
FAKTA OM FLYKTINGAR
Flyktingar, asylsökande och fördrivna har under de senaste åren blivit återkommande 
ämnen i den politiska och offentliga debatten. Temat är omgivet av myter och det 
saknas ofta konkreta fakta. UNHCR, FN:s flyktingorgan, listar här de 10 viktigaste 

fakta om flyktingar – för en faktabaserad debatt.
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2 2/3 av alla flyktingar kommer 
från enbart fem länder      

Mer än två tredjedelar, 68 procent, av alla världens 
flyktingar kommer från enbart fem länder. Syriska 
flyktingar utgör fortsatt den största gruppen med 
6,7 miljoner flyktingar, följt av Venezuela (4,0 milj.), 
Afghanistan (2,6 milj.), Sydsudan (2,2 milj.) och 
Myanmar (1,1 milj.).

1 1% av människor är på flykt 

Antalet människor på flykt i världen har nått en 
rekordhög nivå i takt med att konflikter blivit allt mer 
komplexa och långvariga. Vid slutet av 2020 var 82,4 
miljoner människor på flykt på grund av förföljelse, 
konflikt, våld och kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Siffran har fördubblats under det senaste 
årtiondet och innebär att 1 av 95 människor i världen 
har tvingats fly.

3 3 av 4 flyktingar bor i ett 
grannland

73 procent av flyktingar har sökt skydd i ett land som 
gränsar till hemlandet, inklusive flera av världens 
fattigaste och minst utvecklade länder. Enbart 
14 procent av världens flyktingar befinner sig i 
höginkomstländer. Låg- och medelinkomstländer har 
även drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin 
vilket har slått extra hårt mot flyktingar.

4 Miljontals är på flykt inom 
sina egna länder

Medan 26 miljoner människor har flytt från sina 
hemländer är 48 miljoner människor internt fördrivna. 
Även om de inte har korsat en internationell gräns har 
de ofta liknande behov av skydd och humanitär hjälp 
som flyktingar. De länder med flest internt fördrivna 
är Colombia, Syrien och Demokratiska republiken 
Kongo.
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6 3 av 4 flyktingar är fast i 
långvariga kriser

76 procent av världens flyktingar, nästan 16 miljoner, 
är fast i långvariga flyktingsituationer. Vid slutet 
av 2020 hade 49 långvariga flyktingsituationer – 
situationer där minst 25 000 flyktingar har befunnit 
sig i samma mottagarland i fem år – registrerats. Ett 
exempel är afghaners flyktingsituation som nu är inne 
på sitt femte årtionde. 

9 90 procent av flyktingar 
kommer från de länder som är 

mest sårbara för klimatförändringar
Av alla som tvingats på flykt under 2020 var 95 
procent från länder som är sårbara eller mycket 
sårbara för klimatförändringar. Konsekvenser av 
klimatförändringarna – som översvämning och torka 
– bidrar till att driva människor på flykt såväl som till 
att öka sårbarheten bland de som redan tvingats fly. 
Runt 9 av 10 flyktingar kommer från de länder som är 
allra mest sårbara för klimatförändringar och 7 av 10 
internflyktingar kommer från sådana länder. 

10      Det är aldrig ett brott att 
söka asyl

Rätten att söka asyl i ett annat land för de som har 
mist skyddet från det egna landet är förankrad i artikel 
14 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna. Genom 1951 års flyktingkonvention blev 
avsiktsförklaringen juridiskt bindande. Det är alltså 
inte ett brott att söka asyl även om personen i fråga 
har kommit till landet irreguljärt.

5 Långt färre människor 
anländer till Europa

Antalet flyktingar och migranter som korsar 
Medelhavet och anländer till Europa har sjunkit 
kraftigt under de senaste åren. Under 2020 kom 
sammanlagt 95 031 personer till Europa över 
Medelhavet jämfört med ca. 1 miljon under 2015. 
Runt 1 401 människor miste livet på Medelhavet 
under 2020 vilket är en ökning från tidigare år. 
Asylansökningar i Sverige har minskat under det 
senaste året från  21 958 under 2019 till 12 991 under 
2020.

7 Över 95 procent av 
vidarebosättningsplatser   

   saknas
I takt med att antalet utsatta flyktingar ökar växer 
också behovet för vidarebosättning. UNHCR 
uppskattar att 1,4 miljoner flyktingar i nuläget är i 
behov av vidarebosättning då de inte har tillgång till 
tillräckligt skydd i deras nuvarande asylland. Enbart 
34 400 flyktingar blev vidarebosatta under 2020 – 
en nedgång från 107 800 flyktingar år 2019. Sverige 
har en lång tradition av att ta emot kvotflyktingar och 
välkomnade 3 567 kvotflyktingar under 2020.

8 42 procent av världens 
fördrivna är barn

Medan barn utgör runt 30 procent av världens 
befolkning var 42 procent av flyktingar och fördrivna 
barn och ungdomar under 18 år vid slutet av 2020. 
Andelen flyktingar som är barn är särskilt hög i de 
tre regionerna söder om Sahara där de utgör mer än 
hälften av alla på flykt. UNHCR uppskattar att nästan 
en miljon barn fötts som flyktingar mellan 2018 och 
2020. Under 2020 kom 500 ensamkommande barn 
till Sverige som asylsökande.
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