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KORTFATTAT REFERAT FÖR ARBETSGRUPPEN OM MIGRATION 

Fredagen den 17 december 2021 

 

1-      Ordföranden öppnar mötet 

Ordförande Dimitris Kairidis (nationellt parlament, Grekland) inledde med att påminna 

arbetsgruppens medlemmar om att medborgarnas synpunkter är avgörande för konferensens 

arbete och att han tänker göra sitt yttersta för att se till att deras åsikter och kommentarer hörs fullt 

ut. 

Han påminde om det aktuella läget i de europeiska medborgarpanelerna, särskilt panel 4, och framhöll 

att rekommendationer från de nationella medborgarpanelerna också skulle diskuteras vid 

plenarmötet. Vissa rekommendationer rörde just migrationsområdet. 

Han tackade också dem som hade skickat in skriftliga bidrag till honom, och betonade att dessa inte 

kunde delges resten av arbetsgruppen skriftligen. Författarna till bidragen uppmanades att 

redogöra muntligen för sina ståndpunkter inför arbetsgruppen och ladda upp sina bidrag på 

plattformen. 

 2-      Medborgare rapporterar från medborgarpanel 4 om det aktuella läget i deras diskussioner 

Han gav sedan ordet till deltagarna från de europeiska medborgarpanelerna. De presenterade sig i 

tur och ordning och förklarade vad deras panel hade kommit fram till under sin andra session.  

Vad gällde inriktningarna för den andra sessionen förklarade två medborgare från panel 4 hur 

panelens arbetsgång och huvudinriktning i november 2021 hade sett ut. De nämnde också att deras 

riktlinjer i princip kunde delas in i de tre huvudteman som ordföranden hade beskrivit under den första 

sessionen (dvs. laglig migration, irreguljär migration och asylpolitik), men konstaterade att vissa frågor 

var övergripande och kunde placeras i en fjärde kategori – ”övrigt”. De nämnde särskilt följande 

punkter: 

-          Ingen av medborgarna i panelen nämnde något om att stänga gränserna. 

-          En reform av Dublinsystemet är något som panelen ofta har tagit upp. 

-          EU bör ha en effektiv, gemensam migrationspolitik. 

-          EU bör främja solidariteten mellan medlemsländerna och eventuellt ändra 

beslutsprocessen, så att medlemsländerna kan samarbeta och fördela migranterna rättvist 

mellan sig. 

-          EU bör ge samma stöd till ursprungsländer och transitländer. 
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-          EU bör ha en proaktiv strategi på migrationsområdet, arbeta med olika bakomliggande 

orsaker (klimatrelaterad fattigdom osv.) och samarbeta med ursprungsländerna.   

-          EU bör stärka Frontex roll. 

-          Medborgarna har lagt fram förslag om en ny europeisk byrå som ska samordna 

medlemsländernas nationella politik. 

-          EU bör införa lagliga migrationsvägar, till exempel för studier och arbete, eftersom unionen 

lider brist på viss kompetens. 

-          Det behövs en gemensam europeisk asylstrategi. 

-          Migranter ska informeras om vad de kan förvänta sig i EU. 

-          Irreguljär migration kan motverkas om fler lagliga migrationsvägar öppnas, och genom att 

EU-länderna informerar ursprungsländerna om dessa. 

En av arbetsgruppens medlemmar beklagade att man inte hade kunnat hålla några sammanträden i 

november. Ordföranden förtydligade att det av logistiska skäl var svårt att sammankalla formella 

möten i arbetsgruppen, eftersom tolkning behövdes. Men han hade träffat den tillträdande 

ordföranden Alessandro Alfieri och de medborgare som kunde tala engelska för ett informellt möte 

om arbetsmetoder, vilket hade varit mycket givande. Han meddelade också att han skulle se vad som 

kunde göras för att hålla fler möten. 

 Sedan ställde ordföranden två frågor till medborgarna: 

-          Uppfattade de migrationsfrågan som polariserad? 

-          Tyckte de att de tre föreslagna kategorierna kunde användas för att organisera arbetet i 

arbetsgruppen? Eller tyckte de att någon ytterligare kategori behövdes? 

Medborgarna i panelen var på det stora hela överens om att åsikterna i paneldiskussionerna var 

mindre polariserade än förväntat, med mycket konstruktiva diskussioner. En av dem påpekade dock 

att detta kan bero på att de flesta medborgare som tackat ja till att delta i konferensen är positivt 

inställda till EU och migration. 

  

3-      Den tredje delrapporten från den flerspråkiga digitala plattformen diskuteras 

Ordföranden bad Alfieri, som tar över som ordförande för arbetsgruppen nästa år, att sammanfatta 

delrapportens kapitel om migration. Alfieri redogjorde för de olika åsikter som uttryckts. 

 Alfieri bad sedan två medlemmar av arbetsgruppen, som vid arbetsgruppens första möte frivilligt 

tagit ansvar för huvudtemana laglig migration och irreguljär migration, att komma med synpunkter. 

De delade medborgarnas åsikter, uttryckte sin glädje över att ta del av förslagen från medborgarna i 

panel 4 och lovordade deras arbete.  

Reaktionerna från medlemmarna pekade inte entydigt i en och samma riktning. Å ena sidan pekade 

vissa på den starka kopplingen till säkerhet och brottsbekämpning (”massmigration i krigstid”) och 

vädjade om att EU-budgeten ska finansiera fysiska hinder för att ”hålla brottslingar borta”. Andra 

medlemmar ville å andra sidan att EU-medel skulle gå till bättre mottagningsvillkor, 

familjeåterförening, utbildning och rättvisa möjligheter till yrkesutbildning, vilket utvecklar 

kompetenser som gynnar integrationen på arbetsmarknaden i hela EU. Man efterlyste också en större 
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vilja att investera i en europeisk ram för vidarebosättning med tanke på situationen i Afghanistan. 

Många medlemmar ville se snabba insatser i situationer där migranter används för politiska ändamål 

(”instrumentalisering”) och en reform av Schengenreglerna för att i större utsträckning och på ett 

bättre sätt kunna spåra migrationsflöden. Vissa ville också att Dublinreglerna skulle ses över för att 

migranter inte skulle ”tvingas stanna” på en plats utan kunna förflytta sig i hela Europa (sekundära 

förflyttningar). Andra betonade att alla synpunkter bör höras, även från dem som ”tyst arbetar långt 

ifrån politiken”, och att insatserna bör koncentreras på att skydda de yttre gränserna från 

migrationsströmmar. 

En medlem konstaterade att det var mycket användbart att kunna se bidragen för varje EU-land på 

plattformen, och noterade att migration ofta kom sist eller näst sist i listan över diskussionsämnen 

där. 

  

4-      Ordföranden avslutar mötet 

Ordföranden meddelade att den tredje sessionen i panel 4 sannolikt skulle skjutas upp till februari på 

grund av pandemin. Tillsammans med det franska ordförandeskapet skulle medordförandena komma 

på ett sätt att hålla tempot uppe. Möjligen skulle man komma att förlänga konferensen. Ordföranden 

sade att mer information säkerligen skulle komma efter nyår. 

Han avslutade med att tacka alla för deras deltagande och påminde arbetsgruppens medlemmar om 

att de kunde kontakta honom via e-post. 

   

  

 


	Fredagen den 17 december 2021

