
EU-‐länderna	  tvistar	  om	  hur	  flyktingkrisen	  ska	  lösas	  

Det	  uppskattas	  att	  EU-‐länderna	  i	  år	  har	  tagit	  emot	  över	  en	  miljon	  asylsökande.	  Den	  fria	  rörligheten	  mellan	  
Schengenländerna	  fördjupar	  flyktingkrisen,	  eftersom	  EU-‐länderna	  inte	  har	  kommit	  överens	  om	  
gemensamma	  spelregler.	  

Europaparlamentets	  informationskontor	  i	  Finland	  och	  Europeiska	  migrationsnätverket	  (EMN)	  anordnade	  i	  
dag,	  fredagen	  den	  4	  december,	  ett	  öppet	  seminarium	  i	  Europasalen	  i	  Helsingfors	  med	  flyktingkrisen	  i	  
Europa	  som	  tema.	  	  

Enligt	  Eurostats	  statistik	  hade	  inemot	  en	  miljon	  tredjelandsmedborgare	  anlänt	  till	  EU-‐området	  som	  
asylsökande	  i	  slutet	  av	  oktober	  i	  år,	  medan	  motsvarande	  siffra	  för	  hela	  fjolåret	  var	  cirka	  626	  000.	  I	  
verkligheten	  är	  siffran	  för	  i	  år	  ännu	  större,	  eftersom	  alla	  länder	  inte	  har	  lämnat	  in	  statistik	  till	  Eurostat.	  
Tyskland	  har	  uppskattat	  att	  hela	  1,5	  miljoner	  asylsökande	  kan	  komma	  till	  landet	  i	  år,	  medan	  Sveriges	  högsta	  
uppskattning	  är	  190	  000.	  Finland	  har	  redan	  tagit	  emot	  fler	  än	  30	  000	  asylsökande.	  	  

	  –	  Europeiska	  kommissionen	  räknar	  med	  att	  så	  många	  som	  3	  miljoner	  asylsökande	  kan	  komma	  till	  EU	  före	  
slutet	  av	  2017.	  Enligt	  FN	  finns	  det	  flera	  miljoner	  potentiella	  asylsökande	  i	  Mellanöstern	  och	  Afrika	  som	  kan	  
söka	  sig	  till	  Europa.	  Ingen	  vet	  hur	  situationen	  kommer	  att	  utvecklas,	  men	  med	  ganska	  stor	  sannolikhet	  
kommer	  antalet	  asylsökande	  att	  fortfarande	  ligga	  på	  hög	  nivå	  och	  till	  och	  med	  öka	  i	  Europa	  under	  de	  
närmaste	  åren,	  säger	  överinspektör	  Rafael	  Bärlund	  från	  EMN.	  

Mängden	  av	  asylsökanden,	  som	  har	  kommit	  till	  Finland,	  har	  satt	  stor	  press	  på	  mottagningssystemet	  som	  
administreras	  av	  Migrationsverket.	  För	  tillfället	  finns	  det	  130	  förläggningar	  för	  asylsökande	  i	  Finland.	  Av	  
dem	  upprätthålls	  95	  av	  Finlands	  Röda	  Kors.	  

-‐FRK	  har	  förbundit	  sig	  till	  att	  öppna	  nya	  enheter	  i	  den	  takt	  som	  myndigheterna	  ber	  om	  det	  berättar	  Leena	  
Kämäräinen,	  som	  är	  chef	  för	  den	  nationella	  beredskapen	  för	  Röda	  Korset.	  	  	  

Varför	  löser	  inte	  EU	  krisen?	  

Undersökningar	  visar	  att	  européerna,	  och	  även	  finländarna,	  förväntar	  sig	  att	  EU	  ska	  servera	  färdiga	  
lösningar	  på	  flyktingkrisen.	  	  

–	  Vi	  får	  inte	  glömma	  att	  det	  är	  vi,	  dvs.	  EU:s	  medlemsstater	  och	  medborgare,	  som	  är	  EU.	  Gemensamma	  
spelregler	  och	  åtgärder	  kan	  slås	  fast	  inom	  EU,	  men	  varje	  medlemsstat	  ansvarar	  själv	  för	  hur	  de	  verkställs	  
och	  finansieras.	  Vi	  kan	  inte	  lägga	  ut	  ansvaret	  för	  lösningarna	  på	  EU	  utan	  att	  ge	  unionen	  ändamålsenliga	  
befogenheter	  och	  resurser	  för	  det,	  säger	  Pekka	  Nurminen,	  som	  är	  chef	  för	  Europaparlamentets	  
informationskontor	  i	  Finland.	  

Nurminen	  påpekar	  att	  EU-‐länderna	  inte	  har	  kunnat	  enas	  om	  en	  enhetlig	  definition	  av	  termen	  asyl,	  
gemensam	  praxis	  för	  behandlingen	  av	  asylansökningar	  eller	  permanent	  placering	  av	  asylsökande	  och	  
flyktingar,	  trots	  att	  det	  finns	  gemensamma	  standarder	  för	  detta.	  

–	  Däremot	  har	  gränskontrollerna	  avskaffats	  mellan	  Schengenländerna.	  Människorna	  –	  även	  de	  som	  söker	  
asyl	  –	  kan	  således	  förflytta	  sig	  fritt	  från	  ett	  land	  till	  ett	  annat	  och	  vistas	  i	  olika	  EU-‐länder	  utan	  att	  behöva	  
registrera	  sig	  någonstans.	  De	  gällande	  reglerna	  lämpar	  sig	  inte	  för	  att	  hantera	  en	  enorm	  mängd	  flyktingar.	  
Det	  har	  lett	  till	  att	  det	  ena	  medlemslandet	  efter	  det	  andra	  inför	  begränsningar	  i	  den	  fria	  rörligheten,	  
konstaterar	  Nurminen.	  

Europaparlamentets	  informationskontor	  i	  Finland	  anordnade	  på	  fredagen	  i	  samarbete	  med	  EMN	  ett	  
seminarium	  om	  flyktingskap,	  migration	  och	  europeiska	  lösningar.	  Seminariet	  avslutades	  med	  en	  
paneldebatt	  mellan	  europaparlamentarikerna	  Heidi	  Hautala	  (gröna)	  och	  Merja	  Kyllönen	  (vänst.),	  



riksdagsledamöterna	  Annika	  Saarikko	  (cent.)	  och	  Ville	  Tavio	  (sannf.),	  migrationsdirektör	  Sirkku	  Päivärinne	  
från	  Inrikesministeriets	  migrationsavdelning	  och	  Frank	  Johansson,	  verksamhetsledare	  för	  Amnesty	  
Internationals	  finländska	  sektion.	  Debatten	  leddes	  av	  redaktör	  Kirsi	  Heikel	  från	  Yle.	  

	  

Mer	  information	  och	  mediekontakter:	  

Överinspektör	  Rafael	  Bärlund,	  Europeiska	  migrationsnätverket,	  Migrationsverket,	  tfn	  029	  543	  3022,	  e-‐post:	  
rafael.barlund@migri.fi	  	  

Chef	  Pekka	  Nurminen,	  Europaparlamentets	  informationskontor	  i	  Finland,	  tfn	  040	  723	  8269,	  e-‐post:	  
pekka.nurminen@europarl.europa.eu	  	  
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