
 

En human migrationspolitik 

Fler människor än någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse i världen – enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR över 70 miljoner personer. Vägarna till Europa är ofta farliga. Miljoner 
människor har försökt ta sig till Europa över Medelhavet och under de senaste åren och många 
har dött. De farliga flyktvägarna gör också att familjer splittras när en vuxen reser i förväg och 
barnen lämnas kvar. Kvinnor på flykt utsätts regelbundet för våldtäkter och hot. Att hitta säkra 
vägar är mycket viktigt. Det finns idag ett fungerade internationellt kvotflyktingsystem som innebär 
att en person får uppehållstillstånd i ett visst land genom UNHCR:s program för vidarebosättning. 
De som ska vidarebosättas hämtas direkt från FN:s flyktingläger. De har asylstatus enligt FN och 
får därför permanent uppehållstillstånd direkt. År 2019 bedömde UNHCR att cirka 1,4 miljoner 
flyktingar var så utsatta att de var i omedelbart behov av vidarebosättning. Det antal som EU tagit 
emot understiger tio procent av alla dessa människor. I syfte att hjälpa de människor som mest 
behöver hjälp bör EU och Sverige kraftigt öka antalet kvotflyktingar. 2019 tog till exempel Sverige 
endast emot 5000 kvotflyktingar. Sverige ska fortsatt vara pådrivande i utbyggnaden av dagens 
kvotsystem på EU-nivå. Därtill måste EU införa ett tvingande system för samtliga EU-länder. Alla 
måste ta sitt ansvar. Sverige har idag temporära regler som innebär tillfälliga uppehållstillstånd. 
Detta är inte ett önskat läge. Det skapar otrygghet och ovisshet inför framtiden och försvårar en 
långsiktig etablering. Jakten på arbete som kan säkra ett uppehållstillstånd skapar också ett desperat 
läge där framförallt kvinnor riskerar att hamnar i en stark beroendeställning till sin arbetsgivare 
och utsätts för lönedumping och sexuella trakasserier. Sverige ska därför arbeta för att EU-
länderna inför ett regelverk med permanenta uppehållstillstånd. Vid flyktingkrisen 2015 tog Sverige 
bort möjlighet till familjeåterföreningen. Att inte kunna återförenas med sina barn, föräldrar eller 
andra familjemedlemmar på flera år har en påtaglig inverkan på dessa människors välbefinnande 
och möjligheter. Det var därför mycket glädjande att möjligheten till familjeåterförening 
återinfördes 2019. Principen om familjeåterföreningen är viktig för att säkra en human 
flyktingpolitik. Socialdemokraterna ska därför fortsatt stå upp för vikten av familjeåterförening 
och driva på för att detta ska införas som huvudregel på EU-nivå.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna ska verka för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i 
såväl Sverige som övriga EU-länder. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att rätten till familjeåterförening säkras. 

3. Socialdemokraterna ska verka för att kvotflyktingsystemet utökas, i såväl Sverige som 
övriga EU-länder. 
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