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FAKTA OM FLYKTINGAR

Flyktingar, asylsökande och fördrivningar har under senare år blivit ett hett ämne i
den politiska och offentliga debatten. Ämnet omgärdas dock av myter och, allt för
ofta, brist på fakta. UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, ger dig 10 viktiga fakta om
flyktingar – för en faktabaserad diskussion.

1

Under 2018 fördrevs 37 000
personer varje dag

Global fördrivning har nått rekordhöjder med allt
mer våldsamma och utdragna konflikter och allt mer
komplexa bakomliggande orsaker. Vid slutet av 2018
hade totalt 70,8 miljoner människor tvångsfördrivits
till följd av konflikter, förföljelse, våld och brott mot
de mänskliga rättigheterna. Det är dubbelt så många
som för 20 år sedan.
Källa: UNHCR Global Trends 2018

3

4 miljoner venezuelaner har
fått lämna sitt land sedan 2015

Våld, hot, brott mot mänskliga rättigheter så väl som
brist på mat, medicin och grundläggande tjänster har
lett till den största fördrivningskrisen i latinamerikansk
samtidshistoria. Fler än 4 miljoner venezuelaner har
fått lämna sitt land sedan 2015. Trots att majoriteten
behöver internationellt skydd har endast omkring
en halv miljon venezuelaner som lämnat sitt land
formellt ansökt om asyl.
Källor: UNHCR Global Trends 2018, UNHCR:s dataportal

2

4 av 5 flyktingar bor i länder
som gränsar till hemlandet

80 % av alla flyktingar tas emot av grannländer till
sina ursprungsländer, inklusive några av världens
fattigaste länder – som tar emot en tredjedel av
alla flyktingar. Endast 16 % av världens flyktingar tas
emot av de rika och utvecklade delarna av världen.

Källa: UNHCR Global Trends 2018

4

Miljontals människor har
fördrivits inom sina egna länder

Medan 25,9 miljoner flyktingar har flytt från sina
länder befinner sig 41,3 miljoner på flykt inom sina
egna länders gränser. Även om de inte har passerat
landsgränsen är deras skyddsbehov och humanitära
behov ofta lika flyktingars behov. De länder som har
flest invånare som är internflyktingar är Colombia,
Syrien och Demokratiska republiken Kongo.

Källa: UNHCR Global Trends 2018

5

Invandringen till Europa har
minskat betydligt

Antalet flyktingar och migranter som har korsat
Medelhavet och anländer i Europa har minskat
kraftigt. 2018 anlände sammanlagt 141 472 personer
till Europa vilket kan jämföras med 1 032 408
personer år 2015. Trots att ankomsterna har minskat
med 86 % har dödstalen i Medelhavet tragiskt nog
ökat. Förra året dog i genomsnitt 6 personer varje
dag i sina försök att nå Europa.
Källa: UNHCR-rapport, Desperate Journeys 2018

7

Över 90 % av behovet av
vidarebosättning är inte uppfyllt

På grund av ökningen av utsatta flyktingar, som enligt
UNHCR:s uppskattning inte kan erhålla adekvat
skydd i sina nuvarande värdländer, är behovet av
vidarebosättning brådskande. 2019 uppskattar
UNHCR att 1,4 miljoner flyktingar är i behov av
vidarebosättning. Men 2018 tillhandahölls endast 92
400 platser för vidarebosättning av 25 stater.

Källor: UNHCR Global Resettlement Needs 2019,
UNHCR Resettlement Fact Sheet 2018

9

De flesta flyktingar bor i
städer – inte i läger

Mer än 60 % av världens flyktingar bor i städer där de
ofta har en större chans att försörja sig, gå i skolan
och skapa sig ett nytt liv. Även om läger endast är
avsedda att vara tillfälliga lösningar i nödsituationer,
tvingas många flyktingar fortfarande att tillbringa
årtionden i tillfälliga bostäder runtom i världen i brist
på alternativa lösningar.

Källa: UNHCR Global Trends 2018

6

Två tredjedelar av alla flyktingar
kommer från endast fem länder

Sammanlagt kommer två tredjedelar av världens
alla flyktingar från endast fem länder. Syriska
flyktingar står för nästan en tredjedel av världens
flyktingbefolkning, följt av Afghanistan, Sydsudan,
Myanmar och Somalia. I Somalia har den våldsamma
konflikten som tvingar människor att fly från sina
hem pågått i nästan 30 år.
Källa: UNHCR Global Trends 2018

8

Hälften av världens flyktingar är
barn

Hälften av världens flyktingbefolkning är barn och
ungdomar under 18. Fler än 110 000 har skilts från sina
familjer. 2018 sökte 27 600 barn utan medföljande
vuxen och barn som skilts från sina familjer asyl
i länder runt om i världen. Tvångsfördrivningar
får allvarliga konsekvenser för barns möjlighet
till utbildning och för närvarande går 3,7 miljoner
flyktingbarn inte i skolan.
Källor: UNHCR Global Trends 2018,
UNHCR:s utbildningsrapport “Stepping Up”

10

Att söka asyl är aldrig
ett brott

Rätten att söka asyl i ett annat land för de som har
förlorat sitt eget lands skydd föreskrivs i artikel 14 i
den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.
Flyktingkonventionen är det första fördrag som
ändrade idealen i förklaringen till juridiskt bindande
skyldigheter. Det är därför inte ett brott att söka asyl,
även om personen irreguljärt har tagit sig in i landet.

Källa: Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
Uppdaterad 2 september 2019

