som	  utfärdats	  av	  en	  EU-‐medlemsstat.	  

Ett	  av	  de	  största	  problemen	  är	  att	  alla	  medlemsstater	  inte	  registrerar	  förbuden	  systematiskt	  i	  ländernas	  
gemensamma	  datasystem	  SIS.	  Tredjelandsmedborgare	  kan	  också	  bryta	  mot	  inreseförbudet	  exempelvis	  
genom	  att	  försöka	  ta	  sig	  in	  i	  landet	  med	  förfalskade	  papper	  eller	  en	  falsk	  identitet.	  

Återtagandet	  fungerar	  klanderfritt	  

Om	  en	  tredjelandsmedborgare	  inte	  återvänder	  frivilligt	  till	  sitt	  utreseland	  inom	  den	  fastställda	  tidsfristen,	  
ska	  medlemslandet	  avlägsna	  personen	  från	  landet.	  Återresan	  försvåras	  särskilt	  av	  bristen	  på	  samarbetsvilja	  
bland	  de	  personer	  som	  ska	  returneras.	  Returneringen	  effektiviseras	  med	  hjälp	  av	  avtal	  om	  återtagande	  
mellan	  EU	  och	  tredje	  länder.	  

Utifrån	  syntesrapporten	  verkar	  det	  som	  om	  avtalen	  om	  återtagande	  fyller	  sin	  uppgift.	  Avtalens	  effektivitet	  
har	  inte	  utvärderats	  i	  sig,	  men	  de	  har	  visat	  sig	  vara	  nyttiga	  åtminstone	  i	  Finland:	  utreseländerna	  är	  
samarbetsvilliga	  och	  iakttar	  de	  avtalade	  tidsfristerna.	  Största	  delen	  av	  begäran	  om	  återtagande	  får	  ett	  
positivt	  svar,	  dvs.	  den	  tredje	  staten	  går	  med	  på	  att	  ta	  emot	  den	  person	  som	  returneras.	  I	  Finland	  är	  det	  i	  
praktiken	  polisen	  som	  haft	  ansvaret	  för	  uppgörandet	  av	  begäran	  om	  återtagande.	  	  



Via	  länkarna	  nedan	  kan	  du	  ta	  del	  av	  syntesrapporten	  Good	  Practices	  in	  the	  Return	  and	  Reintegration	  of	  
Irregular	  Migrants:	  Member	  States'	  Entry	  Ban	  Policy	  and	  Use	  of	  Readmission	  Agreements	  between	  Member	  
States	  and	  Third	  Countries	  (engelska)	  samt	  dess	  sammandrag	  (finska	  och	  engelska):	  

Syntesrapporten:	  
http://www.emn.fi/files/1119/FINAL_EMN_Study_Entry_Bans_and_Readmission_Agreements.pdf	  	  

Sammandrag	  av	  rapporten	  på	  finska	  	  EMN	  Tiedote	  (FI):	  
http://www.emn.fi/files/1120/FI_Final_EMN_Inform_Return_Entrybans_Readmission_Agreements.pdf	  	  

Sammandrag	  av	  rapporten	  på	  svenska	  	  EMN	  Inform	  (EN):	  
http://www.emn.fi/files/1121/EMN_Inform_Return_Entrybans_Readmission_Agreements_Final_Decembe
r2014.pdf	  	  

	  

Mer	  information	  och	  mediekontakter:	  

Överinspektör	  Berit	  Kiuru,	  Europeiska	  migrationsnätverket,	  Migrationsverket,	  tfn	  0295	  419	  226,	  e-‐post:	  
berit.kiuru@migri.fi	  

Mari	  Kuusinen,	  OS/G	  Viestintä,	  tfn	  040	  196	  4374,	  mari.kuusinen@osg.fi	  

	  

Vad	  är	  EMN?	  

	  

Europeiska	  migrationsnätverkets	  (European	  Migration	  Network,	  EMN)	  finska	  kontaktpunkt	  är	  
förlagd	  till	  Migrationsverket.	  Motsvarande	  kontaktpunkter	  finns	  i	  alla	  EU-‐länder	  samt	  Norge,	  som	  
också	  deltar	  i	  nätverkets	  verksamhet.	  Nätverkets	  ordförande	  är	  EU-‐kommissionen.	  

	  

Nätverkets	  uppgift	  är	  att	  producera	  aktuell,	  opartisk,	  tillförlitlig	  och	  jämförbar	  information	  om	  
invandrings-‐	  och	  asylfrågor	  för	  att	  stödja	  planeringen	  av	  politiken	  inom	  Europeiska	  unionen.	  
Informationen	  ges	  till	  politikerna	  och	  myndigheterna	  men	  även	  till	  allmänheten.	  

	  

Viktig	  information	  som	  EMN	  tar	  fram	  är	  de	  årliga	  rapporterna	  om	  utvecklingen	  av	  
migrationspolitiken	  i	  EU-‐medlemsländerna	  och	  EU-‐organen	  samt	  olika	  temaundersökningar	  om	  
aktuella	  migrationsfrågor.	  

	  

Finlands	  egna	  EMN-‐webbsidor	  finns	  på:	  www.emn.fi.	  

	  


