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UNHCR, FN:s flyktingorgan, är dedikerad 
att rädda liv, värna om rättigheter och 
möjliggöra en bättre framtid för flyktingar, 
fördrivna och statslösa människor. 

UNHCR:s Representation för 
de nordiska och baltiska länderna
Sveavägen 166, våning 15, 
113 46 Stockholm 

www.unhcr.org/neu
@UNHCR_NE

Hitta mer information om UNHCR:s 
rekommendationer för att förbättra 
tillgängligheten till familjeåterförening, 
samt UNHCR:s rapport ”Families 
Together” om familjeåterförening i 
Europa.
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5 fakta om 
familjeåterförening

Krig, förföljelse och konflikt splittrar familjer1
Världen bevittnar för närvarande ett rekordhögt antal människor som tvingats fly sina hem 
på grund av konflikt, våld, förföljelse och brott mot mänskliga rättigheter: mer än 100 miljoner 
människor och nästan hälften av dem är barn. När människor tvingas fly sker det ofta under 
ett snabbt händelseförlopp samt kaosartade omständigheter och då splittras många familjer. 
Det finns flera anledningar till att barn, föräldrar och andra familjemedlemmar lämnas kvar 
i samband med flykt. Riskerna och svårigheterna resan innebär är en av anledningarna, 
men även bristen på finansiering för alla familjemedlemmars möjlighet att fly. Längtan att 
återförenas med familjen utgör en stor drivkraft bakom sekundära förflyttningar av flyktingar.

Familjesammanhållning är en mänsklig rättighet2
Familjeliv och familjesammanhållning är en grundläggande rättighet, erkänd i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, vilket gäller alla människor, inklusive 
flyktingar och asylsökande. Den fungerar som utgångspunkt i flera internationella och 
regionala rättsliga instrument. Vid separation under flykt, och där familjemedlemmar har 
sökt asyl i andra länder, är familjeåterförening ofta det enda sättet att försäkra flyktingar 
rätt till familjesammanhållning. Det Globala Avtalet om Flyktingar (Global Compact on 
Refugees), som FN antog 2018, betonar familjeåterförening som en viktig och avgörande 
väg för att få skydd och för utökad global ansvarsfördelning.

Familjer är splittrade på grund av hinder att återförenas3
Många flyktingar och deras familjer kan vara berättigade familjeåterförening, men 
ofta finns det flera hinder för deras återförening – hinder av praktisk, rättslig och 
ekonomisk natur. Hinder kan exempelvis vara den begränsade definitionen av familj 
i nationell lagstiftning, obligatoriska väntetider, höga ansökningsavgifter, krävande 
dokumentationskrav och begränsad tillgång till ambassader.



Familjeåterförening kan vara enklare

Familjeåterförening är avgörande för flyktingars välmående
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Den syriska familjen Mansour 
med Ahmad, Sara och deras tre 
söner lämnade det fruktansvärda 
kriget bakom sig och lever nu 
tryggt i Gaweinstal, Österrike. 
Familjen återförenades med 
de föräldralösa syskonbarnen 
Abdallah och Mostafa, efter att 
deras föräldrar tragiskt gick bort i 
en bilbombsattack.

Föreställ dig vad du skulle göra om du separerades från dina barn, din man, din 
fru eller andra närstående familjemedlemmar – hur länge skulle du kunna uthärda 
det? Separation av familjer när människor flyr kan ha förödande konsekvenser för 
familjemedlemmars välmående och deras förmåga att återuppbygga sina liv. UNHCR 
tror på att tillhandahålla flyktingar tillgänglighet och möjlighet att återförenas med sina 
familjer är absolut nödvändigt – detta hjälper dem att integreras, bli självförsörjande 
och bidra till deras nya samhällen. Dessutom kommer det hjälpa dem att trivas och 
leva så normala liv som möjligt. 

En bredare användning av familjeåterförening skulle göra det möjligt för fler människor 
att resa lagligt utan att behöva ta till farliga flyktvägar. UNHCR menar att säkra och 
lagliga vägar, inklusive familjeåterförening, borde öka. Detta skulle vara möjligt om 
länder gör familjeåterförening enklare, mer flexibelt och tillgängligt. Konkreta sätt för 
att uppnå detta skulle till exempel kunna vara att tillämpa en bredare av definition 
av vilka som utgör en familj, att ha mindre begränsningar och tidsfrister, att ha mer 
flexibilitet när det kommer till dokumentation som saknas och att avgifter hålls skäliga.


