
 

 

En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

____________________________________________________________ 

 

Sveriges Generalkonsulat i Istanbul (hädanefter Generalkonsulatet) har beretts tillfälle att 

yttra sig över SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Generalkonsulatet får 

avge följande. 

 

Efter hösten 2015 infördes ett stort antal restriktiva åtgärder som syftade till att minska antalet 

irreguljära migranter som anländer till Europa och till att försvåra sekundära rörelser. Även 

om Sveriges och andra EU-länders restriktivare lagstiftning troligtvis har påverkat antalet 

asylsökande i Sverige, torde EU-Turkietuttalandet vara den enskilda åtgärd som fick störst 

påverkan på antalet irreguljära migranter i EU och därmed asylsökande i Sverige. I detta 

sammanhang vill Generalkonsulatet framhålla att situationen i Turkiet är osäker, vilket blev 

tydligt i början av året då Turkiet meddelade att de öppnat sina gränser mot EU, och att det 

inte går att förutse hur länge den irreguljära migrationen i EU kan hållas nere med hjälp av 

Turkiet. Det är därför av vikt att ha en långsiktigt hållbar migationspolitik på plats. 

 

Generalkonsulatet kan framför allt påverkas av kommittébetänkandets förslag kring reglerna 

om anhöriginvandring. När det gäller anhöriginvandring, konstateras i kommittébetänkandet 

att de regler som föreslås i stort motsvarar de som gäller enligt den tillfälliga lagen vilket 

kommer att innebära att antalet förstagångsansökningar kommer att bli lägre än vid en 

återgång till utlänningslagen. Generalkonsulatet instämmer i bedömningen att de nu 

föreslagna reglerna kommer att innebära att antalet förstagångsansökningar i 

anknytningsärenden kommer att hamna på liknande nivåer som om den tillfälliga lagen skulle 

fortsätta gälla, men bli lägre än vid en återgång till utlänningslagen. Generalkonsulatet vill i 

detta sammanhang framhålla att Turkiet hyser ett stort antal flyktingar från länder så som 

Syrien, Afghanistan och Iran. Därtill har ett stort antal iranska och irakiska medborgare 

uppehållstillstånd i Turkiet och är stadigvarande bosatta här på andra grunder än 

flyktingrelaterade skäl. Det kan konstateras att personer från nämnda länder, och även 

turkiska medborgare, står för en stor andel av de asylansökningar som ges in i Sverige. För 

svensk del hanterar Generalkonsulatet all migrationsverksamhet i Turkiet. Även om 
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förstagångsansökningarna i anknytningsärenden kommer att minska med tiden, är detta inte 

något som Generalkonsulatet kommer att märka av under de närmaste åren.     

 

I ärendet har Cuneyt Ahmedova varit föredragande och Peter Ericson beslutat. 

 
 


