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Under 2015 var det fler som sökte asyl i Sverige än någonsin tidigare.1 För att avlasta 
det svenska asylsystemet samt minska antalet asylsökande och intresset för att söka 
skydd i Sverige infördes gränskontroller och den så kallade tillfälliga lagen antogs.2 
 
Med ett år kvar till dess den tillfälliga lagen löper ut och i upptakten inför valet 2018 
har diskussionen tagit fart om hur Sveriges asylsystem bör vara utformat.3 Många 
kritiserar systemets utformning före den tillfälliga lagens begränsningar och föreslår 
förändringar. En del av dessa kritiker menar att folkrättens regler om flyktingars 
rättigheter, som bygger på flyktingkonventionen och ligger till grund för såväl EU:s som 
Sveriges regelverk, skrevs i en annan tid och för en helt annan situation.4 Det finns en 
önskan hos flera politiska företrädare i EU:s medlemsstater att få till stånd ett system 
som är mer förutsebart och överskådligt och som också går att anpassa efter olika 
staters förmåga att ta emot skyddsbehövande.5 Till exempel har Moderaterna 
föreslagit att möjligheten att söka asyl på plats i EU ska avskaffas och ersättas med 
enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem.  

Syftet med denna policy brief är att redogöra för vissa folkrättsliga hinder för ett asyl-
system i EU som enbart består av kvotflyktingmottagande. Moderaternas förslag 
används som utgångspunkt eftersom det hittills är det enda med sådan innebörd i 
svensk politik. Det gör denna policy brief relevant för den migrationspolitiska debatten 
i Sverige. Den rättsliga analysen är emellertid av allmän karaktär och delar av den kan 
även användas för andra förslag med motsvarande innebörd, det vill säga att asyl-
sökande ska överföras från en medlemsstat i EU till ett så kallat säkert område i en 
stat utanför EU där asylansökan ska prövas. 
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Moderaternas förslag 

På Moderaternas partistämma under hösten 2017 antogs en ny asylpolitisk linje som 
innebär att Sverige ska verka för att EU ska anta ett nytt kvotflyktingsystem som 
ersätter dagens gemensamma asylsystem.6 Enligt förslaget ska asylansökan lämnas 
in och prövningen göras utanför EU:s gränser. Det ska därmed inte längre vara möjligt 
att få sin ansökan prövad genom att söka asyl direkt på plats i EU. Om en asylsökande 
ändå försöker att söka asyl på plats i EU ska han eller hon sändas åter till ett säkert 
område utanför EU:s gränser där man ska kunna söka asyl. Asyl ska därefter beviljas 
av medlemsstaterna, efter ansökan utanför EU, inom ramen för ett kvotflykting-
system.7 Principen som ska styra asylpolitiken är ”att de människor som har störst 
skyddsbehov ska få en fristad”.8 Moderaterna framhåller att en förändring till ett sådant 
kvotflyktingsystem förutsätter en förändring av såväl flyktingkonventionen som EU:s 
gemensamma flyktingpolitik men anger inte vilka förändringar som skulle krävas.9 
Partiet menar dock att förslaget inte skulle inskränka den enskildes rätt till individuell 
asylprövning eller principen om non-refoulement.10 
 
Moderaterna menar att en förändring till ett sådant system bland annat skulle  
● motverka människosmuggling och minska dödsfallen på Medelhavet genom att 

skyddsbehövande på laglig och säker väg beviljas uppehållstillstånd och inresa 
till EU.11  

● ge EU:s medlemsstater mer förutsebarhet och därmed möjlighet att planera sitt 
asylmottagande efter landets förmåga, till skillnad från idag där antalet 
asylsökande varierar beroende på hur många som söker sig till den enskilda 
EU-medlemsstaten.12 

● fördela mottagandet av skyddsbehövande mer rättvist mellan EU:s medlems-
stater.13  

● minska problemen med att personer som har fått avslag undanhåller sig från 
verkställighet av utvisning.14  

● motverka familjesplittring eftersom familjer istället ska kunna söka skydd från 
ett säkert område och beviljas uppehållstillstånd gemensamt utan att först 
behöva skiljas åt.15 

Trend: liknande förslag på flera håll i Europa 

Frankrikes president Emmanuel Macron har gått i liknande tankar som Moderaterna. 
Under sommaren 2017 uttalade han att Frankrike ska införa processenheter i säkra 
områden i Libyen där franska myndigheter ska bedöma asylsökandes skyddsbehov 
på plats. Macron menade att åtgärden behövs för att färre människor ska ta ”galna 
risker” genom att resa över Medelhavet och att endast de som har asylskäl ska få 
komma till Europa.16 Utspelet mötte kritik och har senare tonats ned.17 Även Österrikes 
förbundskansler har, inför landets ordförandeskap i EU under hösten 2018, gjort 
liknande uttalanden.18 
 
Danska socialdemokraterna – Socialdemokratiet – presenterade i februari 2018 ett 
förslag om att avskaffa rätten att söka asyl i Danmark och ersätta det med att asyl-
sökande som kommer till Danmark ska skickas till ett danskt flyktingläger i ett så kallat 
säkert tredje land, sannolikt i Nordafrika. Asylprövningen ska sedan ske i lägret och 



 3 

vid beviljad asyl ska den skyddsbehövande antingen stanna i det säkra tredje landet 
eller flyttas till ett flyktingläger som ombesörjs av FN. FN:s flyktingorgan UNHCR ska 
därmed ta över ansvaret för att personen får komma till ett säkert land. Som 
kompensation ska Danmark ta emot fler kvotflyktingar från UNHCR.19 Danmark har 
tidigare tagit emot 500 kvotflyktingar per år men tar sedan november 2017 inte emot 
några alls.20 Totalt brukar Danmark bevilja uppehållstillstånd för mellan ungefär 4000 
och 6000 asylsökanden per år.21 Danmarks premiärminister har i början av sommaren 
2018 uttryckt att han går i liknande tankegångar.22 

Gällande rätt – en överblick 

Rätten att söka asyl uttrycks i art. 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från 1948 som att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 
asyl från förföljelse”. Den allmänna förklaringen är emellertid inte juridiskt bindande i 
sig utan är antagen av FN:s generalförsamling och utgör närmast ett målsättnings-
dokument.23 Folkrättens regler om flyktingars rättigheter utgår istället från flykting-
konventionen.24 Konventionen reglerar bland annat vem som är flykting, när flyktingar 
inte får återsändas och vilka rättigheter flyktingar har i mottagarlandet. Konventionen 
var till en början främst tänkt för Europa men genom ett protokoll 1967 togs den 
geografiska begränsningen bort. Sverige blev part i konventionen 1954.25 Nästan 150 
stater är i dag parter. 
 
Flyktingkonventionens regler är av minimikaraktär och ger ett grundläggande skydd 
för flyktingar. Det finns alltså inget som hindrar att en stat utformar sitt asylsystem på 
ett mer generöst sätt än vad konventionen kräver. Vad konventionen anger är alltså 
en lägsta tillåten nivå för skyddet av flyktingar. 
 
Flyktingdefinitionen bygger på faktiska omständigheter och förutsätter inte någon 
föregående prövning.26 Det betyder att en asylsökande kan vara en flykting innan 
någon har prövat ansökan.27 Det innebär i sin tur, något förenklat, att en stat behöver 
utgå från att asylsökande är flyktingar till dess att motsatsen har visats. Flykting-
konventionens skydd kan därmed sägas gälla inte bara flyktingar utan även 
presumtiva flyktingar, det vill säga asylsökande vars prövning ännu inte har avgjorts.28 
 
En av konventionens mest centrala regler är principen om non-refoulement. Den 
innebär att flyktingar inte får utvisas eller avvisas till gränsen mot ett område där de 
skulle riskera att utsättas för förföljelse.29 Tanken är att den som behöver skydd ska 
kunna lämna sitt land och söka det utomlands utan att riskera att återsändas till 
förföljelse.30 Principen om non-refoulement är i dag så väletablerad och allmänt 
accepterad att den brukar betraktas som internationell sedvanerätt som är bindande 
för alla stater.31  
 
Principen om non-refoulement följer också av flera andra internationella konventioner 
och instrument. Såväl FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som 
internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter,32 tortyr-
konventionen33 och Europakonventionen förbjuder kollektiva utvisningar och åter-
sändande till tortyr eller andra grymma, omänskliga eller förnedrande förhållanden.34 
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Motsvarande förbud finns även i EU:s rättighetsstadga35 och bekräftas av flera andra 
EU-rättsakter.36 Europadomstolen har i flera domar bekräftat att förbudet mot tortyr 
eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning innebär ett skydd mot-
svarande principen om non-refoulement genom exempelvis kravet på individuell 
prövning och att det inte är möjligt att förutsätta att ett land är säkert att återsända 
någon till.37 Kränkningar av flyktingars grundläggande rättigheter strider därför i regel 
inte bara mot flyktingkonventionen utan även mot andra internationella regelverk om 
mänskliga rättigheter. 
 
Principen är av absolut karaktär så den får inte under några omständigheter 
inskränkas av stater.38 Rättigheten är individuell och medför en skyldighet för stater att 
göra en individuell prövning av risken för förföljelse innan en utvisning eller avvisning 
verkställs. Den individuella prövningen behövs för att staten inte ska riskera att bryta 
mot principen. Det är alltså i praktiken inte möjligt att på förhand slå fast att ett visst 
land är säkert för en viss folkgrupp och att de som tillhör den folkgruppen därmed kan 
återsändas eftersom en riskbedömning krävs i varje enskilt fall. Av detta följer att det 
inte är tillräckligt att generellt kvalificera ett land som ett säkert land att överföra en 
asylsökande till – det måste också ske en individuell prövning.39 Det innebär förvisso 
inte att flyktingar har rätt att stanna i mottagarlandet, utan endast att de inte får sändas 
till ett område där de kan utsättas för fara. 
 
Förbudet enligt principen om non-refoulement omfattar också indirekt återsändande 
eller så kallad kedjerefoulering (chain eller indirect refoulement). Det innebär att 
människor inte heller får sändas till ett land där de riskerar att sändas vidare till ett 
annat land där de kan utsättas för fara.40 Staten får alltså inte utvisa eller avvisa 
flyktingar och migranter till länder som skulle kunna skicka dem vidare till ett land där 
de riskerar förföljelse eller illabehandling i strid med principen om non-refoulement. 

Varför skulle andra stater acceptera att ta emot asylsökande från EU? 

Kärnan i Moderaternas förslag om ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem är att 
människor på flykt enbart ska kunna söka asyl i EU från vad som ska ses som säkra 
områden utanför EU.  
 
Det följer av principen om staters suveränitet – den moderna folkrättens grundbult – 
att varje stat har rätt att själv bestämma över sitt territorium.41 För att en medlemsstat 
i EU ska kunna utvisa en asylsökande till en stat utanför EU behövs därför i regel 
tillstånd av den staten. Det framstår som osannolikt att några säkra och tillförlitliga 
stater i EU:s närhet frivilligt skulle gå med på att ta emot fler asylsökande än de redan 
gör, oavsett om de så kallade säkra områdena skulle finansieras och skötas av EU 
eller dess medlemsstater. De flesta av dessa stater tar redan en oproportionerligt stor 
del av ansvaret. Det finns dock kontroversiella exempel där medlemsstater i EU har 
betalat andra stater för att förhindra att flyktingar och migranter tar sig till EU. Till 
exempel har Italien och Libyen kommit överens om att Libyen ska stoppa flyktingar 
och migranter från att ta sig till Italien och att Italien i utbyte ska stödja Libyen på olika 
sätt, bland annat genom stöd till dess kustbevakning.42 
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Ett centralt syfte med förslaget om enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem är att 
utjämna medlemsstaternas ansvarstagande för asylmottagandet. Ett sådant system 
skulle sannolikt ge goda förutsättningar för EU:s medlemsstater att planera och fördela 
asylmottagandet. Ansvaret skulle möjligen bli jämnare mellan EU:s medlemsstater 
men inte globalt. Även om Moderaterna inte anger var säkra områden ska upprättas 
framstår det som sannolikt att de skulle ligga nära de stater som människor flyr från. 
Det är därför troligt att andra stater i EU:s närområde, som redan idag tar ett stort 
ansvar, skulle förväntas ta ett ännu större ansvar. Ett sådant system skulle således 
utjämna ansvarsfördelningen inom EU men kraftigt snedfördela ansvarstagandet för 
de stater där de säkra områdena skulle ligga. 
 
Att öka belastningen i sådana närområden är inte oproblematiskt. UNHCR:s flykting-
läger innebär ofta en hög belastning på mottagarlandet då de ofta kräver stora 
ekonomiska investeringar, till exempel i infrastruktur och säkerhet, samtidigt som de 
har en negativ inverkan på närmiljön och den lokala ekonomin.43 Faktum är att 
UNHCR helst undviker att överhuvudtaget upprätta flyktingläger på grund av hälso- 
och säkerhetsrisker.44 Antalet skyddsbehövande i UNHCR:s flyktingläger som är i 
behov av vidarebosättning överstiger dessutom redan idag alltid de mottagande 
ländernas vilja eller förmåga att ta emot kvotflyktingar.45 
 
Moderaternas förslag förklarar inte varför andra stater skulle tillåta läger inom deras 
territorier och samtycka till att ta emot asylsökande från EU.46 Även om det inte kan 
uteslutas att vissa stater skulle kunna gå med på det i utbyte mot ekonomisk ersättning 
eller annat stöd, framstår det som osannolikt att det skulle kunna handla om något 
större antal asylsökande – såvida inte ersättningen eller stödet också skulle vara 
mycket stora. Under 2015 var det fler än 1,3 miljoner människor som sökte asyl i EU. 
Sedan dess har antalet asylsökande sjunkit drastiskt till ca 700 000 under 2017.47 Om 
tredje länder, trots erbjudande om betalning eller andra gentjänster, skulle vägra att ta 
emot asylsökande från EU är det svårt att se att detta skulle vara en framkomlig väg.  

Staters prövningsskyldighet enligt principen om non-refoulement  
Moderaterna säger i sitt förslag att principen om non-refoulement ska respekteras vid 
utformningen av ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem. Hur detta ska gå till förklaras 
dock inte. I detta avsnitt görs en bedömning av om en övergång till enbart ett EU-
gemensamt kvotflyktingsystem skulle gå att förena med principen om non-
refoulement. 
 
Det första hindret som principen om non-refoulement ställer upp för ett sådant kvot-
flyktingsystem som Moderaterna har föreslagit gäller vilka krav som ska ställas på de 
så kallade säkra områden som asylsökande ska sändas till. Det behöver säkerställas 
att ingen utvisad eller avvisad riskerar att utsättas för förföljelse eller illabehandling i 
strid med principen om non-refoulement. Detta ställer krav dels på de praktiska 
förhållandena i flyktinglägret avseende till exempel mat eller sjukvård, dels på skydd 
mot andra människor i eller i närheten av lägret. Det räcker inte att se till förhållandena 
i UNHCR:s flyktingläger i dagsläget och dra slutsatsen att det är tillräckligt att de så 
kallade säkra områdena håller samma standard. Skälet är att förhållandena i 
UNHCR:s läger inte har prövats enligt principen om non-refoulement. Dessutom har 
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Europadomstolen förklarat att det inte i sig är tillräckligt med UNHCR:s blotta närvaro 
för att ett område ska kunna anses vara säkert utan det krävs att asylsökande är 
garanterade skydd i landet.48 Vidare måste det garanteras att utvisade eller avvisade 
inte riskerar att sändas vidare till osäkra förhållanden. Det krävs alltså garantier att 
asylsökande som har satts i lägren inte utsätts för tortyr, förföljelse, kedjerefoulering 
eller andra grymma, omänskliga eller kränkande förhållanden. 
 
För det andra förhindrar rättssäkerhetsgarantier och processuella krav som följer av 
principen om non-refoulement ett sådant asylsystem som Moderaterna har föreslagit. 
Asylsökande som ändå tar sig till Sverige eller någon annan medlemsstat i EU har rätt 
till en individuell prövning innan avvisning eller utvisning. Det följer av såväl principen 
om non-refoulement som förbudet mot kollektiva utvisningar. Som redan nämnts har 
Europadomstolen slagit fast att det inte går att frångå kravet på individuell prövning 
genom att förutsätta att ett land utgör ett så kallat säkert land.49 Detta har även 
bekräftats av EU-domstolen.50 Staten har alltså en skyldighet att bedöma om den 
enskilde migranten riskerar förföljelse eller annan illabehandling i ett så kallat säkert 
område innan en överföring till området kan ske. Annars skulle överföringen ske i strid 
med såväl principen om non-refoulement som förbudet mot kollektiva utvisningar. 
 
En flykting eller migrant som kommer till en medlemsstat i EU kan alltså åberopa 
principen om non-refoulement som skäl mot att utvisas till så kallade säkra områden 
och därmed få en rätt till individuell prövning av staten ifråga. Även om den asyl-
sökande inte uttryckligen har åberopat principen har han eller hon ändå rätt till 
individuell prövning. Det räcker att myndigheterna inser eller borde ha insett att det 
fanns en risk för förföljelse eller illabehandling för att principen ska aktualiseras.51 

 
Det finns vidare ett krav på att prövningen ska ske innan en utvisning eller avvisning 
verkställs. Detta eftersom rätten till effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen 
tillsammans med principen om non-refoulement enligt konventionen innebär en rätt till 
ett rättsmedel som skjuter upp verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisnings-
beslut. Verkställigheten ska skjutas upp till dess att prövningen är klar och det har 
konstaterats att avvisningen eller utvisningen inte skulle stå i strid med principen.52 
Det betyder i praktiken att en asylsökande inte får utvisas om det finns skäl att pröva 
om utvisningen skulle stå i strid med principen om non-refoulement. Det kan till 
exempel räcka med att ansvariga myndigheter får tillgång till rapporter från pålitliga 
källor som ger vid handen att asylsökande som sänds till lägren löper risk för förföljelse 
eller illabehandling.53 
 
Att principen om non-refoulement medför en skyldighet att göra en individuell prövning 
bekräftas även av gällande EU-rätt. Till exempel följer det av art. 38.2 i EU:s asyl-
procedurdirektiv att medlemsstaterna, för att kunna förutsätta att ett tredjeland är 
säkert, ska införa bestämmelser som bland annat ger den enskilde rätt till en individuell 
bedömning, allra minst genom en möjlighet för den enskilde att överklaga och anföra 
att ett tredjeland inte är säkert för personen. Därtill får en medlemsstat endast betrakta 
ett tredjeland som säkert om statens myndigheter är övertygade om att en asyl-
sökande inte kommer att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan behandling i strid 
med principen om non-refoulement enligt såväl flyktingkonventionen som andra folk-
rättsliga instrument samt kommer ges möjlighet att söka asyl. Det följer av art. 38.1 i 
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direktivet. Kravet på att myndigheterna ska vara övertygade är ett högt ställt beviskrav. 
Det betyder att en presumtion om att ett tredjeland är säkert inte ska gälla vid tvivel 
om det verkligen är säkert för den asylsökande. 
 
I sammanhanget är det värt att nämna följderna av 2016 års uppgörelse mellan EU 
och Turkiet eftersom de exemplifierar praktiska konsekvenser som kan uppstå på 
grund av principen om non-refoulement. Uppgörelsen innebär att alla irreguljära 
migranter som kommer till de grekiska öarna från Turkiet efter den 20 mars 2016 ska 
återsändas till Turkiet. För varje syrisk medborgare som återsänds till Turkiet ska EU 
vidarebosätta en syrisk medborgare till unionen.54 Enligt Europeiska kommissionen 
iakttas principen om non-refoulement genom att de flyktingar och migranter som 
kommer till de grekiska öarna dels får en individuell prövning av risken att utsättas för 
illabehandling, dels får rätt att överklaga ett beslut om återsändas till Turkiet.55 Efter 
uppgörelsen har färre flyktingar och migranter försökt att ta sig till de grekiska öarna. 
De flesta som har kommit dit är emellertid kvar i Grekland i väntan på individuell 
prövning. Under tiden hålls de i förvar under knappa förhållanden. Ett betydande antal 
har också försvunnit. Det är rimligt att anta att de gått under jorden för att leva som 
papperslösa, det vill säga utan tillstånd att uppehålla sig i landet.56 
 
Det är alltså inte möjligt för medlemsstaterna i EU att konsekvent utvisa eller avvisa 
asylsökande till så kallade säkra områden utanför EU utan att först pröva varje individs 
risk för förföljelse, kedjerefoulering eller annan illabehandling i strid med principen om 
non-refoulement. I de fall en asylsökande inte kan utvisas behövs en möjlighet att 
bevilja uppehållstillstånd för att han eller hon inte ska bli papperslös i medlemsstaten. 
Att minska risken för att flyktingar och migranter undandrar sig verkställighet eller lever 
som papperslösa var trots allt ytterligare ett syfte med förslaget. Det innebär att ett 
undantag skulle behöva göras från huvudregeln att asyl inte får sökas i EU för de 
asylsökande som tagit sig till EU. Möjligen innebär ett sådant undantag att den signal 
som förslaget avser sända, nämligen att det inte lönar sig att ta sig till EU för att söka 
asyl, försvagas. 
 
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att de krav som ställs på individuell 
prövning enligt vår bedömning ställer upp hinder för att uppnå flera av förslagets 
centrala ändamål. 

Vem ska ha kontroll över lägren och se till att de är säkra? 

För att de krav som ställs upp av folkrättens regler om flyktingars mänskliga rättigheter, 
inbegripet flyktingkonventionen och Europakonventionen, ska kunna anses vara 
garanterade behöver det på förhand avgöras vilken eller vilka stater eller organ som 
har ansvar för de säkra områdena. Som redan nämnts behöver det säkerställas att 
utvisade eller avvisade inte utsätts för förföljelse, kedjerefoulering eller annan 
illabehandling. Ansvaret kompliceras ytterligare av frågor om vilken eller vilka stater 
eller organ som ska ha kontroll över lägren. Om det är oklart vem som kontrollerar 
lägren och förhållandena där, går det i praktiken inte att utvisa asylsökande dit, 
eftersom risken för förföljelse eller illabehandling i strid med principen om non-
refoulement då inte kan uteslutas. 
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Av detta följer frågan: Vem eller vilka ska ansvara för att lägren lever upp till de krav 
som följer av principen om non-refoulement och andra internationella regler om 
mänskliga rättigheter? Med andra ord: vilken eller vilka stater eller organ ska ha 
jurisdiktion över dessa områden? 
 
Ett uppenbart alternativ är staten där det säkra området är beläget. Detta verkar vid 
första anblick mest rimligt eftersom en stats jurisdiktion i huvudsak sammanhänger 
med dess territorium. Det är dock inte uppenbart att någon stat frivilligt skulle åta sig 
ett så stort ansvar för människor på flykt. De flesta av de tänkbara staterna har 
ansträngda ekonomier och statliga resurser redan idag. Även om EU skulle betala 
stora summor till andra stater i utbyte mot tillstånd att överföra asylsökande till säkra 
områden skulle det i praktiken vara svårt att verkställa utvisningar om det inte kan 
säkerställas att lägren lever upp till internationella krav. Lägren måste helt enkelt vara 
säkra och någon måste se till att de är det. 
 
Ett annat alternativ är att medlemsstaterna i EU gemensamt ombesörjer lägren, likt 
samarbetet inom europeiska gräns- och kustbevakningen, och att de gemensamt har 
jurisdiktion över dessa områden.57 Risken är dock att en sådan ordning medför en 
alltför oklar ansvarsfördelning. Vilken stat skulle ansvara för till exempel prövningen 
av en påstådd rättighetskränkning? 
 
För att kunna garantera asylsökandes säkerhet är det alltså tydligt att det på förhand 
behöver avgöras vilken eller vilka stater eller organ som ansvarar för förhållandena i 
läger som upprättas inom ramen för ett eventuellt EU-gemensamt kvotflyktingsystem. 
Om detta inte sker är det i praktiken inte möjligt att utvisa dit i enlighet med principen 
om non-refoulement. 

Om skyddsbehov uppstår i de säkra områdena 

Moderaternas förslag om ett EU-gemensamt asylsystem förutsätter en beredskap för 
att hantera situationer där skyddsbehov uppstår för asylsökande som befinner sig i de 
säkra områdena. Om det bara är fråga om enstaka fall kan inspiration säkert hämtas 
från UNHCR:s nuvarande system där asylsökande i fara ges högre prioritet för vidare-
bosättning.58 Motsvarande prioriteringssystem och rättsliga garantier, som säkerställer 
skydd genom skyndsam vidarebosättning, skulle kunna upprättas även i ett EU-
gemensamt kvotflyktingsystem. 

 
Frågan är dock betydligt mer komplicerad om det säkra området riskerar att bli ett 
osäkert område. Det är exempelvis inget nytt fenomen att attacker riktas mot flykting-
läger. Rapporter finns om att sådana attacker har utförts av Assadregimen i Syrien, 
Boko Haram i Nigeria och rwandiska regeringen under folkmordet i Rwanda.59 Om 
människor på flykt inte har några andra möjligheter att få skydd än genom att ta sig till 
särskilda läger riskerar dessa områden att bli måltavlor för attacker. I värsta fall 
förflyttar sig då risken för förföljelse bara till grannlandet, under förutsättning att de 
som utövar förföljelsen har resurserna och möjligheterna att ta sig dit. Det behövs en 
beredskap både för att säkerställa säkerheten på plats och för att pröva risken vid 
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utvisning eller avvisning till sådana områden. Sannolikt skulle EU:s medlemsstater 
behöva bidra med militär eller andra kvalificerade resurser för att garantera säkerheten 
i dessa läger och i nödfall behöva evakuera delar av eller hela läger som utsätts för 
mycket våld. 
 
Om säkerheten inte kan garanteras riskerar förslaget att leda till ökad utsatthet för 
redan utsatta grupper på flykt undan våld och förföljelse. För att syftet med flykting-
rätten, att den som löper risk för förföljelse eller fara ska kunna få skydd, inte helt ska 
gå förlorad måste EU i ett sådant scenario ta ansvar för säkerheten. 

Slutord 

Folkrättens regler om flyktingars rättigheter hindrar inte stater från att reglera 
invandring och bedriva gränskontroll. Det har aldrig varit tanken. Vad reglerna syftar 
till i stället är skydd för grundläggande mänsklig värdighet: en lägsta nivå för skyddet 
av människor på flykt undan förföljelse. 
 
En källa till oro är hur Moderaternas förslag om att ersätta rätten att söka asyl med 
enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem skulle påverka respekten för folkrätt och 
internationellt samarbete. Flyktingkonventionen och övriga regler som har tagits upp i 
denna policy brief är av grundläggande karaktär. Det handlar som sagt om en lägsta 
nivå för skyddet av människor på flykt. Kan EU i allmänhet och Sverige i synnerhet 
med trovärdighet fortsätta att ställa krav på andras respekt för folkrätt och 
internationellt samarbete, till exempel i fråga om mänskliga rättigheter, om vi själva 
ifrågasätter allmänt accepterade minimiregler? Respekten för flyktingkonventionen 
och mänskliga rättigheter är på så vis inte bara en fråga om mänsklig värdighet utan 
också om trovärdighet i det internationella samarbetet och efterlevnad av 
internationella avtal.  
 
Vi är även på folkrättsliga grunder oroade av förslaget. Problemet är givetvis inte 
utökade möjligheter att söka asyl i EU från platser utanför EU eller att öka stödet till 
flyktingläger utanför EU. Detta är välkommet. Problemet är istället förslaget att 
flyktingar och migranter ska utvisas utan någon som helst föregående prövning, det 
vill säga utan att man vet om de kommer att utsättas för förföljelse eller andra allvarliga 
former av illabehandling. Det är just detta vi menar skulle stå i strid med flykting-
konventionen och grundläggande regler om mänskliga rättigheter.  

 

______________________ 
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