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Vi, stats- och regeringschefer och höga representanter, som möts i Marocko den 10–11 december 2018, som 

bekräftar New York-deklarationen för flyktingar och migranter, och som är fast beslutna om att göra en viktig 

insats för att öka samarbetet inom internationell migration i alla dess dimensioner, har antagit detta globala ramverk 

för säker, ordnad och reguljär migration: 

 

 

 

INGRESS 
 

1. Detta globala ramverk bygger på samma mål och principer som Förenta nationernas stadga. 

 

2. Det bygger också på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övriga grundläggande internationella 

överenskommelser om mänskliga rättigheter
1
, Förenta nationernas konvention mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet, inklusive dess tilläggsprotokoll om förebyggande, 

bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, och dess 

tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, slaverikonventionen och 

tilläggskonventionen om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara bruk 

och sedvänjor, Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, Förenta nationernas 

konvention för bekämpning av ökenspridning, Parisavtalet
2
, Internationella arbetsorganisationens 

konventioner om anständiga arbetsvillkor och om migrerande arbetstagare
3
, samt Agenda 2030 för 

hållbar utveckling, Addis Abeba-handlingsplanen, Sendairamverket för katastrofriskreducering och 

New Urban Agenda. 

 

3. Diskussioner om internationell migration på global nivå är ingenting nytt. Vi påminner om de 

framsteg som gjorts genom Förenta nationernas högnivådialoger om internationell migration 

och utveckling år 2006 och 2013. Vi erkänner också det arbete som gjorts inom det globala 

forum för migration och utveckling som lanserades 2007. Dessa plattformar banade väg för New 

York-deklarationen för flyktingar och migranter, genom vilken vi åtog oss att utarbeta ett globalt 

ramverk för flyktingar och att anta detta ramverk för säker, ordnad och reguljär 
 

 

1

 Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, konvention om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor, konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, konvention om barnets rättigheter, internationell konvention om skydd för rättigheterna för alla migrerande 
arbetare och deras familjemedlemmar, internationell konvention till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

2 Antaget i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar i FCCC/CP/2015/10/Add.1, beslut 1/CP.21. 

3

 Konvention (nr 97) om migrerande arbetare från 1949, konvention (nr 143) om migrerande arbetstagare från 1975, 

konvention (nr 118) om utlänningars likställande från 1962 och konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för 
hushållsarbetare från 2011. 
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migration genom två separata processer. De två globala ramverken är internationella samarbetsramar som 

tillsammans kompletterar varandra och som förverkligar de åtaganden som gjordes i New York-

deklarationen för flyktingar och migranter, i vilken vi erkänner att migranter och flyktingar ofta ställs 

inför samma utmaningar och upplever en liknande utsatthet. 

 

4. Flyktingar och migranter har rätt till samma universella mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, vilka alltid måste respekteras, skyddas och förverkligas. Migranter och 

flyktingar är dock olika grupper som regleras inom olika rättsliga ramar. Endast flyktingar har 

rätt till det specifika internationella skydd som fastställs i internationell flyktingrätt. Detta 

globala ramverk handlar om migranter och lägger fram en samarbetsram som behandlar 

migration i alla dess dimensioner. 

 

5. Vi värdesätter medlemsstaternas och berörda parters bidrag under förberedelserna inför detta 

globala ramverk i form av gemensamma insatser under samråds- och bedömningsfaserna och 

generalsekreterarens rapport Making Migration Work for All. 

 

6. Detta globala ramverk är en milstolpe i den globala dialogens och det internationella 

migrationssamarbetets historia. Det har sin grund i Agenda 2030 för hållbar utveckling och 

Addis Abeba-handlingsplanen och har utvecklats genom den deklaration om högnivådialogen 

om internationell migration och utveckling som antogs i oktober 2013. Det bygger på det 

banbrytande arbete som generalsekreterarens tidigare särskilda representant för internationell 

migration och utveckling bedrivit, inklusive hans rapport av den 3 februari 2017. 

 

7. Detta globala ramverk utgör en samarbetsram som inte är juridiskt bindande och som bygger på de 

åtaganden som medlemsstaterna enades om i New York-deklarationen för flyktingar och migranter. 

Det syftar till att främja internationellt samarbete mellan alla berörda aktörer på migrationsområdet, 

utifrån insikten att ingen stat kan hantera migration på egen hand, och till att upprätthålla staternas 

suveränitet och skyldigheter enligt internationell rätt. 

 

 

 

VÅR VISION OCH VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER 
 

8. Detta globala ramverk ger uttryck för vårt gemensamma åtagande att förbättra samarbetet kring 

internationell migration. Migration har varit en mänsklig företeelse genom hela historien, och 

vi är medvetna om att det är en källa till välstånd, innovation och hållbar utveckling i vår 

globaliserade värld, och att dessa positiva effekter kan optimeras genom att förbättra den globala 

styrningen av migrationsfrågorna. Majoriteten av alla migranter runt om i världen reser, bor och 

arbetar i dag på ett säkert, ordnat och reguljärt sätt. Trots det påverkar migrationen onekligen 

våra länder, samhällen, migranter och deras familjer på mycket olika och ibland oförutsägbara 

sätt. 

 
9. Det är av största vikt att den internationella migrationens utmaningar och möjligheter förenar oss, 

snarare än splittrar oss. I detta globala ramverk anger vi vår gemensamma syn, vårt gemensamma 

ansvar och våra gemensamma mål när det kommer till migration, för att få den att fungera för alla.  

 

Gemensam syn 

 

10. Detta globala ramverk är produkten av en exempellös genomgång av forskningsresultat och data 

som vi inhämtade under en öppen, transparent och inkluderande process. Vi delade med oss av 

våra erfarenheter och lyssnade på olika åsikter, och berikade och formade därmed vår 

gemensamma syn på detta komplexa fenomen. Vi kom fram till att migration är en företeelse 

som är kännetecknande för vår globaliserade värld, som knyter samman samhällen inom och 

mellan alla regioner, och som gör oss alla till ursprungs-, transit- och destinationsländer. Vi är 
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medvetna om att det finns ett kontinuerligt behov av internationella insatser för att förbättra vår 

kunskap om och analys av migration, eftersom samsyn leder till bättre politik som kan öppna 

möjligheterna till hållbar utveckling för alla. Vi måste samla in och sprida data av god kvalitet. Vi 

måste se till att dagens och framtidens migranter är fullt medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter till säker, ordnad och reguljär migration och att de är medvetna om riskerna med irreguljär 

migration. Vi måste ge alla våra medborgare tillgång till objektiv, evidensbaserad och tydlig information 

om migrationens möjligheter och utmaningar, i syfte att skingra vilseledande verklighetsskildringar som 

skapar negativa uppfattningar om migranter. 

 

Gemensamt ansvar 

 

11. Detta globala ramverk utgör en heltäckande vision om internationell migration som bygger på 

insikten om att det behövs ett helhetsperspektiv för att optimera migrationens sammantagna 

möjligheter och samtidigt ta itu med risker och utmaningar för enskilda personer och samhällen i 

ursprungs-, transit- och destinationsländerna. Inget land kan hantera det här globala fenomenets 

utmaningar och möjligheter på egen hand. Med detta helhetsperspektiv strävar vi efter att genom 

internationellt samarbete och en kombination av åtgärder som läggs fram i detta globala ramverk 

möjliggöra säker, ordnad och reguljär migration och samtidigt minska förekomsten, och de negativa 

konsekvenserna, av irreguljär migration. Vi erkänner att vi som medlemsstater i Förenta nationerna 

har ett gemensamt ansvar gentemot varandra att beakta varandras behov och angelägenheter när det 

gäller migration och att vi har en övergripande skyldighet att respektera, skydda och förverkliga alla 

migranters mänskliga rättigheter, oavsett migrationsstatus, och att samtidigt verka för säkerhet och 

välstånd i alla våra samhällen. 

 

12. Detta globala ramverk syftar till att minska de negativa drivkrafter och strukturella faktorer som 

hindrar människor från att skapa och upprätthålla hållbara försörjningsmöjligheter i sina 

ursprungsländer och som därför driver dem till att söka sig en framtid någon annanstans. Det vill 

minska de risker och den utsatthet som migranter ställs inför under olika migrationsskeden genom 

att respektera, skydda och förverkliga migranternas mänskliga rättigheter och ge dem omsorg och 

stöd. Ramverket vill hörsamma samhällenas berättigade oro och samtidigt erkänna att våra samhällen 

i varierande utsträckning genomgår demografiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förändringar som både kan påverka migrationen och vara ett resultat av denna. Det strävar efter att 

skapa gynnsamma villkor som ger alla migranter möjlighet att berika våra samhällen genom sina 

mänskliga, ekonomiska och sociala förmågor och därmed ge dem större möjligheter att bidra till en 

hållbar utveckling på lokal, nationell, regional och global nivå. 

 

Gemensamt mål 

 

13. Detta globala ramverk erkänner att säker, ordnad och reguljär migration fungerar för alla när den 

sker på ett väl underbyggt, planerat och överenskommet sätt. Migration bör aldrig vara en desperat 

handling. När den är det måste vi samarbeta för att tillgodose migranternas behov i utsatta situationer 

och ta itu med deras respektive utmaningar. Vi måste tillsammans arbeta för att ge samhällen och 

personer förutsättningar att leva ett säkert och värdigt liv i sina egna länder. Vi måste rädda liv och 

hålla migranter utom fara. Vi måste ge migranter egenmakt att bli fullvärdiga medlemmar i våra 

samhällen, lyfta fram deras positiva bidrag och verka för inkludering och social sammanhållning. Vi 

måste skapa en större förutsägbarhet och rättssäkerhet för såväl stater som samhällen och migranter. 

För att åstadkomma detta åtar vi oss att underlätta och säkerställa en säker, ordnad och reguljär 

migration till förmån för alla. 

 

14. Vår framgång är beroende av staternas ömsesidiga förtroende, beslutsamhet och solidaritet för att 

förverkliga de mål och åtaganden som anges i detta globala ramverk. Vi går samman, i en anda av 

samarbete som gagnar alla parter, för att ta itu med utmaningar och möjligheter med migration i alla 

dess dimensioner, genom att ta gemensamt ansvar och hitta innovativa lösningar. Det är med denna 

gemensamma målsättning som vi tar detta historiska steg, fullt medvetna om att det globala 



4  

ramverket för säker, ordnad och reguljär migration är en milstolpe men inte slutet på vårt arbete. Vi 

åtar oss att fortsätta den multilaterala dialogen i Förenta nationerna genom en regelbunden och 

verkningsfull uppföljnings- och översynsmekanism som ser till att orden i detta dokument omsätts i 

konkreta insatser till förmån för miljontals människor i alla regioner i världen. 

 

15. Vi är överens om att detta globala ramverk bygger på en rad övergripande och av varandra 

ömsesidigt beroende principer: 

 

Människan i fokus: Det globala ramverket har en stark mänsklig dimension som är en naturlig del av 

själva migrationsföreteelsen. Det syftar till att öka migranternas och samhällsinvånarnas välmående i 

ursprungs-, transit- och destinationsländer. I det globala ramverket står därför individerna i centrum. 

 

Internationellt samarbete: Det globala ramverket är en samarbetsram som inte är juridiskt bindande och 

som utgår från insikten om att ingen stat kan hantera migration på egen hand då fenomenet i sig är 

gränsöverskridande. För att hantera detta krävs internationellt, regionalt och bilateralt samarbete och 

dialog. Dess tyngd bygger på samförstånd, trovärdighet, kollektivt ansvar och gemensamt genomförande, 

samt uppföljning och översyn. 

 

Nationell suveränitet: I det globala ramverket bekräftas staternas suveräna rätt att fastställa sin nationella 

migrationspolitik och sin befogenhet att styra över migrationen inom sin jurisdiktion, i enlighet med 

internationell rätt. Inom sin suveräna jurisdiktion kan staterna skilja mellan reguljär och irreguljär 

migrationsstatus, bland annat när de fastställer sin lagstiftning och politik för att genomföra det globala 

ramverket, utifrån sina olika nationella förhållanden, politiska inriktningar, prioriteringar och krav när det 

gäller inresa, bosättning och arbete, i enlighet med internationell rätt. 

 

Rättsstatens principer och vederbörligt förfarande: Det globala ramverket utgår från insikten att 

respekten för rättsstatsprincipen, ett korrekt rättsförfarande och möjligheten till rättslig prövning är 

grundläggande för migrationsstyrningens alla aspekter. Det innebär att staten, offentliga och privata 

institutioner och aktörer, samt personerna själva, är ansvariga inför lagar som är offentligt utfärdade, som 

gäller lika för alla människor och som tillämpas av en oberoende domstol, och som är förenliga med 

internationell rätt. 

 

Hållbar utveckling: Det globala ramverket har sin grund i Agenda 2030 för hållbar utveckling och bygger 

på dess erkännande av att migration är en flerdimensionell verklighet av stor betydelse för ursprungs-, 

transit- och destinationsländernas utveckling som kräver samstämmiga och omfattande insatser. 

Migration bidrar till positiva utvecklingsresultat och till att förverkliga målen i Agenda 2030 för hållbar 

utveckling, särskilt med rätt hantering. Det globala ramverket syftar till att bättre tillvarata migrationens 

möjligheter för att nå alla målen för hållbar utveckling och till att förstärka de effekter som uppnåendet 

av målen kommer att ha på migrationen i framtiden. 

 

Mänskliga rättigheter: Det globala ramverket bygger på mänskliga rättigheter och på upprätthållandet av 

principerna om respekt för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Genom att genomföra det 

globala ramverket säkerställer vi effektivt respekten för, skyddet av och förverkligandet av alla migranters 

mänskliga rättigheter, oavsett migrationsstatus, genom hela migrationscykeln. Vi bekräftar även 

åtagandet att eliminera alla former av diskriminering, inklusive rasism, främlingsfientlighet och intolerans 

mot migranter och deras familjer. 

 

Genusperspektiv: Det globala ramverket säkerställer att kvinnors, mäns, flickors och pojkars mänskliga 

rättigheter respekteras under migrationens alla skeden, att deras särskilda behov beaktas och tillgodoses 

och att de kan påverka sin egen situation. Det genomsyras av ett genusperspektiv och främjar jämställdhet 

mellan könen och till att ge alla kvinnor och flickor egenmakt genom att erkänna deras oberoende, 

handlingskraft och ledarskap för att komma bort från tendensen att huvudsakligen betrakta migrerande 

kvinnor som offer. 

 

Barnperspektiv: Det globala ramverket främjar gällande internationella rättsliga förpliktelser när det 
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gäller barns rättigheter och upprätthåller principen om barnets bästa i alla situationer som rör barn i 

samband med internationell migration, även ensamkommande och separerade barn. 

 

Myndighetsövergripande ansats: Det globala ramverket bygger på uppfattningen att migration är en 

flerdimensionell verklighet som inget enskilt politikområde kan hantera på egen hand. För att utveckla 

och genomföra en ändamålsenlig migrationspolitik och migrationspraxis behövs det en 

myndighetsövergripande ansats för att säkerställa en horisontell och vertikal politisk samstämmighet i 

alla sektorer och på alla myndighetsnivåer. 

 

Samhällsövergripande perspektiv: Det globala ramverket främjar breda partnerskap mellan flera aktörer 

för att hantera migration i alla dess dimensioner genom att låta migranter, diasporor, lokalsamhällen, det 

civila samhället, den akademiska världen, den privata sektorn, parlamentariker, fackföreningar, nationella 

människorättsinstitut, medier och andra berörda parter delta i den globala styrningen av migrationsfrågor. 

 

 

 

VÅR SAMARBETSRAM 
 

16. Med New York-deklarationen för flyktingar och migranter antog vi en politisk deklaration och 

gjorde en rad åtaganden. Vi bekräftar den deklarationen i sin helhet och bygger vidare på den 

genom att lägga fram följande samarbetsram som består dels av 23 målsättningar och dels av 

avsnitt om genomförande respektive uppföljning och översyn. Varje mål innehåller ett åtagande 

som följs av en rad åtgärder som vi anser utgöra relevanta politiska instrument och bästa praxis. 

För att uppnå de 23 målen kommer vi att inspireras av dessa åtgärder för att åstadkomma säker, 

ordnad och reguljär migration genom hela migrationscykeln. 

 

Mål för säker, ordnad och reguljär migration 

 
(1) Samla in och använda korrekt och disaggregerad data som underlag för en evidensbaserad 

politik. 

(2) Minimera de negativa orsaker och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt 

ursprungsland. 

(3) Tillhandahålla korrekt och läglig information under migrationens alla skeden. 

(4) Se till att alla migranter har bevis för sin identitet och har lämpliga handlingar. 

(5) Förbättra tillgänglighet och flexibilitet för reguljär migration. 

(6) Underlätta för rättvisa och etiska rekryteringsvillkor och säkerställa förutsättningar för 

anständigt arbete. 

(7) Bemöta och minska utsatthet i samband med migration. 

(8) Rädda liv och etablera samordnade internationella insatser för saknade migranter. 

(9) Vidta kraftfullare gränsöverskridande åtgärder mot människosmuggling. 

(10) Förhindra, bekämpa och utrota människohandel i samband med internationell migration. 

(11) Förvalta gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt. 
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MÅL OCH ÅTAGANDEN 
 

MÅL 1: Samla in och använda korrekt och disaggregerad data som underlag för en evidensbaserad 

politik 

 
17. Vi åtar oss att stärka det globala faktaunderlaget om internationell migration genom att 

förbättra och investera i insamling, analys och spridning av korrekta, tillförlitliga och 

jämförbara data, samt data som är uppdelade efter kön, ålder, migrationsstatus och andra 

egenskaper som är relevanta i nationella sammanhang, samtidigt som vi upprätthåller rätten 

till personlig integritet i enlighet med internationell människorättslagstiftning och skyddet 

av personuppgifter. Vi åtar oss vidare att se till att dessa data används för att främja forskning, 

vägleder ett evidensbaserat beslutsfattande och en väl underbyggd offentlig debatt och att se 

till att de möjliggör en ändamålsenlig övervakning och utvärdering av hur åtagandena 

genomförs över tid. 

 
För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Utarbeta och genomföra en heltäckande strategi för att förbättra migrationsdata på lokal, 

nationell, regional och global nivå, tillsammans med alla berörda parter och under vägledning 

av Förenta nationernas statistikkommission, genom att harmonisera metoderna för 

datainsamling och genom att förbättra analysen och spridningen av migrationsrelaterade data 

och indikatorer. 

b) Förbättra den internationella jämförbarheten och kompatibiliteten i migrationsstatistiken och de 

nationella datasystemen, bland annat genom att vidareutveckla och tillämpa den statistiska 

(12) Stärka rättssäkerhet och förutsägbarhet i migrationsförfarandena för att möjliggöra lämplig 

granskning, bedömning och hänvisning. 

(13) Endast ta migranter i förvar om det inte finns någon annan utväg och arbeta för alternativa 

lösningar. 

(14) Förbättra konsulärt skydd, stöd och samarbete genom hela migrationscykeln. 

(15) Ge migranter tillgång till grundläggande tjänster. 

(16) Ge migranter och samhällen förutsättningar att fullt ut skapa ett inkluderande samhälle och 

social sammanhållning. 

(17) Utrota alla former av diskriminering och främja en evidensbaserad offentlig debatt som grund 

för uppfattningar om migration.  

(18) Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, 

kvalifikationer och kompetens. 

(19) Ge migranter och diasporor förutsättningar att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla 

länder. 

(20) Främja snabbare, säkrare och billigare remitteringar och verka för migranters ekonomiska 

inkludering. 

(21) Samarbeta för att möjliggöra ett säkert och värdigt återvändande och återtagande samt hållbar 

återintegrering. 

(22) Inrätta mekanismer för att överföra rättigheter till social trygghet och intjänade förmåner. 

(23) Stärka det internationella samarbetet och de globala partnerskapen för säker, ordnad och 

reguljär migration. 
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definitionen av en internationell migrant, utarbeta standarder för att mäta migrationsvolymer och 

migrationsflöden, samt dokumentera migrationsmönster och migrationstrender, migranternas 

egenskaper, samt migrationens orsaker och konsekvenser. 

c) Utveckla ett globalt program för att bygga upp och förbättra den nationella kapaciteten för 

insamling, analys och spridning av data för att kunna utbyta data, fylla dataluckor och 

analysera viktiga migrationstrender – ett program som uppmuntrar till samarbete mellan 

berörda parter på alla nivåer, tillhandahåller särskild utbildning, ekonomiskt stöd och 

tekniskt bistånd, utnyttjar nya datakällor, inklusive mängddata, och är föremål för 

regelbunden granskning av Förenta nationernas statistikkommission. 

d) Samla in, analysera och använda data om migrationens effekter och möjligheter, samt 

migranternas och diasporornas bidrag till hållbar utveckling, i syfte att använda dem som 

underlag vid genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och andra relaterade 

strategier och program på lokal, nationell, regional och global nivå. 

e) Stödja vidareutvecklingen av och samarbetet mellan befintliga globala och regionala databaser 

och datasamlingar, inklusive Internationella organisationen för migrations (IOM) globala 

dataportal för migration och Världsbankens globala kunskapspartnerskap om migration och 

utveckling, i syfte att systematiskt sammanställa relevanta data på ett öppet och användarvänligt 

sätt, och samtidigt uppmuntra till samarbete mellan myndigheter för att undvika överlappning.  

f) Inrätta och stärka regionala centrum för forskning och utbildning om migration eller 

observationsorgan för migration, till exempel det afrikanska observatoriet för migration och 

utveckling, för att samla in och analysera data i enlighet med Förenta nationernas 

standarder, bland annat om bästa praxis, migranters bidrag, migrationens övergripande 

ekonomiska, sociala och politiska möjligheter och utmaningar i ursprungs-, transit- och 

destinationsländer, samt orsakerna till migration, i syfte att fastställa gemensamma 

strategier och maximera värdet av disaggregerade migrationsdata, i samordning med 

befintliga regionala och subregionala mekanismer. 

g) Förbättra den nationella datainsamlingen genom att så snart det är praktiskt möjligt införa 

migrationsrelaterade uppgifter i nationella folkräkningar, till exempel födelseland, föräldrarnas 

födelseland, medborgarskapsland, bosättningsland fem år innan folkräkningen gjordes, senaste 

inresedatum och skäl för migrationen, i syfte att säkerställa en läglig analys och spridning av 

resultat som är disaggregerade och tabellerade i enlighet med internationella normer för 

statistiska ändamål. 

h) Genomföra hushålls- och arbetsmarknadsundersökningar och andra undersökningar för att 

samla in information om den sociala och ekonomiska integrationen av migranter eller lägga till 

standardmoduler om migration i befintliga hushållsundersökningar för att förbättra den 

nationella, regionala och internationella jämförbarheten och att tillgängliggöra insamlade data 

genom att låta allmänheten få tillgång till statistiska mikrodataregister. 

i) Förbättra samarbetet mellan statliga enheter med ansvar för migrationsdata och nationella 

statistikbyråer för att ta fram migrationsrelaterad statistik, bland annat genom att använda 

administrativa register för statistiska ändamål, till exempel gränsdata, uppgifter om viseringar 

och uppehållstillstånd, befolkningsregister och andra relevanta källor, och samtidigt upprätthålla 

rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter. 

j) Utveckla och använda landspecifika migrationsprofiler, som består av disaggregerade data om 

alla migrationsrelevanta aspekter i ett nationellt sammanhang, bland annat om arbetsmarknadens 

behov av, efterfrågan på och tillgång till kompetens, migrationens ekonomiska, miljömässiga 

och sociala effekter, remitteringskostnader, hälsa, utbildning, yrke, levnads- och arbetsvillkor, 

löner och migranternas och mottagarsamhällenas behov, för att utarbeta evidensbaserad 

migrationspolitik. 

k) Samarbeta med berörda parter i ursprungs-, transit- och destinationsländer för att bedriva 

forskning om och genomföra studier och undersökningar av förhållandet mellan migration 
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och de tre dimensionerna av hållbar utveckling, migranternas och diasporornas bidrag och 

kompetens och deras band till ursprungs- och destinationsländer. 

 

 

 

MÅL 2: Minimera de negativa orsaker och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt 

ursprungsland 

 

18. Vi åtar oss att ge människor politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar att 

leva fredliga, produktiva och hållbara liv i sitt eget land och nå sina personliga mål, och att 

samtidigt se till att de inte på grund av desperation och försämrade levnadsförhållanden tvingas 

att söka sig en försörjning någon annanstans genom irreguljär migration. Vi åtar oss vidare att 

enligt tidsplanen genomföra samtliga delar av Agenda 2030 för hållbar utveckling och att bygga 

vidare på och investera i genomförandet av andra befintliga ramar för att öka det globala 

ramverkets sammantagna genomslag i syfte att möjliggöra säker, ordnad och reguljär migration.  

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Verka för att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling, inklusive målen för hållbar 

utveckling och Addis Abeba-handlingsplanen, och åtagandet att först nå dem som ligger 

längst efter, samt Parisavtalet4 och Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015–

2030. 

b) Investera i program för att påskynda staternas arbete med att nå målen för hållbar utveckling i 

syfte att undanröja de negativa orsaker och strukturella faktorer som tvingar människor att 

lämna sina ursprungsländer, bland annat genom fattigdomsbekämpning, tryggad 

livsmedelstillgång, hälsa och sanitet, utbildning, ekonomisk tillväxt för alla, infrastruktur, stads- 

och landsbygdsutveckling, skapandet av nya arbetstillfällen, anständigt arbete, jämställdhet 

mellan könen och egenmakt för kvinnor och flickor, motståndskraft och 

katastrofriskreducering, klimatåtgärder och klimatanpassning, åtgärder för att ta itu med de 

socioekonomiska effekterna av alla former av våld, icke-diskriminering, rättsstatlighet och god 

samhällsstyrning, tillgång till rättslig prövning och skydd för de mänskliga rättigheterna, samt 

genom att skapa och upprätthålla fredliga och inkluderande samhällen med verkningsfulla, 

ansvariga och transparenta institutioner. 

c) Inrätta eller stärka befintliga mekanismer för att övervaka och förutsäga uppkomsten av 

risker och hot som kan ge upphov till eller påverka migrationsflöden, stärka systemen för 

tidig varning, utarbeta krisrutiner och krisverktyg, inleda krisinsatser och stödja 

återhämtningen efter en kris, i nära samarbete med och till stöd för andra stater, berörda 

nationella och lokala myndigheter, nationella människorättsinstitut och det civila samhället. 

d) Investera i hållbar utveckling på lokal och nationell nivå i alla regioner för att ge alla människor 

möjlighet att förbättra sina liv och nå sina mål, genom att främja en varaktig, inkluderande och hållbar 

ekonomisk tillväxt, bland annat genom privata och utländska direktinvesteringar och 

handelspreferenser, för att ge samhällen och personer förutsättningar att ta tillvara på möjligheter i 

sina egna länder och driva den hållbara utvecklingen framåt. 

e) Investera i utvecklingen av humankapital genom att främja företagande, utbildning, yrkesutbildning 

och kompetensutveckling genom olika program och partnerskap, samt skapandet av nya produktiva 

arbetstillfällen, i enlighet med arbetsmarknadens behov och i samarbete med den privata sektorn och 

fackföreningarna, i syfte att minska ungdomsarbetslösheten, förhindra kompetensförlusten och öka 

kompetensvinsten i ursprungsländerna, samt utnyttja den demografiska situationen. 

4 Antaget i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar i FCCC/CP/2015/10/Add.1, beslut 1/CP.21. 
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f) Öka samarbetet mellan humanitära aktörer och utvecklingsaktörer, bland annat genom att 

verka för en gemensam analys, satsningar med flera givare och fleråriga 

finansieringscykler, i syfte att utveckla långsiktiga insatser och resultat som säkerställer 

respekten för de drabbades rättigheter, befolkningarnas motståndskraft och förmåga att 

hantera utmaningar, samt deras ekonomiska och sociala självförsörjning, och genom att se 

till att migration beaktas i dessa insatser. 

g) Beakta migranter i den nationella krisberedskapen och i nationella krisinsatser, bland annat 

genom att beakta relevanta rekommendationer från statsledda samrådsförfaranden, till exempel 

riktlinjerna för att skydda migranter i länder som är drabbade av konflikt eller naturkatastrofer 

(MICIC-riktlinjerna). 

 

Naturkatastrofer, klimatförändringens negativa konsekvenser och miljöförstöring 

 

h) Förbättra den gemensamma analysen och utbytet av information för att bättre kunna kartlägga, 

förstå, förutspå och hantera migrationsflöden, till exempel till följd av hastigt uppkomna eller 

långsamt framväxande naturkatastrofer, klimatförändringens negativa konsekvenser, 

miljöförstöring, samt andra svåra situationer, och samtidigt se till att alla migranters mänskliga 

rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas. 

i) Utveckla strategier för att anpassa sig till och stå emot hastigt uppkomna och långsamt 

framväxande naturkatastrofer, klimatförändringens negativa konsekvenser och 

miljöförstöring, till exempel ökenspridning, markförstöring, torka och en stigande 

havsnivå, där vi tar hänsyn till de potentiella effekterna på migration och betonar att 

anpassningen i ursprungslandet är en prioriterad fråga. 

j) Ta hänsyn till tvångsförflyttningar i katastrofberedskapsstrategier och främja samarbete 

med grannländer och andra berörda länder när det gäller tidig varning, beredskapsplaner, 

beredskapslager, samordningsmekanismer, evakueringsplaner, mottagnings- och 

hjälparrangemang samt offentlig information. 

k) Harmonisera och utarbeta strategier och mekanismer för regioner och delregioner för att 

hantera den utsatta situation som personer kan hamna i om de drabbas av hastigt uppkomna 

och långsamt framväxande naturkatastrofer, genom att se till att de har tillgång till 

humanitärt bistånd som tillgodoser deras grundläggande behov och att deras rättigheter 

respekteras fullt ut var de än befinner sig, och genom att främja hållbara resultat som bidrar 

till att öka deras motståndskraft och självförsörjning, med beaktande av alla berörda länders 

kapacitet. 

l) Utveckla sammanhängande strategier för att ta itu med utmaningar i samband med de 

migrationsflöden som kan uppstå vid hastigt uppkomna och långsamt framväxande 

naturkatastrofer, bland annat genom att beakta relevanta rekommendationer från statsledda 

samrådsförfaranden, till exempel agendan för skydd av personer som tvingas fly från sina 

länder i samband med katastrofer och klimatförändringar och plattformen om  

tvångsförflyttning i samband med katastrofer. 

 

 

 

MÅL 3: Tillhandahålla korrekt och läglig information under migrationens alla skeden 

 

19. Vi åtar oss att öka våra ansträngningar för att tillhandahålla, tillgängliggöra och sprida 

korrekt, läglig, tillgänglig och tydlig information om migrationsrelaterade aspekter till och 

mellan stater, samhällen och migranter under migrationens alla skeden. Vi åtar oss vidare att 

använda denna information för att utforma migrationspolitik som bidrar till hög 

förutsägbarhet och tydlighet för alla berörda aktörer. 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 
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a) Lansera och offentliggöra en centraliserad och offentlig nationell webbplats för att 

tillhandahålla information om reguljära migrationsalternativ, till exempel om landets 

migrationslagstiftning och migrationspolitik, viseringskrav, formella ansökningskrav, avgifter 

och omvandlingskriterier, kriterier för arbetstillstånd, krav på yrkeskvalifikationer, bedömning 

av meriter och likvärdighet, utbildnings- och studiemöjligheter, samt levnadskostnader och 

levnadsvillkor, för att ge migranterna möjlighet att fatta underbyggda beslut. 

b) Främja och förbättra systematiska bilaterala, regionala och internationella samarbeten och 

dialoger för att utbyta information om migrationsrelaterade trender, bland annat genom 

gemensamma databaser, webbplattformar, internationella utbildningscentrum och kontaktnät, 

samtidigt som vi upprätthåller rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter.  

c) Inrätta öppna och tillgängliga informationskontor längs viktiga migrationsvägar där 

migranterna kan få stöd och rådgivning som beaktar barnperspektiv och genusperspektiv, 

få möjlighet att kommunicera med konsulära företrädare för ursprungslandet och få tillgång 

till relevant information på ett språk som de förstår, bland annat om mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter, lämpligt skydd och stöd, möjligheter och vägar till reguljär 

migration och möjligheter att återvända. 

d) Förse nyanlända migranter med riktad, tillgänglig och heltäckande information och juridisk 

vägledning, som beaktar barnperspektiv och genusperspektiv, om sina rättigheter och 

skyldigheter, bland annat om att följa nationella och lokala lagar, skaffa arbets- och 

uppehållstillstånd, ändra sin status, registrera sig hos myndigheter, få tillgång till 

rättssystemet för att anmäla kränkningar av ens rättigheter och få tillgång till grundläggande 

tjänster. 

e) Främja flerspråkiga och evidensbaserade informationskampanjer, som beaktar 

genusperspektiv, och anordna evenemang för att öka medvetenhet samt orienteringskurser i 

ursprungsländer före avresan, i samarbete med lokala myndigheter, konsulära och diplomatiska 

beskickningar, den privata sektorn, den akademiska världen, organisationer för migranter och 

diasporor och det civila samhället, i syfte att främja säker, ordnad och reguljär migration och 

belysa de risker som är förenade med irreguljär och osäker migration. 

 

 

 

MÅL 4: Se till att alla migranter har bevis för sin identitet och har lämpliga handlingar 

 

20. Vi åtar oss att förverkliga alla personers rätt till en juridisk identitet genom att ge alla våra 

medborgare bevis på sitt medborgarskap och relevanta handlingar, för att ge nationella och 

lokala myndigheter möjlighet att fastställa en migrants juridiska identitet vid inresan, under 

vistelsen och vid återresan, samt för att säkerställa ett effektivt migrationsförfarande 

tillhandahållande av tjänster samt en ökad allmän säkerhet. Vi åtar oss vidare att genom 

lämpliga åtgärder se till att det för migranternas räkning utfärdas lämpliga handlingar och 

utdrag ur folkbokföringsregister, till exempel födelse-, äktenskaps- och dödsbevis, under 

migrationens alla skeden, för att ge migranterna egenmakt att faktiskt utöva sina mänskliga 

rättigheter. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Förbättra folkbokföringssystemen, med särskilt fokus på att nå oregistrerade personer och egna 

medborgare som är bosatta i andra länder, bland annat genom att tillhandahålla relevanta 

identitets- och folkbokföringshandlingar, öka kapaciteten och investera i informations- och 

kommunikationstekniska lösningar, samtidigt som vi upprätthåller rätten till personlig integritet 

och skyddet av personuppgifter. 

b) Harmonisera resehandlingar i enlighet med Internationella civila luftfartsorganisationens 

specifikationer för att möjliggöra ett kompatibelt och allmänt erkännande av resehandlingar och 
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för att bekämpa identitetsbedrägeri och urkundsförfalskning, bland annat genom att investera i 

digitalisering och genom att förbättra mekanismerna för utbyte av biometriska data, samtidigt 

som vi upprätthåller rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter. 

c) Se till att våra medborgare som är bosatta i andra länder förses med lämpliga, aktuella, 

tillförlitliga och tillgängliga konsulära handlingar, bland annat identitets- och 

resehandlingar, genom att använda informations- och kommunikationsteknik och 

uppsökande verksamhet, särskilt i avlägsna områden. 

d) Underlätta tillgång till personhandlingar, till exempel pass och visering, och genom att ur 

ett genus- och ett åldersperspektiv granska de regler och kriterier som gäller för att få sådana 

handlingar, se till att de inte är diskriminerande, i syfte att förhindra en ökad risk för 

utsatthet genom hela migrationscykeln. 

e) Stärka åtgärder för att minska statslöshet, bland annat genom att registrera migranternas 

födelse, se till att män och kvinnor i lika utsträckning kan överföra sitt medborgarskap till 

sina barn, och genom att bevilja medborgarskap för barn som är födda på en annan stats 

territorium, särskilt i de fall då barnet annars skulle bli statslöst, med full respekt för alla 

människors rätt till ett medborgarskap och i enlighet med nationell lagstiftning. 

f) Granska och revidera kraven på att kunna styrka sitt medborgarskap för att få tillgång till 

grundläggande tjänster, för att se till att migranter som inte kan styrka sin nationalitet eller 

juridiska identitet inte nekas tillgång till grundläggande tjänster eller fråntas sina mänskliga 

rättigheter. 

g) Bygga vidare på befintlig lokal praxis som underlättar deltagandet i samhällslivet, till exempel 

kontakter med myndigheter och tillgång till relevanta tjänster, genom att till alla personer som 

bor i en kommun, inklusive migranter, utfärda ett registreringskort som innehåller 

grundläggande personuppgifter, men inte medför någon rätt till medborgarskap eller 

uppehållstillstånd. 

 

 

 

MÅL 5: Förbättra tillgänglighet och flexibilitet för reguljär migration 

 

21. Vi åtar oss att anpassa möjligheter och vägar till reguljär migration på ett sätt som bidrar till 

arbetskraftens rörlighet och anständigt arbete och som återspeglar våra demografiska 

förhållanden och arbetsmarknadsförhållanden, skapar bättre möjligheter till utbildning, 

upprätthåller rätten till familjeliv, och tillgodoser migranters behov i utsatta si tuationer, i syfte 

att utöka och diversifiera möjligheterna till säker, ordnad och reguljär migration. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) I samarbete med berörda parter utarbeta bilaterala, regionala och multilaterala avtal om 

arbetskraftens rörlighet, som utgår från ett människorättsperspektiv och ett genusperspektiv, 

och som innehåller sektorsspecifika standardiserade anställningsvillkor som bygger på 

Internationella arbetsorganisationens standarder, riktlinjer och principer på området i enlighet 

med mänskliga rättigheter och arbetsrätt. 

b) Underlätta regional och regionöverskridande arbetskraftsrörlighet genom internationella 

och bilaterala samarbetsavtal, till exempel system för fri rörlighet, liberalisering av 

visumregler eller visum för flera länder, och samarbetsramar för arbetstagarnas rörlighet, i 

enlighet med nationella prioriteringar, den lokala marknadens behov och tillgången till 

kompetens. 

c) Granska och revidera befintliga möjligheter och vägar till reguljär migration, i syfte att förbättra 

kompetensmatchning på arbetsmarknaden, bemöta demografiska realiteter och 

utvecklingsrelaterade utmaningar och möjligheter, i enlighet med efterfrågan på den lokala och 

nationella arbetsmarknaden och tillgången till kompetens, i samråd med den privata sektorn och 
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andra berörda intressenter. 

d) Utveckla flexibla och rättighetsbaserade system för arbetskraftsmigration, som beaktar 

genusperspektiv, i enlighet med den lokala och nationella arbetsmarknadens behov och 

tillgången till kompetens på alla kompetensnivåer, inklusive program för tillfällig, 

säsongsbunden, och cirkulär migration, samt snabbspår-program i områden där det råder brist 

på arbetskraft, genom att tillhandahålla flexibla, omvandlingsbara och icke-diskriminerande 

visum- och tillståndsalternativ, till exempel för tillsvidare- och korttidsarbete, flera inresor, 

studier, affärer, besök, investeringar och företagande. 

e) Främja effektiv kompetensmatchning i den nationella ekonomin genom att engagera lokala 

myndigheter och andra berörda parter, särskilt den privata sektorn och fackföreningar, i arbetet 

med att analysera den lokala arbetsmarknaden, identifiera kompetensluckor, definiera vilka 

kompetensprofiler som behövs, och utvärdera politikens effektivitet när det gäller 

arbetskraftsmigration, för att säkerställa en marknadsanpassad, avtalsreglerad rörlighet genom 

reguljära vägar. 

f) Främja effektiva och ändamålsenliga program för kompetensmatchning genom att korta ned 

handläggningstiderna för visum- och tillståndsansökningar vid standardanställningar, och 

genom att erbjuda en förenklad och påskyndad handläggning av visum- och 

tillståndsansökningar för arbetsgivare som tidigare har visat prov på god efterlevnad. 

g) Utarbeta eller vidareutveckla gällande nationell och regional praxis för att tillåta inresa och 

vistelse av lämplig längd av ömmande, humanitära eller andra skäl för migranter som 

tvingas lämna sina ursprungsländer på grund av hastigt uppkomna katastrofer eller andra 

svåra situationer, till exempel genom att utfärda humanitära visum, erbjuda privat 

sponsring, låta barn gå i skolan och utfärda tillfälliga arbetstillstånd, så länge en anpassning 

i ursprungslandet inte är möjlig eller migranten inte kan återvända dit. 

h) Samarbeta för att hitta, utveckla och förbättra lösningar för migranter som tvingas lämna sina 

ursprungsländer på grund av långsamt framväxande naturkatastrofer, klimatförändringens 

negativa konsekvenser och miljöförstöring, till exempel ökenspridning, markförstöring, torka 

och en förhöjd havsnivå, bland annat genom att ge möjlighet till planerad omplacering och 

visum, i fall där en anpassning i ursprungslandet inte är möjlig eller migranten inte kan 

återvända dit. 

i) Underlätta tillgången till förfaranden för familjeåterförening för migranter på alla 

kompetensnivåer genom lämpliga åtgärder som gör det möjligt att förverkliga rätten till 

familjeliv och barnets bästa, bland annat genom att granska och ändra tillämpliga krav, till 

exempel i fråga om inkomst, språkkunskaper, vistelselängd, arbetstillstånd och tillgång till 

sociala trygghetsförmåner och tjänster. 

j) Utöka de befintliga möjligheterna till akademisk rörlighet, bland annat genom bilaterala 

och multilaterala överenskommelser som underlättar akademiska utbyten, till exempel 

stipendier för studenter och akademiker, gästprofessurer, gemensamma 

utbildningsprogram och internationella forskningsmöjligheter, i samarbete med 

akademiska institutioner och andra berörda parter. 

 

 

 

MÅL 6: Underlätta för rättvisa och etiska rekryteringsvillkor och säkerställa förutsättningar för 

anständigt arbete 

 

22. Vi åtar oss att se över befintliga rekryteringsmekanismer för att se till att de är rättvisa och 

etiska, och för att skydda alla arbetskraftsmigranter mot alla former av exploatering och 

övergrepp, i syfte att garantera anständigt arbete och maximera migranternas 

socioekonomiska bidrag till både ursprungs- och destinationsländer. 

 



13  

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

a) Verka för undertecknandet av, ratificeringen av, anslutningen till och genomförandet av 

relevanta internationella instrument som rör internationell arbetskraftsmigration, arbetstagarnas 

rättigheter, anständigt arbete och tvångsarbete. 

b) Bygga vidare på det arbete som bedrivits inom ramen för befintliga bilaterala, subregionala och 

regionala plattformar, som har övervunnit hinder och identifierat bästa praxis när det gäller 

arbetskraftsrörlighet genom att möjliggöra en regionöverskridande dialog för utbyte av denna 

kunskap, och verka för att fullt ut förverkliga arbetskraftsmigranter mänskliga rättigheter och 

arbetsrättigheter på alla kompetensnivåer, inklusive migrerande hushållsarbetare. 

c) Förbättra regleringen av offentliga och privata rekryteringsorgan, för att se till att den är förenlig 

med internationella riktlinjer och bästa praxis, förbjuda rekryterare och arbetsgivare att ta ut 

eller lägga över rekryteringsavgifter eller andra kostnader på arbetskraftsmigranter för att 

förhindra skuldslaveri, arbetskraftsexploatering och tvångsarbete, bland annat genom att 

upprätta obligatoriska, bindande mekanismer för en ändamålsenlig reglering av och tillsyn över 

rekryteringsbranschen. 

d) Etablera partnerskap med alla berörda parter, inklusive arbetsgivare, organisationer för  

arbetskraftsmigranter och fackföreningar, för att se till att  arbetskraftsmigranter får 

skriftliga avtal och information om bestämmelserna i dessa, om regler som rör 

internationell rekrytering av arbetstagare och anställning i destinationslandet, om sina 

rättigheter och skyldigheter, samt om hur de får tillgång till mekanismer för klagomål och 

rättslig prövning, på ett språk som de förstår. 

e) Anta och genomföra nationella lagar som medför påföljder vid kränkningar av mänskliga 

rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, särskilt vid tvångsarbete och barnarbete, och 

samarbeta med den privata sektorn, inklusive arbetsgivare, rekryterare, underleverantörer 

och leverantörer, för att bygga upp partnerskap som verkar för att främja anständiga 

arbetsvillkor, förhindra övergrepp och exploatering, och se till att det finns en tydlig roll- 

och ansvarsfördelning under rekryterings- och anställningsförfaranden, för att därmed öka 

insynen i leveranskedjan. 

f) Stärka efterlevnaden av rättvisa och etiska normer och principer för rekrytering och anständigt 

arbete genom att ge yrkesinspektioner och andra myndigheter bättre förutsättningar att utöva 

tillsyn över rekryterare, arbetsgivare och tjänsteleverantörer i alla sektorer, för att se till att den 

internationella människorättslagstiftningen och arbetsrätten följs, i syfte att förhindra alla 

former av exploatering, slaveri, träldom, tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller barnarbete. 

g) Utveckla och stärka förutsättningarna för arbetskraftsmigration och rättvisa och etiska 

rekryteringsförfaranden som ger migranter möjlighet att byta arbetsgivare och att med en 

minimal administrativ börda förändra vistelsens villkor eller längd, samtidigt som vi verkar för 

att öka möjligheterna till anständigt arbete och respekten för mänskliga rättigheter och 

arbetsrätten. 

h) Vidta åtgärder för förbud mot att beslagta eller utan samtycke behålla migranters 

anställningsavtal, resehandlingar eller identitetshandlingar, i syfte att förhindra övergrepp, alla 

former av exploatering, tvångsarbete, obligatoriskt arbete och barnarbete, utpressning och andra 

beroendesituationer, och för att ge migranter möjlighet att fullt ut utöva sina mänskliga 

rättigheter. 

i) Ge arbetskraftsmigranter som bedriver avlönat och avtalsenligt arbete samma 

arbetsrättigheter och skydd som alla arbetstagare i respektive sektor, till exempel rätten till 

rättvisa och goda arbetsvillkor, rätten till lika lön för likvärdigt arbete, rätten till fredlig 

mötes- och föreningsfrihet och rätten till högsta möjliga standard när det gäller fysisk och 

psykisk hälsa, bland annat genom mekanismer för löneskydd, social dialog och 

fackföreningsmedlemskap. 
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j) Se till att migranter som arbetar i den informella ekonomin har säker tillgång till 

ändamålsenliga mekanismer för rapportering, klagomål och rättslig prövning vid 

exploatering, missbruk eller kränkningar av deras rättigheter på arbetsplatsen, på ett sätt 

som inte försätter de migranter som anmäler sådana incidenter i en ännu mer utsatt situation 

utan låter dem delta i respektive rättsliga förfaranden antingen i ursprungs- eller 

destinationslandet. 

k) Granska tillämpliga nationella arbetsrättsliga lagar, sysselsättningspolitiska principer och 

program för att säkerställa att hänsyn tas till kvinnliga arbetskraftsmigranters särskilda 

behov och bidrag, särskilt inom hushållsarbete och lågkvalificerade yrken, och anta 

särskilda åtgärder för att förhindra, rapportera, hantera och tillhandahålla effektiva 

rättsmedel mot alla former av exploatering och övergrepp, däribland sexuellt och 

könsbaserat våld, för att verka för en politik för arbetskraftsrörlighet som genomsyras av 

ett genusperspektiv. 

l) Utarbeta och förbättra nationella politiska åtgärder och program för internationell 

arbetskraftsrörlighet, bland annat genom att beakta Internationella arbetsorganisationens (ILO) 

allmänna principer och operativa riktlinjer för rättvis rekrytering i ILO General Principles and 

Operational Guidelines for Fair Recruitment, Förenta nationernas vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter i the United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights och IOM:s certifieringssystem i IOM International Recruitment Integrity System 

(Iris). 

 

 

 

MÅL 7: Bemöta och minska utsatthet i samband med migration 

 

23. Vi åtar oss att agera på migranters behov i utsatta situationer, som kan uppstå på grund av de 

omständigheter som råder när de reser eller de villkor de möter i ursprungs-, transit- och 

destinationsländer, genom att bistå dem och skydda deras mänskliga rättigheter  i enlighet 

med våra skyldigheter enligt internationell rätt. Vi åtar oss vidare att upprätthålla barnets 

bästa i alla situationer som rör barn och att tillämpa ett genusperspektiv vid hanteringen av 

utsatthet, bland annat vid hanteringen av blandade migrationsflöden. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Granska tillämplig politik och praxis för att se till att den inte ger upphov till, förvärrar eller 

oavsiktligt ökar migranters utsatthet, bland annat genom att tillämpa ett människorätts-, 

genus-, funktionsnedsättnings-, ålders- och barnperspektiv. 

b) Införa heltäckande strategier och inrätta partnerskap som ger migranter som befinner sig i en 

utsatt situation, oavsett migrationsstatus, det stöd som de behöver under migrationens alla 

skeden, genom identifiering, bistånd och skydd för deras mänskliga rättigheter, särskilt i fall 

som rör utsatta kvinnor, barn, i synnerhet ensamkommande och separerade barn , personer som 

tillhör etniska och religiösa minoriteter, offer för våld, inklusive sexuellt och könsbaserat våld, 

äldre personer, personer med funktionsnedsättning, personer som diskrimineras, oavsett grund, 

personer som tillhör en ursprungsbefolkning, arbetstagare som utsätts för exploatering och 

övergrepp, hushållsarbetare, offer för människohandel, och migranter som utsätts för 

exploatering och övergrepp i samband med människosmuggling. 

c) Utveckla genusintegrerad migrationspolitik för att tillgodose migrerande kvinnors, flickors 

och pojkars särskilda behov och utsatthet, vilket kan inbegripa bistånd, hälso- och sjukvård, 

psykologisk och annan rådgivning, samt tillgång till rättssystemet och ett effektivt 

rättsmedel, särskilt vid våld, övergrepp och exploatering av sexuell och könsbaserad art. 

d) I samarbete med berörda parter, särskilt i den privata sektorn, granska gällande arbetsrätt och 

arbetsvillkor för att upptäcka och effektivt komma till rätta med den utsatthet och de övergrepp  
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som arbetskraftsmigranter på alla kompetensnivåer kan utsättas för på arbetsplatsen, bland 

annat hushållsarbetare och personer som arbetar i den informella ekonomin. 

e) Beakta migrerande barn i nationella skyddssystem för barn genom att inrätta kraftfulla 

förfaranden för att skydda migrerande barn i relevanta lagstiftande, administrativa och rättsliga 

förfaranden och beslut och i alla migrationspolitiska åtgärder och program som påverkar barn, 

däribland principer och tjänster för konsulärt skydd, samt gränsöverskridande samarbetsramar, 

för att se till att principen om barnets bästa genomsyrar all verksamhet, tolkas konsekvent och 

tillämpas i samordning och samarbete med myndigheter som ansvarar för skydd av barn. 

f) Skydda ensamkommande och separerade barn under migrationens alla skeden genom att 

inrätta särskilda förfaranden för deras identifiering, hänvisning, omsorg och 

familjeåterförening, och ge dem tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive psykisk hälsa, 

utbildning, rättslig hjälp och rätten att höras i administrativa och rättsliga förfaranden, bland 

annat genom att snabbt utse en behörig och opartisk förmyndare, som grundläggande 

åtgärder för att hantera deras särskilda utsatthet och diskriminering, skydda dem från alla 

former av våld, och erbjuda dem hållbara lösningar som är i enlighet med barnets bästa.  

g) Se till att migranter har tillgång till offentlig eller överkomlig oberoende juridisk hjälp och 

företrädare vid rättsliga förfaranden som rör dem, bland annat under rättsliga eller 

administrativa förhandlingar, för att säkerställa att alla migranter, överallt, erkänns som 

personer inför lagen och att de har tillgång till ett opartiskt och icke-diskriminerande 

rättssystem. 

h) Utveckla tillgängliga och lämpliga förfaranden för att göra det möjligt att övergå från en status 

till en annan och för att informera migranterna om deras rättigheter och skyldigheter för att 

förhindra att migranter får status som irreguljära migranter i destinationslandet, i syfte  att 

minska osäkerheten kring status och den utsatthet som följer med detta, och för att göra det 

möjligt för migranter att genomgå individuella statusbedömningar, bland annat för dem som 

har förlorat sin status som reguljär migrant, utan rädsla för godtycklig utvisning. 

i) Bygga vidare på gällande praxis för att underlätta för migranter med irreguljär status att få 

en individuell bedömning som kan leda till reguljär status, vilket avgörs från fall till fall 

utifrån tydliga och transparenta kriterier, särskilt i fall som rör barn, ungdomar och familjer, 

i syfte att minska utsatthet och ge stater bättre kunskap om sina invånare. 

j) Tillämpa specifika stödåtgärder för att säkerställa att migranter som hamnar i 

krissituationer i transit- och destinationsländer har tillgång till konsulärt skydd och 

humanitärt bistånd, bland annat genom att verka för gränsöverskridande och bredare 

internationellt samarbete, och genom att beakta den migrerande befolkningen vid insatser 

som rör krisberedskap, krishantering och efterarbete. 

k) Involvera lokala myndigheter och berörda parter i arbetet med att identifiera, hänvisa och 

stödja migranter i en utsatt situation, bland annat genom avtal med nationella skyddsorgan, 

rättshjälps- och tjänsteleverantörer, samt involvera mobila insatsgrupper, om sådana finns. 

l) Utarbeta nationella politiska åtgärder och program för att förbättra de nationella insatserna 

för att tillgodose migranters behov i utsatta situationer, bland annat genom att beakta Global 

Migration Groups rekommendationer i Global Migration Group Principles and Guidelines, 

Supported by Practical Guidance, on the Human Rights Protection of Migrants in 

Vulnerable Situations. 

 

 

 

MÅL 8: Rädda liv och etablera samordnade internationella insatser för saknade migranter 

 

24. Vi åtar oss att samarbeta internationellt för att rädda liv och förhindra att migranter dö r och 

skadas genom att genomföra individuella eller gemensamma sjöräddningsinsatser och på ett 
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standardiserat sätt samla in och utbyta relevant information, för att på så sätt ta ett kollektivt 

ansvar för att rädda alla migranters liv i enlighet med internationell rätt. Vi åtar oss vidare att 

identifiera de personer som har dött eller saknas, och att underlätta kommunikationen med de drabbade 

familjerna. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Utveckla förfaranden och överenskommelser för sjöräddning av migranter, med det 

huvudsakliga syftet att skydda migranters rätt till liv, vilket inbegriper åtgärder för att 

upprätthålla förbudet mot kollektiv utvisning, garantera ett vederbörligt förfarande och 

individuella bedömningar, öka mottagnings- och biståndskapaciteten, och se till att det inte 

betraktas som olagligt att tillhandahålla migranter bistånd av uteslutande humanitär art. 

b) Granska den migrationsrelaterade politikens och lagstiftningens effekter för att se till att de inte 

bidrar till eller ökar risken för att migranter försvinner, bland annat genom att identifiera farliga 

transitvägar som används av migranter, genom att samarbeta med andra stater, berörda parter 

och internationella organisationer för att upptäcka kontextuella risker och inrätta mekanismer 

för att förhindra och hantera sådana situationer, med särskilt fokus på migrerande barn, särskilt 

ensamkommande och separerade barn.  

c) Ge migranter möjlighet att utan dröjsmål komma i kontakt med sina familjer för att 

informera dem om att de lever genom att underlätta tillgången till kommunikationsmedel 

längs migrationsvägarna och vid slutdestinationen, bland annat på förvarsorter, och genom 

att underlätta kontakter med konsulära beskickningar, lokala myndigheter och 

organisationer som kan hjälpa migranter att komma i kontakt med sina familjer, särskilt 

ensamkommande eller separerade barn, samt ungdomar. 

d) Upprätta gränsöverskridande samordningskanaler, bland annat genom konsulärt samarbete, 

och utse kontaktpunkter för familjer som söker efter saknade migranter, genom vilka 

familjer kan hållas underrättade om läget i sökandet och få annan viktig information, 

samtidigt som vi respekterar rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter. 

e) Samla in, centralisera och systematisera data om avlidna personer och säkerställa 

spårbarheten efter begravningen, i enlighet med internationellt vedertagna rättsmedicinska 

standarder, och upprätta gränsöverskridande samordningskanaler för att underlätta 

identifiering och information till familjer. 

f) Göra alla ansträngningar, bland annat genom internationellt samarbete, för att bevara, 

identifiera och återsända avlidna migranters kvarlevor till respektive ursprungsländer, med 

respekt för de sörjande familjernas önskemål, och, i fall som rör oidentifierade personer, 

underlätta arbetet med att identifiera och därefter bevara kvarlevorna, och se till att de 

avlidna migranternas kvarlevor behandlas på ett värdigt, respektfullt och anständigt sätt. 

 

 

 

MÅL 9: Vidta kraftfullare gränsöverskridande åtgärder mot människosmuggling 

 

25. Vi åtar oss att trappa upp gemensamma ansträngningar för att förhindra och motverka 

människosmuggling genom att öka kapaciteten och det internationella samarbetet för att 

förhindra, utreda, beivra och straffbelägga människosmuggling för att förhindra att 

smugglarnätverken undgår straff. Vi åtar oss vidare att se till att migranter inte ska lagföras på 

grund av att de har varit utsatta för smuggling, utan att detta hindrar eventuella åtal för andra 

brott enligt nationell rätt. Vi åtar oss även att identifiera smugglade migranter för att skydda deras 

mänskliga rättigheter, och med beaktande av kvinnors och barns särskilda behov och hjälper 

särskilt de migranter som har varit utsatta för smuggling under försvårande omständigheter, i 

enlighet med internationell rätt. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 
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a) Verka för ratificeringen av, anslutningen till och genomförandet av tilläggsprotokollet mot 

människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet (Untoc). 

b) Använda gränsöverskridande, regionala och bilaterala mekanismer för att utbyta viktiga 

upplysningar och underrättelser om smugglarnätverkens smuggelvägar, metoder och 

finansiella transaktioner och om smugglade migranters utsatta situation samt andra data för 

att kunna avveckla smugglarnätverken och förstärka våra gemensamma insatser. 

c) Utveckla samarbetsprotokoll, som beaktar genusperspektiv och barnperspektiv, längs 

migrationsvägarna, som beskriver stegvisa åtgärder för att identifiera och hjälpa smugglade 

migranter, i enlighet med internationell rätt, och för att underlätta gränsöverskridande 

brottsbekämpning och underrättelsesamarbete i syfte att förhindra och motverka 

människosmuggling, förhindra att smugglarna undgår straff och förhindra irreguljär migration, 

och säkerställer att åtgärderna som vidtas för att bekämpa människosmuggling är helt i enlighet 

med mänskliga rättigheter. 

d) Vidta de lagstiftnings- och andra åtgärder som behövs för att straffbelägga 

människosmuggling, när smugglaren handlar uppsåtligen för att direkt eller indirekt uppnå 

ekonomisk eller annan materiell vinning, och införa skärpta straff för människosmuggling 

när försvårande omständigheter föreligger, i enlighet med internationell rätt. 

e) Utforma, granska eller ändra berörda principer och förfaranden för att skilja mellan brotten 

människosmuggling och människohandel genom att använda rätt definitioner och tillämpa 

olika åtgärder vid dessa separata brott, och samtidigt erkänna att smugglade migranter även 

kan komma att utsättas för människohandel och därför behöver lämpligt skydd och stöd. 

f) Vidta åtgärder för att förhindra människosmuggling genom hela migrationscykeln i partnerskap 

med andra stater och berörda parter, bland annat genom att samarbeta i frågor som rör 

utveckling, offentlig information, rättvisa, samt utbildning och teknisk kapacitetsuppbyggnad 

på nationell och lokal nivå, och samtidigt ägna särskild uppmärksamhet åt de geografiska 

områden från vilka irreguljär migration systematiskt kommer. 

 

 

 

MÅL 10: Förhindra, bekämpa och utrota människohandel i samband med internationell migration 

 
26. Vi åtar oss att vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förhindra, bekämpa och utrota 

människohandel i samband med internationell migration genom att stärka kapaciteten och det 

internationella samarbetet för att utreda, beivra och straffbelägga människohandel för att minska 

den efterfrågan som bidrar till exploatering som leder till människohandel och förhindra att 

människohandelsnätverken undgår straff. Vi åtar oss vidare att förbättra identifieringen och 

skyddet av, samt stödet till, migranter som har varit utsatta för människohandel, och tar i samband 

med detta särskild hänsyn till kvinnor och barn. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Verka för ratificeringen av, anslutningen till och genomförandet av tilläggsprotokollet om 

förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor 

och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad 

brottslighet (Untoc). 

b) Verka för genomförandet av den globala handlingsplanen för att bekämpa människohandel 

och beakta rekommendationerna i den verktygslåda för bekämpning av människohandel 

och andra relevanta dokument som utarbetats av Förenta nationernas organ mot brott och 

narkotika (Undoc) vid framtagandet och genomförandet av nationella och regionala 

handlingsprogram och åtgärder för att bekämpa människohandel.  
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c) Övervaka irreguljära migrationsvägar som människohandelsnätverk kan utnyttja för att 

rekrytera och utnyttja smugglade eller irreguljära migranter, i syfte att förbättra det 

bilaterala, regionala och regionöverskridande samarbetet för att förhindra, utreda och åtala 

förövarna, samt identifiera, skydda och hjälpa dem som utsätts för människohandel. 

d) Utbyta viktiga upplysningar och underrättelser genom gränsöverskridande och regionala 

mekanismer, bland annat om människohandelsnätverkens metoder, ekonomiska modeller 

och villkor, förbättra samarbetet mellan alla berörda aktörer, inklusive 

finansunderrättelseenheter, tillsynsmyndigheter och finansinstitut, för att identifiera och 

stoppa finansiella flöden med koppling till människohandel, samt stärka det rättsliga och 

rättsvårdande samarbetet, i syfte att utkräva ansvar och förhindra att förövarna undgår 

straff. 

e) Tillämpa åtgärder för att hantera den särskilda utsatthet som drabbar kvinnor, män, flickor 

och pojkar, oavsett migrationsstatus, som har varit eller riskerar att utsättas för 

människohandel och andra former av exploatering, genom att öka deras tillgång till rättslig 

prövning och deras möjligheter att anmäla utan rädsla för att frihetsberövas, utvisas eller 

straffas, fokusera på att förebygga, identifiera, skydda och hjälpa, samt bekämpa vissa 

specifika former av övergrepp och exploatering. 

f) Se till att de definitioner av människohandel som används i lagstiftning, migrationspolitik och 

migrationsplanering, samt vid rättsliga förfaranden, är förenliga med internationell rätt, för att 

kunna skilja mellan brotten människohandel och människosmuggling. 

g) Skärpa lagstiftning och tillämpliga förfaranden för att bättre kunna åtala människohandlare, 

undvika att migranter som har varit utsatta för människohandel åtalas för brott som rör 

människohandel, och se till att offret får lämpligt skydd och stöd, som inte är beroende av 

att offret samarbetar med myndigheterna mot misstänkta människohandlare. 

h) Erbjuda migranter som har varit utsatta för människohandel skydd och stöd, till exempel 

åtgärder för fysisk, psykologisk och social återhämtning och åtgärder som ger migranterna 

tillstånd att i lämpliga fall stanna kvar i destinationslandet, antingen tillfälligt eller permanent, 

samt underlätta för offren att få tillgång till rättslig prövning, inklusive upprättelse och 

ersättning, i enlighet med internationell rätt. 

i) Inrätta nationella och lokala informationssystem och utbildningsprogram för att varna och 

utbilda medborgare, arbetsgivare och offentliga tjänstemän och brottsbekämpande tjänstemän, 

och öka kapaciteten att upptäcka tecken på människohandel, till exempel tvångsarbete, 

obligatoriskt arbete eller barnarbete, i ursprungs-, transit- och destinationsländer. 

j) I partnerskap med berörda parter investera i informationskampanjer för migranter och 

blivande migranter om risker och faror med människohandel och informera dem om 

insatser för att förhindra och anmäla människohandel. 

 

 

 

MÅL 11: Förvalta gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt 

 

27. Vi åtar oss att förvalta våra nationella gränser på ett samordnat sätt, genom att främja bilateralt 

och regionalt samarbete, garantera säkerheten för stater, samhällen och migranter, och möjliggöra 

en säker och reguljär gränsöverskridande rörlighet för personer, samtidigt som vi förhindrar 

irreguljär migration. Vi åtar oss vidare att genomföra en gränsförvaltningspolitik som bygger på 

respekt för den nationella suveräniteten, rättsstatsprincipen, våra förpliktelser enligt 

internationell rätt, alla migranters mänskliga rättigheter, oavsett migrationsstatus, och som är 

icke-diskriminerande och beaktar genusperspektiv och barnperspektiv. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

a) Med beaktande av transitländernas särskilda situation, öka det internationella, regionala och 
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regionöverskridande gränsförvaltningssamarbetet när det gäller korrekt identifiering, snabb och 

effektiv hänvisning, stöd och lämpligt skydd för migranter i utsatta situationer vid eller i 

närheten av internationella gränser, i enlighet med internationell människorättslagstiftning, 

genom att anta en myndighetsövergripande ansats, genomföra gemensamma 

gränsöverskridande utbildningar och främja kapacitetsbyggande åtgärder. 

b) Inrätta lämpliga strukturer och mekanismer för en verkningsfull integrerad gränsförvaltning, 

genom att säkerställa heltäckande och effektiva gränspassageförfaranden, bland annat genom 

förhandskontroll av ankommande personer, transportörers förhandsanmälan av passagerare och 

användning av informations- och kommunikationsteknik, och samtidigt upprätthålla principen 

om icke-diskriminering och respekt för rätten till personlig integritet och skyddet av 

personuppgifter. 

c) Granska och revidera tillämpliga nationella förfaranden för gränskontroll, individuell 

bedömning och intervjuprocesser för att säkerställa ett rättssäkert förfarande vid 

internationell gräns och för att se till att alla migranter behandlas i enlighet med mänskliga 

rättigheter, bland annat genom samarbete med nationella människorättsinstitut och andra 

berörda intressenter. 

d) Utarbeta tekniska samarbetsavtal som ger stater möjlighet att begära och erbjuda 

resurser, utrustning och annat tekniskt stöd för att stärka gränsförvaltning, särskilt på 

sjöräddningsområdet och i andra krissituationer. 

e) Se till att myndigheter som ansvarar för skydd av barn snabbt informeras och får i uppdrag att 

delta i bedömningar av barnets bästa när ett ensamkommande eller separerat barn passerar en 

internationell gräns, i enlighet med internationell rätt, bland annat genom att utbilda 

gränskontrollanter i barns rättigheter och barnorienterade förhållningssätt, som de som 

förhindrar att familjer splittras och återförenar splittrade familjer. 

f) Granska och revidera tillämpliga lagar och förordningar för att avgöra om påföljderna är 

lämpliga för att hantera irreguljär inresa eller vistelse och för att i så fall se till att de är 

proportionella, rättvisa, icke-diskriminerande och helt förenliga med rättssäkerhet och 

andra förpliktelser enligt internationell rätt. 

g) Förbättra gränsöverskridande samarbete mellan grannländer och andra stater när det gäller 

behandlingen av personer som passerar eller avser att passera internationella gränser, bland 

annat genom att vid fastställandet av bästa praxis beakta relevanta rekommendationer från 

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Recommended Principles and 

Guidelines on Human Rights at International Borders. 

 

 

 

MÅL 12: Stärka rättssäkerhet och förutsägbarhet i migrationsförfarandena för att möjliggöra lämplig 

granskning, bedömning och hänvisning 

 
28. Vi åtar oss att göra migrationsförfarandena mer rättssäkra och förutsägbara genom att ta fram 

och stärka ändamålsenliga människorättsbaserade mekanismer för lämplig och snabb 

kontroll och individuell bedömning av alla migranter i syfte att identifiera och underlätta 

tillgången till lämpliga hänvisningsförfaranden i enlighet med internationell rätt.  

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Göra migrationsförfarandena mer öppna och tillgängliga genom att informera om vilka krav 

som gäller för inresa, tillträde, vistelse, arbete, studier eller annan verksamhet, och införa 

tekniska lösningar för att förenkla ansökningsförfarandet i syfte att undvika onödigt dröjsmål och 

utgifter för stater och migranter. 

b) Utforma och hålla särskilda intraregionala och regionöverskridande utbildningar i 
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mänskliga rättigheter och traumakunskap för beredskapspersonal och statstjänstemän, 

inklusive brottsbekämpande myndigheter, gränskontrollanter, konsulära representanter och 

rättsliga organ, för att underlätta och standardisera identifiering och hänvisning av, samt 

tillhandahålla lämplig och kulturellt anpassad hjälp och rådgivning till, personer som har 

varit utsatta för människohandel, migranter i utsatta situationer, däribland barn, särskilt 

ensamkommande och separerade barn och personer som har varit utsatta för olika former 

av exploatering och övergrepp i samband med människosmuggling under försvårande 

omständigheter. 

c) Inrätta hänvisningsmekanismer, som beaktar genusperspektiv och barnperspektiv, inklusive 

förbättrade kontrollåtgärder och individuella bedömningar vid gränsen och första inreseort, 

genom att tillämpa standardiserade operativa förfaranden som utvecklats i samordning med 

lokala myndigheter, nationella människorättsinstitut, internationella organisationer och det 

civila samhället. 

d) Se till att migrerande barn snabbt identifieras vid första inreseort i transit- och 

destinationsländer, och att de, om de är ensamkommande eller separerade snabbt hänvisas till 

myndigheter och andra berörda organ som ansvarar för skydd av barn och tilldelas en behörig 

och opartisk förmyndare, att familjens sammanhållning skyddas och att alla som gör anspråk 

på att vara barn behandlas som barn, såvida inget annat fastställs vid en tvärvetenskaplig, 

oberoende och barnanpassad åldersbedömning. 

e) I samband med blandade migrationsflöden, se till att utan dröjsmål, på ett lämpligt och 

ändamålsenligt sätt, förmedla och tillgängliggöra lämplig information om rättigheter och 

skyldigheter enligt nationella lagar och förfaranden, bland annat om kriterier för inresa och 

vistelse, tillgängliga skyddsåtgärder, samt möjligheter till återvändande och 

återintegrering. 

 

 

 

MÅL 13: Endast ta migranter i förvar om det inte finns någon annan utväg och arbeta för alternativa 

lösningar 

 
29. Vi åtar oss att se till att förvarstagande i samband med internationell migration sker enligt ett 

vederbörligt förfarande, inte är godtyckligt, har stöd i lagen, bygger på nödvändighet, 

proportionalitet och individuella bedömningar, genomförs av behöriga tjänstemän och pågår 

under så kort tid som möjligt, oavsett om förvarstagandet sker vid inresetillfället, i transit eller 

under ett återvändandeförfarande, och oavsett på vilken typ av plats förvarstagandet sker. Vi åtar 

oss vidare att prioritera sådana alternativ till förvar som inte innebär något frihetsberövande och 

som är förenliga med internationell rätt, och att anta ett mänskliga rättighetsperspektiv, där allt 

förvarstagande av migranter endast sker i sista hand. 

 
För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Använda befintliga mekanismer för mänskliga rättigheter för att förbättra den oberoende 

övervakningen av förvarstagande av migranter, för att se till att det används i sista hand, att 

det inte förekommer någon kränkning av mänskliga rättigheter och att stater främjar, 

genomför och utökar alternativ till förvar, och i stället tillämpar åtgärder som inte innebär 

något frihetsberövande och samhällsbaserade omsorgslösningar, särskilt för familjer med 

barn. 

b) Sammanställa en omfattande databas som kan användas för att, mellan stater, samt mellan 

stater och berörda parter, sprida bästa praxis om människorättsbaserade alternativ till förvar 

i samband med internationell migration, bland annat genom att göra det möjligt att 

regelbundet utbyta information och att ta fram initiativ som bygger på framgångsrika 

metoder.  
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c) Granska och revidera gällande lagstiftning, politik och praxis om förvarstagande av 

migranter för att se till att migranter inte tas i förvar på godtyckliga grunder, att beslut om 

att ta en person i förvar har stöd i lagen, är proportionella, har ett legitimt syfte, och fattas 

på enskild grund, helt i enlighet med ett korrekt rättsförfarande och rättssäkerhetsgarantier, 

och att migranter inte tas i förvar för att sätta avskräckande exempel eller används som en 

form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling av migranter, i enlighet med 

mänskliga rättigheter. 

d) Se till att alla migranter i transit- och destinationsländer som har tagits eller kan komma att 

tas i förvar har tillgång till rättssystemet, bland annat genom att se till att de har tillgång till 

kostnadsfri eller överkomlig juridisk rådgivning och hjälp av en kvalificerad och oberoende 

advokat, och att de har tillgång till information om rätten att få sitt förvarsbeslut omprövat 

med jämna mellanrum. 

e) Se till att alla migranter som har tagits i förvar informeras om skälen för förvarstagandet på 

ett språk som de förstår, och se till att de kan utöva sina rättigheter, bland annat rätten att 

utan dröjsmål få kommunicera med respektive konsulära eller diplomatiska beskickning, 

juridiska ombud och familjemedlemmar i enlighet med internationell rätt och vederbörligt 

förfarande. 

f) Minska förvarstagandets negativa och potentiellt långvariga påverkan på migranter genom 

att garantera ett korrekt rättsförfarande och proportionalitet, att migranterna hålls i förvar 

under så kort tid som möjligt, att migranternas fysiska och mentala integritet skyddas, och 

att migranterna åtminstone har tillgång till mat, grundläggande hälso- och sjukvård, juridisk 

rådgivning och hjälp, information och kommunikation, samt lämpligt boende, i enlighet 

med mänskliga rättigheter. 

g) Säkerställa att alla statliga myndigheter och privata aktörer med uppdrag att förvalta 

förvarstagandet av migranter gör detta i enlighet med mänskliga rättigheter, att de utbildas 

i icke-diskriminering och rutiner för att förhindra godtyckligt frihetsberövande och förvar 

i samband med internationell migration, och att de kan ställas till svars för brott eller 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

h) Alltid skydda och respektera barnets rättigheter och barnets bästa, oavsett barnets 

migrationsstatus, genom att se till att det finns en rad alternativ till förvar som inte innebär något 

frihetsberövande, genom att se till att valet i första hand faller på samhällsbaserade 

omsorgslösningar som säkerställer tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård och som 

säkerställer respekten för rätten till familjeliv och familjesammanhållning, och genom att arbeta 

för att sluta placera barn i förvar i samband med internationell migration.  

 

 

 

MÅL 14: Förbättra konsulärt skydd, stöd och samarbete genom hela migrationscykeln 

 

30. Vi åtar oss att stärka det konsulära skyddet av och stödet till våra medborgare i andra länder och 

det konsulära samarbetet mellan stater för att i större utsträckning säkerställa alla migranters 

rättigheter och intressen och att bygga vidare på de konsulära beskickningarnas arbete med att 

förbättra kontakter mellan migranter och statliga myndigheter i ursprungs-, transit- och 

destinationsländer, i enlighet med internationell rätt. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Samarbeta för att bygga upp den konsulära kapaciteten, utbilda konsulära tjänstemän, 

främja samarbeten för att gemensamt kunna tillhandahålla konsulära tjänster i det fall 

enskilda stater saknar kapacitet för detta, bland annat genom tekniskt stöd, och att utarbeta 

bilaterala eller regionala överenskommelser om olika aspekter av konsulärt samarbete. 

b) Bjuda in personal som arbetar med konsulära frågor och migration till existerande globala 
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och regionala migrationsforum, för att utbyta information och bästa praxis om frågor som 

är av gemensamt intresse när det gäller våra medborgare utomlands, och bidra till en heltäckande 

och evidensbaserad utveckling av migrationspolitiken. 

c) Ingå bilaterala eller regionala överenskommelser om konsulär hjälp och representation i 

områden där stater har ett intresse av att stärka den konsulära servicen i samband med 

migration men inte har någon diplomatisk eller konsulär beskickning. 

d) Öka den konsulära kapaciteten för att identifiera, skydda och hjälpa våra medborgare utomlands 

som befinner sig i en utsatt situation, däribland människor som blivit utsatta för brott mot, eller 

kränkningar av, sina mänskliga eller arbetsrättsliga rättigheter eller som blivit utsatta för brott, 

människohandel eller människosmuggling under försvårande omständigheter, samt 

arbetskraftsmigranter  som exploaterats under rekryteringen, genom att erbjuda konsulära 

tjänstemän människorättsbaserad utbildning i denna problematik, med beaktande av 

genusperspektiv och barnperspektiv. 

e) Ge våra medborgare utomlands möjlighet att, i nära samarbete med konsulära, nationella 

och lokala myndigheter och berörda migrantorganisationer, registrera sig i ursprungslandet 

för att underlätta arbetet med att i nödsituationer nå ut med information, service och stöd 

till migranter och för att se till att migranter snabbt får tillgång till relevant information, till 

exempel genom att inrätta hjälplinjer och utöka nationella digitala databaser, samtidigt som 

vi upprätthåller rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter. 

f) Ge våra medborgare konsulärt stöd i form av rådgivning, bland annat om lokala lagar och 

sedvänjor, kontakter med myndigheter, ekonomisk inkludering och företagsetablering, och 

genom att utfärda relevanta handlingar, till exempel resehandlingar och konsulära 

identitetshandlingar som kan göra det lättare att få tillgång till tjänster, att få hjälp i 

nödsituationer, att öppna ett bankkonto och att få tillgång till remitteringskanaler. 

 

 

 

MÅL 15: Ge migranter tillgång till grundläggande tjänster 

 

31. Vi åtar oss att se till att alla migranter, oavsett migrationsstatus, kan utöva sina mänskliga 

rättigheter genom säker tillgång till grundläggande tjänster Vi åtar oss vidare att stärka migranters 

tillgång till system för samhällstjänster, utan att det påverkar det faktum att medborgare och 

reguljära migranter kan ha rätt till en mer omfattande service, samtidigt som vi säkerställer att 

eventuella skillnader i behandling har stöd i lag, är proportionella och har ett berättigat syfte, i 

enlighet med mänskliga rättigheter. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras avföljande åtgärder: 

 

a) Anta lagstiftning och vidta åtgärder för att se till att tillhandahållandet av grundläggande tjänster 

inte leder till att migranter diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk 

eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, förmögenhet, börd, 

funktionsnedsättning eller annat, utan att det påverkar det faktum att tillhandahållande av 

grundläggande tjänster kan bero på migrationsstatus.  

b) Säkerställa att samarbetet mellan tjänsteleverantörer och migrationsmyndigheter inte bidrar till 

att öka irreguljära migranters utsatthet, genom att äventyra deras möjligheter till säker tillgång 

till grundläggande tjänster eller olagligen kränka den mänskliga rättigheten till privatliv, frihet 

och personlig säkerhet på de platser där den grundläggande tjänsten tillhandahålls. 

c) Inrätta och stärka holistiska och lättillgängliga lokala kontaktpunkter som är tillgängliga 

för migranter och tillhandahåller relevant information om grundläggande tjänster ur ett 

genus-, funktionsnedsättnings- och barnperspektiv och möjliggör säker tillgång till denna. 

d) Inrätta eller uppdra åt oberoende nationella eller lokala institutioner, till exempel nationella 

människorättsinstitut, att ta emot, utreda och följa upp klagomål om situationer där migranter 
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systematiskt nekas eller hindras från att få tillgång till grundläggande tjänster, underlätta tillgången 

till rättsmedel och verka för att förändra praxis. 

e) Inkludera migranters vårdbehov i den nationella och lokala vårdpolitiken och vårdplaneringen, 

till exempel genom att öka kapaciteten att tillhandahålla tjänster, möjliggöra en överkomlig och 

icke-diskriminerande tillgång till tjänster, minska kommunikationshindren och ge vårdgivarna 

utbildning i att tillhandahålla kulturellt anpassade tjänster, för att generellt främja fysisk och 

psykisk hälsa för migranter och i samhällen, bland annat genom att beakta rekommendationerna 

i Världshälsoorganisationens (WHO) Framework of Priorities and Guiding Principles to 

Promote the Health of Refugees and Migrants. 

f) Ge migrerande barn och ungdomar tillgång till en god, inkluderande och rättvis utbildning, och 

öka möjligheterna för livslångt lärande, bland annat genom att stärka utbildningssystemens 

kapacitet och genom att möjliggöra icke-diskriminerande tillgång till förskoleverksamhet, 

formell skolgång, icke-formella utbildningsprogram för barn som inte har möjlighet att delta i 

det formella systemet, arbetsplatsförlagd utbildning och annan yrkesutbildning, teknisk 

utbildning och språkutbildning, samt genom att främja partnerskap med alla berörda parter som 

kan stödja detta arbete. 

 

 

 

MÅL 16: Ge migranter och samhällen förutsättningar att fullt ut skapa ett inkluderande samhälle och 

social sammanhållning 

 

32. Vi åtar oss att främja inkluderande och sammanhållna samhällen genom att ge migranter 

förutsättningar att bli aktiva medlemmar i samhället och att verka för en ömsesidighet i 

mottagarsamhällenas och migranternas åtaganden gentemot varandra i fråga om utföra sina 

rättigheter och skyldigheter, bland annat att följa nationella lagar och respektera seder och bruk 

i destinationslandet. Vi åtar oss vidare att stärka alla samhällsinvånares välfärd genom att minska 

skillnader, undvika polarisering och öka allmänhetens förtroende för politik och institutioner på 

migrationsområdet, i enlighet med erkännandet av att fullt integrerade migranter har bättre 

förutsättningar att bidra till välstånd. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Verka för ömsesidig respekt för destinationssamhällenas och migranternas kulturer, traditioner 

och sedvänjor, genom att utbyta och genomföra bästa praxis om integrationspolitiska principer, 

program och insatser, bland annat om åtgärder för att främja acceptansen för mångfald och för 

att främja social sammanhållning och inkludering. 

b) Inrätta heltäckande och behovsbaserade program före avresan och efter ankomsten som 

bland annat kan innehålla rättigheter och skyldigheter, grundläggande språkutbildning och 

en introduktion till sociala normer och sedvänjor i destinationslandet. 

c) Utveckla nationella politiska mål på kort, medellång och lång sikt för migranters inkludering i 

samhället, bland annat för integration på arbetsmarknaden, familjeåterförening, utbildning, 

icke-diskriminering och hälso- och sjukvård, bland annat genom att främja partnerskap med 

berörda parter. 

d) Verka för en inkluderande arbetsmarknad där migrerande arbetstagare deltar fullt ut i den 

formella ekonomin, genom att göra det lättare för dem att få ett anständigt arbete och anställning 

inom det område där de är mest kvalificerade, i enlighet med efterfrågan på den lokala och 

nationella arbetsmarknaden och tillgången på kompetens. 

e) Ge migrerande kvinnor egenmakt genom att undanröja könsdiskriminering som begränsar 

kvinnors möjligheter till formellt arbete, säkerställa rätten till föreningsfrihet och underlätta 

tillgången till grundläggande tjänster, i syfte att främja kvinnors ledarskap och se till att 

kvinnor har frihet och lika möjligheter att delta fullt ut i samhället och ekonomin.  
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f) Inrätta lokala center eller program för att underlätta för migranter att delta i det mottagande 

samhället genom att låta migranter, samhällsinvånare, diasporaorganisationer, 

migrantföreningar och lokala myndigheter föra en interkulturell dialog, utbyta erfarenheter, 

delta i mentorprogram och knyta affärskontakter som bidrar till bättre integrationsresultat 

och ömsesidig respekt. 

g) Tillvarata migranters och mottagarsamhällens kompetens och kulturella och språkliga 

färdigheter genom att utveckla och öka möjligheterna att delta i utbyten för ömsesidigt 

lärande, och i yrkesförberedande och integrationsinriktade kurser och workshoppar, 

genomsyrade av ett genusperspektiv. 

h) Stödja mångkulturella aktiviteter genom idrott, musik, konst, matfestivaler, volontärarbete och 

andra sociala evenemang som bidrar till en ökad ömsesidig förståelse för och uppskattning av 

migranternas respektive destinationssamhällenas kultur. 

i) Verka för att skapa en välkomnande och trygg skolmiljö och ge migrerande barn stöd att 

förverkliga sina ambitioner genom att fördjupa kontakterna i skolan, införa evidensbaserad 

information om migration i läroplaner och avsätta särskilda resurser för integrationsinsatser till 

skolor med en hög koncentration av migrerande barn för att öka respekten för mångfald och 

inkludering och för att förhindra alla former av diskriminering, inklusive rasism, 

främlingsfientlighet och intolerans. 

 

 

 

MÅL 17: Utrota alla former av diskriminering och främja en evidensbaserad offentlig debatt som grund 

för uppfattningar om migration  

 

33. Vi åtar oss att utrota alla former av diskriminering, fördöma och motverka uttalanden, handlingar 

och yttringar som ger uttryck för rasism, rasdiskriminering, våld, främlingsfientlighet och annan 

intolerans mot alla migranter, i enlighet med mänskliga rättigheter. Vi åtar oss vidare att i 

partnerskap med alla delar av samhället verka för en öppen och evidensbaserad offentlig debatt 

om migration och migranter som bidrar till en mer realistisk, human och konstruktiv bild av 

situationen. Vi åtar oss även att skydda yttrandefriheten i enlighet med internationell rätt, genom 

att erkänna att en öppen och fri debatt bidrar till en övergripande förståelse för alla aspekter av 

migration. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Anta, genomföra eller upprätthålla lagstiftning som straffbelägger hatbrott och grova 

hatbrott mot migranter och utbilda brottsbekämpande och andra offentliga tjänstemän i att 

identifiera, förhindra och bekämpa sådana brott och andra våldshandlingar mot migranter 

och ge de drabbade medicinsk, rättslig och psykosocial hjälp. 

b) Ge migranter och samhällen egenmakt att fördöma våldshets mot migranter genom att 

informera dem om vilka mekanismer som finns för rättslig prövning och se till att personer som 

aktivt medverkar till hatbrott mot migranter ställs till svars i enlighet med nationell lagstiftning, 

och samtidigt upprätthålla mänskliga rättigheter, särskilt rätten till yttrandefrihet. 

c) Främja mediernas oberoende, objektiva och kvalitativa rapportering, inklusive internetbaserad 

information, bland annat genom att medvetandegöra och utbilda mediepersonal i 

migrationsrelaterade frågor och termer, satsa på etiska rapporteringstandarder och reklam, och 

sluta att bidra med offentliga medel eller materiellt stöd till medier som systematiskt sprider 

intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering av migranter, med 

full respekt för pressfriheten. 

d) Inrätta mekanismer för att i partnerskap med nationella människorättsinstitut förhindra, 

upptäcka och motverka offentliga myndigheters profilering av migranter utifrån ras, etnicitet 

och religion, och eventuell systematisk förekomst av intolerans, främlingsfientlighet, rasism 



25  

och all annan flerfaldig och intersektionell diskriminering, bland annat genom att kartlägga 

trender och offentliggöra analyser av dessa och genom att säkerställa tillgången till effektiva 

mekanismer för klagomål och rättslig prövning. 

e) Ge migranter, särskilt kvinnliga, tillgång till nationella och regionala mekanismer för 

klagomål och rättslig prövning i syfte att öka möjligheterna att utkräva ansvar och ta itu 

med myndighetsåtgärder som berör diskriminerande handlingar och yttringar mot 

migranter och deras familjer. 

f) Främja informationskampanjer som riktar sig till ursprungs-, transit- och 

destinationssamhällen för att, baserat på evidens och fakta, informera allmänheten om de 

positiva effekterna av säker, ordnad och reguljär migration, och för att bekämpa rasism, 

främlingsfientlighet och stigmatisering som riktar sig mot alla migranter. 

g) Involvera migranter, politiska, religiösa och lokala ledare, samt utbildare och 

tjänsteleverantörer, i arbetet med att upptäcka och förhindra förekomsten av intolerans, 

rasism, främlingsfientlighet och andra former av diskriminering av migranter och diasporor 

och stödja verksamhet i lokala samhällen för att främja ömsesidig respekt, bland annat i 

samband med valkampanjer. 

 

 

 

MÅL 18: Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, 

kvalifikationer och kompetens 

 

34. Vi åtar oss att investera i innovativa lösningar som underlättar ömsesidigt erkännande av 

arbetskraftsmigranter färdigheter, kvalifikationer och kompetens på alla kompetensnivåer, och 

främja en efterfrågestyrd kompetensutveckling för att öka migranters anställningsbarhet på den 

formella arbetsmarknaden i destinationsländerna och, efter återvändandet, i ursprungsländerna, 

samt för att säkerställa anständigt arbete i samband med arbetskraftsmigration. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Utveckla standarder och riktlinjer för ömsesidigt erkännande av utländska kvalifikationer 

och icke-formellt förvärvade färdigheter i olika sektorer i samarbete med respektive 

bransch i syfte att säkerställa global kompatibilitet baserat på befintliga modeller och bästa 

praxis. 

b) Verka för öppnare certifieringar och mer kompatibla nationella kvalifikationsramar genom 

att enas om standardkriterier, indikatorer och bedömningsfaktorer, och genom att skapa och 

stärka nationella verktyg, register eller institutioner för kompetensprofilering, för att 

möjliggöra ändamålsenliga och effektiva förfaranden för ömsesidigt erkännande på alla 

kompetensnivåer. 

c) Ingå bilaterala, regionala eller multilaterala överenskommelser om ömsesidigt erkännande 

eller införa bestämmelser om sådant erkännande i andra överenskommelser, till exempel 

överenskommelser om arbetskraftsrörlighet eller handelsavtal, för att säkerställa 

likvärdigheten eller jämförbarheten i nationella system, till exempel automatiska eller 

förvaltade mekanismer för ömsesidigt erkännande. 

d) Använda teknik och digitalisering för att på ett mer heltäckande sätt utvärdera och 

ömsesidigt erkänna kompetens baserat på formella meriter och icke-formellt förvärvad 

kompetens och yrkeserfarenhet på alla kompetensnivåer. 

e) Bygga upp globala kompetenspartnerskap länder emellan, som bidrar till att öka 

utbildningskapaciteten hos nationella myndigheter och berörda parter, bland annat den privata 

sektorn och fackföreningar, och främja kompetensutveckling för arbetstagare i ursprungsländer 

och migranter i destinationsländer i syfte att öka praktikanters anställningsbarhet på 
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arbetsmarknaden i alla deltagande länder. 

f) Främja interinstitutionella nätverk och samarbetsprogram för partnerskap mellan den 

privata sektorn och utbildningsinstitutioner i ursprungs- och destinationsländer för att ge 

migranter, samhällen och deltagande parter möjlighet att delta i ömsesidigt gynnsam 

kompetensutveckling, bland annat genom att bygga vidare på bästa praxis från den 

företagsmekanism som tagits fram inom ramen för det globala forumet för migration och 

utveckling. 

g) I samarbete med berörda parter delta i bilaterala partnerskap och program som bidrar till 

kompetensutveckling, rörlighet och cirkulär migration, till exempel utbytesprogram för 

studenter, stipendier, utbytesprogram för yrkesarbetande samt praktik- eller 

lärlingsprogram, som bland annat ger stödmottagarna möjlighet att efter att ha fullföljt 

programmen söka arbete och bedriva företagande. 

h) Samarbeta med den privata sektorn och arbetsgivare för att, antingen på distans eller online, 

tillhandahålla lättillgängliga program för kompetensutveckling och -matchning, som beaktar 

genusperspektiv, för migranter på alla kompetensnivåer, inklusive grundläggande och 

yrkesspecifik språkutbildning, arbetsplatsförlagd utbildning och avancerad utbildning, för att, 

baserat på branschens kunskap om arbetsmarknadens dynamik, öka deras anställningsbarhet i 

sektorer där det finns en efterfrågan på arbetskraft, särskilt för att främja kvinnors ekonomiska 

egenmakt. 

i) Öka migranternas möjligheter att övergå från ett arbete till ett annat eller från en 

arbetsgivare till en annan, genom att tillhandahålla handlingar, i vilka den kompetens som 

migranterna tillägnat sig under arbetet eller genom utbildning erkänns i syfte att optimera 

nyttan med kompetensutveckling. 

j) Utveckla och främja innovativa sätt att ömsesidigt erkänna och bedöma formellt och 

informellt förvärvad kompetens, bland annat genom läglig och kompletterande utbildning 

för arbetssökande, mentorprogram och praktikplatser för att fullt ut erkänna befintliga 

meriter och utfärda kompetensbevis för valideringen av nyförvärvad kompetens. 

k) Inrätta mekanismer för kontroll av meriter och ge migranter information om hur de kan få sin 

kompetens och sina kvalifikationer bedömda och erkända före avresa, inklusive under 

rekryteringsprocessen eller i ett tidigt skede efter ankomst, i syfte att öka anställningsbarheten. 

l) I partnerskap med berörda parter samarbeta för att främja dokumentations- och 

informationsverktyg som bidrar till att skapa en överblick över en arbetstagares meriter, 

kompetens och kvalifikationer, som erkänns i ursprungs-, transit- och destinationsländer, 

för att ge arbetsgivarna möjlighet att bedöma migrerande arbetstagares lämplighet under 

ansökningsförfarandet. 

 

 

 

MÅL 19: Ge migranter och diasporor förutsättningar att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla 

länder 

 

35. Vi åtar oss att ge migranter och diasporor egenmakt att öka sitt bidrag till utveckling, och att 

tillvarata migrationens möjligheter som en källa till hållbar utveckling, genom att bekräfta att 

migration är en flerdimensionell verklighet av stor betydelse för ursprungs-, transit- och 

destinationsländers hållbara utveckling. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Säkerställa att Agenda 2030 för hållbar utveckling och Addis Abeba-handlingsplanen på ett 

ändamålsenligt sätt genomförs fullt ut, genom att främja och möjliggöra migrationens positiva 

effekter för att förverkliga alla målen för hållbar utveckling.  
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b) Integrera migration i utvecklingsplaner och sektorpolitik på lokal, nationell, regional och 

global nivå, med beaktande av gällande politiska riktlinjer och rekommendationer, till 

exempel den globala gruppen för migrations handbok om att integrera migration i 

utvecklingsplaner (GMG Handbook on Mainstreaming Migration into Development 

Planning), för att skapa en mer samstämmig politik och ett mer ändamålsenligt 

utvecklingssamarbete. 

c) Satsa på forskning om migranters och diasporornas icke-finansiella bidrag till hållbar 

utveckling i ursprungs- och destinationsländer, till exempel kunskaps- och 

kompetensöverföring, socialt och medborgerligt engagemang, och kulturellt utbyte, i syfte 

att ta fram en evidensbaserad politik och stärka global policydialog. 

d) Underlätta för migranter och diasporor att bidra till sina ursprungsländer, bland annat genom 

att inrätta eller stärka förvaltningsstrukturer eller mekanismer på alla nivåer, till exempel 

särskilda kontor eller kontaktpunkter, rådgivande nämnder som hjälper regeringar att beakta 

migranters och diasporors potential vid utformningen av migrations- och utvecklingspolitiken 

och särskilda kontaktpunkter i diplomatiska eller konsulära beskickningar.  

e) Utarbeta riktade stödprogram och finansiella produkter som främjar migranternas och 

diasporornas investeringar och företagande, bland annat genom att tillhandahålla 

administrativ och juridisk hjälp vid nyföretagande, tillhandahålla matchande startkapital, 

upprätta diasporaobligationer, utvecklingsfonder för diasporor och investeringsfonder, 

samt anordna särskilda mässor. 

f) Tillhandahålla lättillgänglig information och vägledning, bland annat genom digitala 

plattformar, och skräddarsydda mekanismer som ger migranter och diasporor möjlighet att på 

ett samordnat och ändamålsenligt sätt bidra genom ekonomiska, frivilliga eller filantropiska 

insatser, särskilt i humanitära kriser i sina ursprungsländer, bland annat i samråd med konsulära 

beskickningar.  

g) Ge migranter möjlighet att delta och engagera sig politiskt i sina ursprungsländer, bland annat 

i freds- och försoningsprocesser, i val och politiska reformer, till exempel genom att upprätta 

röstlängder för medborgare i utlandet, och genom parlamentarisk representation, i enlighet med 

nationell lagstiftning. 

h) Verka för en migrationspolitik som optimerar diasporornas bidrag till ursprungs- och 

destinationsländerna och deras samhällen, genom att göra det enkelt och flexibelt att resa, arbeta 

och investera med minimal administrativ börda, bland annat genom att granska och ändra 

reglerna för visum, uppehållstillstånd och medborgarskap, när detta är lämpligt. 

i) Samarbeta med andra stater, den privata sektorn och arbetsgivarorganisationer för att ge 

migranter och diasporor, särskilt de som verkar i högteknologiska branscher och i branscher 

med hög efterfrågan, möjlighet att förlägga en del av sin yrkesutövning och överföra 

kunskap till sina hemländer, utan att nödvändigtvis förlora sin anställning, uppehållsstatus 

eller intjänade sociala förmåner. 

j) Etablera partnerskap mellan lokala myndigheter, lokala samhällen, den privata sektorn, 

diasporor, hemortsföreningar och migrantorganisationer för att främja kunskaps- och 

kompetensöverföring mellan ursprungsländer och destinationsländer, bland annat genom 

att kartlägga diaspororna och deras kompetens, i syfte att bevara diasporors anknytning till 

sina ursprungsländer. 

 

 

 

MÅL 20: Främja snabbare, säkrare och billigare remitteringar och verka för migranters ekonomiska 

inkludering 

 

36. Vi åtar oss att främja snabbare, säkrare och billigare remitteringar genom att ytterligare 
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utveckla befintlig politik och lagstiftning för att möjliggöra konkurrens, reglering och 

innovation på remitteringsmarknaden och genom att tillhandahålla program och instrument, 

som beaktar genusperspektiv, som bidrar till att öka migranternas och deras familjers 

ekonomiska inkludering. Vi åtar oss vidare att optimera remitteringarnas förändrande kraft som bidrar 

till ökad välfärd för migrerande arbetstagare och deras familjer, samt till ländernas hållbara utveckling, 

samtidigt som vi respekterar att remitteringar utgör en viktig källa till privat kapital och inte kan jämställas 

med andra internationella finansiella flöden, till exempel utländska direktinvesteringar, offentligt 

utvecklingsbistånd eller andra offentliga källor till utvecklingsfinansiering. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Utarbeta en färdplan för att senast 2030 minska transaktionskostnader i samband med 

migranters remitteringar till under 3 procent och avskaffa remitteringskorridorer där 

kostnaderna överstiger 5 procent i enlighet med mål 10 c i Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. 

b) Främja och stödja Förenta nationernas internationella dag för familjeremitteringar och 

Internationella jordbruksutvecklingsfondens (IFAD) globala forum för remitteringar, 

investeringar och utveckling som en viktig plattform för att tillsammans med alla berörda 

parter bygga och stärka partnerskap för innovativa lösningar för billigare, snabbare och 

säkrare remitteringar. 

c) Skapa en mer harmoniserad reglering av remitteringsmarknaden och en mer kompatibel 

infrastruktur längs remitteringskorridorerna genom att se till att de åtgärder som vidtas för att 

bekämpa olagliga finansiella flöden och penningtvätt inte hindrar migranternas remitteringar 

genom opåkallade, överdrivna eller diskriminerande regler. 

d) Upprätta en gynnsam politik och regelverk som främjar en konkurrenskraftig och innovativ 

remitteringsmarknad, undanröja omotiverade hinder som gör det svårare för 

remitteringsleverantörer utanför banksektorn att få tillgång till betalningssystemens 

infrastruktur, tillämpa skattebefrielse eller skatteincitament för remitteringar, främja 

marknadstillträde för olika tjänsteleverantörer, ge den privata sektorn incitament att utöka sina 

remitteringstjänster, och öka säkerheten och förutsägbarheten när det gäller transaktioner av 

små belopp genom riskreducerande överväganden och genom att ta fram en metod för att kunna 

skilja mellan remitteringar och olagliga flöden, i samråd med remitteringsleverantörer och 

finansiella tillsynsmyndigheter. 

e) Utveckla innovativa tekniska lösningar för remitteringar, till exempel mobilbetalningar, 

digitala verktyg eller elektroniska banktjänster, för att minska kostnaderna, möjliggöra 

snabbare transaktioner, öka säkerheten, öka överföringarna via traditionella kanaler och 

öppna genusanpassade distributionskanaler, , för underrepresenterade grupper, inklusive 

personer på landsbygden, personer med låg läs- och skrivkunnighet och personer med 

funktionshinder. 

f) Tillhandahålla lättillgänglig information om remitteringskostnader för olika leverantörer 

och kanaler, till exempel jämförelsewebbplatser, för att öka öppenheten och konkurrensen 

på remitteringsmarknaden, och genom utbildning verka för en ökad ekonomisk kunskap 

och inkludering bland migranter och deras familjer. 

g) Utarbeta program och instrument för att främja remitteringsavsändares investeringar i lokal 

utveckling och företagande i ursprungsländerna, till exempel genom mekanismer för 

matchande bidrag, kommunobligationer och partnerskap med migrantföreningar, för att 

öka remitteringarnas förändrande kraft även utanför de enskilda hushållen för migrerande 

arbetstagare på olika kompetensnivåer.  

h) Ge migrerande kvinnor tillgång till ekonomisk utbildning och formella remitteringssystem, 

samt möjlighet att öppna ett bankkonto, äga och förvalta finansiella tillgångar, investeringar 

och företag för att minska ojämlikheten mellan könen och främja kvinnors aktiva 
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deltagande i ekonomin. 

i) Ge tillgång till och utveckla banktjänstlösningar och finansiella instrument för migranter, 

inklusive låginkomsthushåll och hushåll med en kvinnlig familjeförsörjare, till exempel 

bankkonton där arbetsgivare direkt kan sätta in pengar, sparkonton, lån och krediter i samarbete 

med bankväsendet. 

 

 

 

MÅL 21: Samarbeta för att möjliggöra ett säkert och värdigt återvändande och återtagande samt 

hållbar återintegrering 

 

37. Vi åtar oss att möjliggöra och samarbeta för ett säkert och värdigt återvändande och att garantera 

ett korrekt rättsförfarande, individuella bedömningar och effektiva rättsmedel, genom att 

upprätthålla förbudet mot kollektiv utvisning och mot att avvisa migranter när det finns en reell 

och förutsebar risk för att de kommer att dödas eller utsättas för tortyr eller annan grym, 

omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning eller annan irreparabel skada, i enlighet 

med våra förpliktelser enligt mänskliga rättigheter. Vi åtar oss vidare att se till att våra 

medborgare tas emot och återtas i vederbörlig ordning, med full respekt för alla människors rätt 

att återvända till sitt land och staternas skyldighet att återta sina egna medborgare. Vi åtar oss 

även att skapa förutsättningar för personlig säkerhet, ekonomisk egenmakt, inkludering och 

social sammanhållning i samhällen, för att säkerställa en hållbar återintegration när migranterna 

återvänder till sina hemländer. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Utveckla och genomföra bilaterala, regionala och multilaterala samarbetsramar och 

överenskommelser, inklusive återtagandeavtal, för att se till att återvändandet och återtagandet 

till det egna landet sker på ett säkert och värdigt sätt, helt i enlighet med internationell 

människorättslagstiftning, inklusive barnets rättigheter, genom att komma överens om tydliga 

förfaranden som upprätthåller rättssäkerhetsgarantier, garanterar individuella bedömningar och 

rättssäkerhet, och genom att säkerställa att de även omfattar bestämmelser som möjliggör en 

hållbar återintegration. 

b) Främja program för återvändande och återintegration, som beaktar genusperspektiv och 

barnperspektiv, som bland annat kan bestå av juridiskt, socialt och ekonomiskt stöd, och 

garantera att migranter som återvänder inom ramen för sådana frivilliga program gör det 

efter att ha gett sitt fria, informerade förhandssamtycke, och att migranter som återvänder 

får stöd under återintegrationen genom ändamålsenliga partnerskap, bland annat för att 

förhindra att de tvångsförflyttas i ursprungslandet efter återvändandet. 

c) Samarbeta med att identifiera medborgare och utfärda resehandlingar för ett säkert och värdigt 

återvändande och återtagande i fall där personerna inte har någon juridisk rätt att vistas på en 

annan stats territorium, genom att införa tillförlitliga och effektiva metoder för att identifiera 

sina egna medborgare, till exempel genom att lägga till biometriska kännetecken i 

befolkningsregister, och genom att digitalisera folkbokföringsregister, och samtidigt respektera 

rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter. 

d) Främja institutionella kontakter mellan konsulära myndigheter och berörda tjänstemän från 

ursprungs- och destinationsländerna och ge återvändande migranter lämpligt konsulärt stöd 

före återresan, genom att underlätta tillgången till handlingar, resehandlingar och andra 

tjänster, för att säkerställa att återvändandet och återtagandet sker på ett förutsägbart, säkert 

och värdigt sätt. 

e) Säkerställa att återvändandet för migranter som inte har någon juridisk rätt att vistas på en 

annan stats territorium sker på ett säkert och värdigt sätt, efter en individuell bedömning, 

och att återvändandet utförs av behöriga myndigheter genom ett snabbt och effektivt 
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samarbete mellan ursprungsländer och destinationsländer, och medför möjligheten att 

uttömma alla tillämpliga rättsmedel, i enlighet med ett korrekt rättsförfarande och andra 

förpliktelser enligt mänskliga rättigheter. 

f) Inrätta eller stärka nationella mekanismer för att övervaka återvändandet, i partnerskap med 

berörda parter, som ger oberoende rekommendationer om olika sätt och medel som kan 

användas för att öka möjligheterna att utkräva ansvar, i syfte att garantera alla återvändande 

migranters säkerhet, värdighet och mänskliga rättigheter. 

g) Se till att förfaranden för barns återvändande och återtagande genomförs först efter en 

bedömning av barnets bästa, beakta rätten till familjeliv och familjesammanhållning och se till 

att en förälder, förmyndare eller specialiserad tjänsteman följer med barnet under hela 

återvändandeprocessen, för att säkerställa att lämpliga arrangemang för barnets mottagande, 

omsorg och återintegrering finns på plats i ursprungslandet vid återvändandet. 

h) Underlätta för återvändande migranter att på ett hållbart sätt återintegreras i samhällslivet 

genom att se till att de har lika tillgång till socialt skydd och sociala tjänster, rättslig prövning, 

psykosocialt stöd, yrkesutbildning, sysselsättningsmöjligheter och anständigt arbete, samt 

möjligheter att få sina färdigheter som förvärvats i utlandet erkända, samt finansiella tjänster 

för att fullt ut att bygga vidare på deras företagande, kompetens och humankapital som aktiva 

samhällsinvånare och bidragsgivare till hållbar utveckling i ursprungslandet vid återvändandet. 

i) Identifiera och hantera de behov som föreligger i de samhällen som migranterna återvänder till 

genom att inkludera respektive bestämmelser i nationella och lokala utvecklingsstrategier, 

infrastrukturplaner, budgetanslag och andra relevanta politiska beslut och samarbeta med lokala 

myndigheter och berörda parter. 

 

 

 

MÅL 22: Inrätta mekanismer för att överföra rättigheter till social trygghet och intjänade förmåner 

 

38. Vi åtar oss att hjälpa arbetskraftsmigranter på alla kompetensnivåer att få tillgång till socialt 

skydd i destinationsländerna och dra nytta av möjligheten att överföra tillämpliga rättigheter till 

social trygghet och intjänade förmåner i sina ursprungsländer eller när de beslutar sig för att börja 

arbeta i ett annat land. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Inrätta eller bibehålla icke-diskriminerande nationella sociala skyddssystem, inklusive socialt 

grundskydd för medborgare och migranter, i enlighet med Internationella arbetsorganisationens 

(ILO) rekommendation 202 om socialt grundskydd. 

b) Ingå ömsesidiga bilaterala, regionala eller multilaterala överenskommelser för social trygghet 

om överföring av intjänade förmåner för arbetskraftsmigranter på alla kompetensnivåer, vilket 

avser tillämpligt socialt grundskydd i respektive stat, tillämpliga rättigheter och bestämmelser 

för social trygghet, till exempel pensioner, hälso- och sjukvård och andra intjänade förmåner, 

eller integrera sådana bestämmelser i andra relevanta avtal, till exempel om långsiktig och 

tillfällig arbetskraftsmigration. 

c) Integrera bestämmelser om överföringen av rättigheter och intjänade förmåner i nationella 

ramar för social trygghet, utse kontaktpunkter i ursprungs-, transit- och destinationsländer som 

gör det möjligt för migranter att begära sådana överföringar, komma till rätta med de problem 

som kvinnor och äldre personer kan stöta på när det gäller att få tillgång till socialt skydd, och 

inrätta särskilda instrument, till exempel välfärdsfonder för migranter i ursprungsländerna som 

syftar till att stödja arbetskraftsmigranter och deras familjer. 

 

 



31  

MÅL 23: Stärka det internationella samarbetet och de globala partnerskapen för säker, ordnad och 

reguljär migration 

 

39. Vi åtar oss att stödja varandra i arbetet med att förverkliga de mål och åtaganden som anges 

i detta globala ramverk genom ökat internationellt samarbete, ett återupplivat globalt 

partnerskap, och i en anda av solidaritet, bekräftar vikten av en heltäckande och integrerad 

strategi för att möjliggöra säker, ordnad och reguljär migration, och erkänner att vi alla är 

ursprungs-, transit- och destinationsländer. Vi åtar oss vidare att vidta gemensamma åtgärder 

för att hantera de utmaningar som varje land står inför för att genomföra detta globala 

ramverk, och betonar de särskilda utmaningar som framför allt afrikanska länder, de minst 

utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer, små östater under utveckling och 

medelinkomstländer. Vi åtar oss även att verka för att det globala ramverket och befintliga 

internationella juridiska och politiska ramar förstärker varandra, genom att anpassa 

genomförandet av detta globala ramverk till sådana ramar, särskilt Agenda 2030 för hållbar 

utveckling och Addis Abeba-handlingsplanen, och det erkännande som görs i dem att 

migration och hållbar utveckling är flerdimensionella företeelser och ömsesidigt beroende av 

varandra. 

 

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att inspireras av följande åtgärder: 

 

a) Stödja andra stater i arbetet med att gemensamt genomföra det globala ramverket, bland 

annat genom att tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt bistånd, i enlighet med nationella 

prioriteringar, politiska handlingsplaner och strategier, genom ett myndighetsövergripande 

och samhällsövergripande perspektiv. 

b) Öka internationellt och regionalt samarbetet för att påskynda genomförandet av Agenda 

2030 för hållbar utveckling i geografiska områden varifrån irreguljär migration 

systematiskt kommer, som en ständig följd av fattigdom, arbetslöshet, klimatförändringar 

och katastrofer, ojämlikhet, korruption, bristfällig samhällsstyrning, bland andra 

strukturella faktorer, genom lämpliga samarbetsramar, innovativa partnerskap och under 

medverkan av alla berörda parter, samtidigt som vi upprätthåller ett nationellt egenansvar 

och ett delat ansvar. 

c) Involvera och stödja lokala myndigheter i arbetet med att identifiera behovet av, och 

möjligheterna till, internationellt samarbete för att effektivt kunna genomföra det globala 

ramverket och integrera deras perspektiv och prioriteringar i utvecklingsstrategier, 

utvecklingsprogram och utvecklingsplaner för migration för att säkerställa en god 

samhällsstyrning och en samstämmig politik mellan olika myndighetsnivåer och 

politikområden och maximera det internationella utvecklingssamarbetets effektivitet och 

genomslag. 

d) Använda mekanismen för kapacitetsuppbyggnad och bygga vidare på andra befintliga 

instrument för att stärka de behöriga myndigheternas kapacitet genom att mobilisera tekniska, 

ekonomiska och mänskliga resurser från staternas internationella finansinstitut, den privata 

sektorn, internationella organisationer och andra källor för att hjälpa alla stater att fullgöra de 

åtaganden som beskrivs i detta globala ramverk. 

e) Ingå bilaterala, regionala eller multilaterala partnerskap som är ömsesidigt fördelaktiga,  

skräddarsydda och transparenta, i enlighet med internationell rätt, där vi utvecklar riktade 

lösningar på migrationspolitiska frågor av gemensamt intresse och tar upp migrationens 

möjligheter och utmaningar i enlighet med det globala ramverket. 
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GENOMFÖRANDE 
 

40. För att verkningsfullt kunna genomföra det globala ramverket behöver vi göra gemensamma insatser 

på global, regional, nationell och lokal nivå, bland annat inom ramen för ett sammanhängande FN-

system. 

 

41. Vi åtar oss att i enlighet med vår vision och våra vägledande principer förverkliga de mål 

och åtaganden som vi beskriver i det globala ramverket, genom att vidta ändamålsenliga 

åtgärder på alla nivåer för att möjliggöra en säker, ordnad och reguljär migration. Vi kommer 

att genomföra det globala ramverket i våra egna länder och på regional och global nivå, 

utifrån våra olika nationella förhållanden, vår kapacitet och vår utvecklingsnivå, med respekt 

för vår nationella politik och prioriteringar. Vi bekräftar vårt åtagande att följa internationell 

rätt och betonar att vi kommer att genomföra det globala ramverket på ett sätt som är förenligt 

med våra rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt.  

 

42. Vi kommer att genomföra det globala ramverket genom ökat bilateralt, regionalt och multilateralt 

samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta 

att bygga vidare på befintliga mekanismer, plattformar och ramar för att hantera migration i alla 

dess dimensioner. Vi erkänner vikten av internationellt samarbete för att effektivt kunna 

förverkliga våra mål och åtaganden och vi strävar efter att förstärka vårt engagemang när det 

gäller Nord–Syd-, Syd–Syd- och triangulärt samarbete och bistånd. Vi kommer att anpassa våra 

samarbetsinsatser på området till Agenda 2030 för hållbar utveckling och Addis Abeba -

handlingsplanen. 

 

43. Vi beslutar oss för att inrätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i Förenta nationerna som 

bygger vidare på befintliga initiativ i syfte att stödja medlemsstaternas arbete med att genomföra 

det globala ramverket. På så sätt kan medlemsstaterna, Förenta nationerna och andra berörda 

parter, inklusive den privata sektorn och filantropiska stiftelser, frivilligt bidra med tekniska, 

ekonomiska och mänskliga resurser för att öka kapaciteten och främja ett samarbete mellan flera 

partner. Mekanismen för kapacitetsuppbyggnad kommer att bestå av följande:  

 

a) En samlingspunkt som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade 

lösningar, genom att 

i. ge råd om, bedöma och behandla ländernas förfrågningar om att ta fram lösningar 

ii. identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta nationernas  

system, i enlighet med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet 

iii. koppla samman förfrågningar med liknande initiativ och lösningar för att göra det 

möjligt för parterna att utbyta idéer med varandra och i förekommande och 

tillämpliga fall reproducera dessa 

iv. säkerställa en verkningsfull struktur för ett genomförande i samarbete med FN-organ och 

andra relevanta aktörer  

v. identifiera finansieringsmöjligheter, bland annat genom att lansera en fond. 

 

b) En fond för initial finansiering för att förverkliga projektorienterade lösningar genom att 

i. vid behov tillhandahålla startkapital för att snabbt komma igång med ett visst projekt 

ii. komplettera andra finansieringskällor 

iii. ta emot frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstater, Förenta nationerna,  

internationella finansinstitut och andra berörda parter, inklusive den privata sektorn och  

filantropiska stiftelser. 

 

c) En global kunskapsplattform i form av en öppen databas på internet genom att 
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i. fungera som en samlingsplats över befintlig kunskap, praxis och initiativ  

ii. underlätta tillgången till kunskap och utbytet av lösningar 

iii. bygga vidare på den plattform för partnerskap som inrättats av globala forumet för 

migration och utveckling, och andra relevanta källor. 

 

44. Vi kommer att genomföra det globala ramverket i samarbete och partnerskap med migranter, 

det civila samhället, migrant- och diasporaorganisationer, trossamfund, lokala myndigheter 

och samhällen, den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, nationella 

människorättsinstitut, Internationella Röda korset och Röda halvmånen, den akademiska 

världen, medier och andra berörda parter. 

 

45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inom Förenta nationerna inrätta ett nätverk för 

migration för att säkerställa ett ändamålsenligt och enhetligt systemövergripande stöd till 

genomförandet, inklusive mekanismen för kapacitetsuppbyggnad, samt uppföljning och 

översyn av det globala ramverket för att tillgodose medlemsstaternas behov. I detta avseende 

noterar vi att 

 

a) IOM kommer att fungera som samordnare och sekretariat för nätverket 

b) nätverket kommer att tillvarata den tekniska kompetens och erfarenhet som berörda enheter 

inom Förenta nationernas system besitter 

c) nätverkets arbete kommer att vara helt anpassat till befintliga samordningsmekanismer och till 

Förenta nationernas reformerade utvecklingssystem. 

 

46. Vi uppmanar generalsekreteraren att, med nätverket som utgångspunkt, vartannat år 

rapportera till generalförsamlingen om genomförandet av det globala ramverket, om den 

verksamhet som bedrivs inom Förenta nationernas system och om hur de institutionella 

strukturerna fungerar. 

 

47. Vi erkänner vidare den viktiga roll som statsledda processer och plattformar spelar på global och 

regional nivå för att främja den internationella dialogen om migration, och vi uppmanar globala 

forumet för migration och utveckling, regionala samrådsforum och andra globala, regionala och 

subregionala forum att tillhandahålla plattformar för att utbyta erfarenheter om genomförandet av 

det globala ramverket, utbyta god praxis om politik och samarbete, främja innovativa metoder och 

främja partnerskap med flera aktörer kring specifika politiska frågor. 

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH ÖVERSYN 
 

48. Vi kommer att granska de framsteg som görs på lokal, nationell, regional och global nivå med att 

genomföra det globala ramverket inom ramen för Förenta nationerna genom ett statslett 

förfarande i vilket alla berörda parter deltar. Vi har enats om mellanstatliga åtgärder för 

uppföljning och översyn som kommer att hjälpa oss att förverkliga våra mål och åtaganden. 

 

49. Eftersom vi för att kunna hantera internationell migration behöver ett globalt forum, genom vilket 

medlemsstaterna kan granska hur genomförandet fortskrider och leda Förenta nationernas arbete, 

beslutar vi följande: 

 

a) Högnivådialogen om internationell migration och utveckling, som enligt rådande tidsplan 

äger rum vid var fjärde session i generalförsamlingen, ska reformeras och byta namn till 

International Migration Review Forum. 

b) International Migration Review Forum ska fungera som huvudsaklig mellanstatlig global 

plattform, där medlemsstaterna tillsammans med alla berörda parter kan diskutera och delge de 
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framsteg som görs i arbetet med att genomföra alla aspekter av det globala ramverket, bland 

annat dess koppling till Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

c) International Migration Review Forum kommer att äga rum vart fjärde år med start 2022.  

d) Vid International Migration Review Forum kommer deltagarna att diskutera 

genomförandet av det globala ramverket på lokal, nationell, regional och global nivå, och 

kunna samverka med andra berörda parter i syfte att bygga vidare på varandras resultat och 

hitta möjligheter för fortsatt samarbete. 

e) Vid varje International Migration Review Forum kommer staterna att enas om en 

framstegsförklaring, som FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling kan använda som 

underlag för sitt arbete. 

 

50. Med tanke på att huvuddelen av all internationell migration äger rum inom regioner uppmanar vi 

berörda subregionala, regionala och regionöverskridande processer, plattformar och organisationer, 

inklusive Förenta nationernas regionala ekonomiska kommissioner eller regionala konsultativa 

processer , att, från och med 2020, granska genomförandet av det globala ramverket inom respektive 

region och vart fjärde år föra diskussioner på global nivå tillsammans med alla berörda parter, för att 

på ett ändamålsenligt sätt bidra med underlag till varje upplaga av International Migration Review 

Forum. 

 

51. Vi uppmanar det globala forumet för migration och utveckling att skapa en plattform för att 

en gång om året informellt utbyta information om genomförandet av det globala ramverket 

och rapportera resultat, bästa praxis och innovativa metoder till International Migration 

Review Forum. 

 

52. Vi erkänner det viktiga arbete som bedrivs inom ramen för statsledda initiativ om internationell 

migration och uppmanar forum, som till exempel IOM:s internationella dialog om migration, 

regionala samrådsforum och andra, att till International Migration Review Forum bidra med 

data, forskningsresultat, bästa praxis, innovativa metoder och rekommendationer om 

genomförandet av det globala ramverket för säker, ordnad och reguljär migration. 

 

53. Vi uppmuntrar alla medlemsstater att så snart som möjligt utarbeta ambitiösa nationella 

åtgärder för att genomföra det globala ramverket och att göra regelbundna och inkluderande 

utvärderingar av hur arbetet fortskrider på nationell nivå, till exempel genom att frivilligt 

utarbeta och använda en nationell genomförandeplan. Sådana utvärderingar bör bygga på 

uppgifter från alla berörda parter, samt parlament och lokala myndigheter, och fungera som 

underlag för medlemsstaterna vid deltagandet i International Migration Review Forum och 

andra relevanta forum. 

 

54. Vi uppmanar generalförsamlingens ordförande att under 2019 hålla öppna, transparenta och 

inkluderande mellanstatliga samråd för att fastställa närmare detaljer om formerna för forumets 

arbete och organisation och beskriva hur de regionala utvärderingarna och andra relevanta 

förfaranden ska ligga till grund för forumets arbete, i syfte att göra den uppföljning och översyn 

som beskrivs i det globala ramverket mer ändamålsenlig och konsekvent.  


	Globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration
	Vår vision och våra vägledande principer
	Vår samarbetsram
	Mål och åtaganden
	Mål 1: Samla in och använda korrekt och disaggregerad data som underlag för en evidensbaserad politik
	Mål 2: Minimera de negativa orsaker och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt ursprungsland
	Mål 3: Tillhandahålla korrekt och läglig information under migrationens alla skeden
	Mål 4: Se till att alla migranter har bevis för sin identitet och har lämpliga handlingar20.
	Mål 5: Förbättra tillgänglighet och flexibilitet för reguljär migration
	Mål 6: Underlätta för rättvisa och etiska rekryteringsvillkor och säkerställa förutsättningar för anständigt arbete
	Mål 7: Bemöta och minska utsatthet i samband med migration
	Mål 8: Rädda liv och etablera samordnade internationella insatser för saknade migranter
	Mål 9: Vidta kraftfullare gränsöverskridande åtgärder mot människosmuggling
	Mål 10: Förhindra, bekämpa och utrota människohandel i samband med internationell migration
	Mål 11: Förvalta gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt
	Mål 12: Stärka rättssäkerhet och förutsägbarhet i migrationsförfarandena för att möjliggöra lämplig granskning, bedömning och hänvisning
	Mål 13: Endast ta migranter i förvar om det inte finns någon annan utväg och arbeta för alternativa lösningar
	Mål 14: Förbättra konsulärt skydd, stöd och samarbete genom hela migrationscykeln
	Mål 15: Ge migranter tillgång till grundläggande tjänster
	Mål 16: Ge migranter och samhällen förutsättningar att fullt ut skapa ett inkluderande samhälle och social sammanhållning
	Mål 17: Utrota alla former av diskriminering och främja en evidensbaserad offentlig debatt som grund för uppfattningar om migration
	Mål 18: Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och kompetens
	Mål 19: Ge migranter och diasporor förutsättningar att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla länder
	Mål 20: Främja snabbare, säkrare och billigare remitteringar och verka för migranters ekonomiska inkludering
	Mål 21: Samarbeta för att möjliggöra ett säkert och värdigt återvändande och återtagande samt hållbar återintegrering
	Mål 22: Inrätta mekanismer för att överföra rättigheter till social trygghet och intjänade förmåner
	Mål 23: Stärka det internationella samarbetet och de globala partnerskapen för säker, ordnad och reguljär migration

	Genomförande
	Uppföljning och översyn


