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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utveckling och migration
(2005/2244(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln 
”Migration och utveckling: konkreta riktlinjer” (KOM(2005)0390),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma 
normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
medlemsstaterna (KOM(2005)0391),

– med beaktande av kommissionens meddelanden till rådet och Europaparlamentet: 
”Prioriterade åtgärder för att lösa migrationsutmaningarna – Första uppföljningen av 
mötet på Hampton Court” (KOM(2005)0621), ”EU:s handlingsstrategi mot 
personalbristen inom hälso- och sjukvården i utvecklingsländerna” (KOM(2005)0642) 
och ”Tematiskt program för samarbete med tredjeländer om migration och asyl” 
(KOM(2006)0026),

– med beaktande av de senaste slutsatserna från Europeiska rådets ordförandeskap, 
den 15-16 december 2005: ”Övergripande strategi för migration”,

– med beaktande av resolutionerna A/RES/58/208, A/RES/59/241 och A/RES/60/205 från 
FN:s generalförsamling, vilka diskuterades i en dialog på hög nivå vid det 61:a 
sammanträdet 2006 om internationell migration och utveckling,

– med beaktande av partnerskapsavtalet mellan länderna i Afrika, Västindien och Stilla 
havet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra 
sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet)1 och ändrat i Luxemburg 
den 25 juni 20052, särskilt artikel 13 om migration,

– med beaktande av beslut nr 4/2005 av AVS–EG-ministerrådet av den 13 april 2005 om 
användning av medel ur reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för 
långsiktig utveckling3,

– med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare med titeln ”Global studie om 
kvinnors roll för utveckling, 2004: kvinnor och internationell migration”, A/59/287/Add.1,

– med beaktande av Världsbankens rapport med titeln: ”Global Economic Prospects 2006: 
Economic Implications of Remittances and Migration”4,

  
1 EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
2 EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.
3 EUT L 164, 24.6.2005, s. 46.
4 Internet: www.worldbank.org/globaloutlook
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– med beaktande av rapporten från den globala kommissionen om internationell migration 
från oktober 2005 med titeln ”Migration i en sammanlänkad värld: nya 
handlingsmöjligheter”1,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 18, 19 och 21,

– med beaktande av de åtaganden som medlemsstaterna ingick 2005, framför allt

– att Europeiska unionen och dess medlemsstater senast 2015 skall uppnå FN:s mål om 
0,7 procent av bruttonationalinkomsten, vilket bör innebära att unionens bidrag till 
millennieutvecklingsmålen ökar från 33 miljarder euro 2003 till mer än 
84 miljarder euro 2015 (slutsatser från Europeiska rådets ordförandeskap av 
den 16-17 juni 2005),

– att Europeiska unionen och övriga biståndsgivare fördubblar sitt stöd till Afrika, vilket 
bör ge ett offentligt utvecklingsbistånd på 25 miljarder US-dollar år 20102

(kommuniké av den 8 juli 2005 från G8-mötet i Gleneagles),

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen 
om Europeiska unionens utvecklingspolitik, med titeln ”Europeiskt samförstånd om 
utvecklingspolitik” av den 20 december 2005, som innehåller en allmän handlingsram för 
EU i fråga om utveckling,

– med beaktande av sina resolutioner av den 17 november 2005 om en utvecklingsstrategi 
för Afrika3, av den 15 november 2005 om globaliseringens sociala dimension4, av 
den 26 oktober 2005 om en gemenskapsmetod för hantering av ekonomisk migration5, av 
den 9 juni 2005 om sambandet mellan laglig och olaglig migration och integrationen av 
invandrare6 och av den 12 april 2005 om Europeiska unionens roll när det gäller att uppnå 
millennieutvecklingsmålen7,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från 
utrikesutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-…/2006), och av följande skäl:

A. Av 175 miljoner migranter (3 procent av världens befolkning) lever 40 procent i 
utvecklingsländer.

  
1 Internet: www.gcim.org (oktober 2005).
2 I förhållande till 2004 års nivåer motsvarar detta en fördubbling av stödet.
3 Antagna texter, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
4 Antagna texter, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
5 Antagna texter, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
6 Antagna texter, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
7 EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 311.
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B. Världssamfundet har ännu inte mobiliserat sig genom att göra betydande insatser.

C. Att endast höja det offentliga utvecklingsbiståndet löser inte frågan om sambandet mellan 
migration och utveckling.

D. För länderna i syd innebär migration att de högst utbildade och mest företagsamma 
medborgarna lämnar landet och att ”kompetensflykten” äventyrar tillhandahållandet av 
och kvaliteten på grundläggande tjänster, som hälso- och sjukvård.

E. Cirkulär migration, som möjliggör in- och utresor mellan ursprungslandet och 
destinationslandet, skapar stora möjligheter för utvecklingen i mottagar- och 
avreseländerna.

F. I världen fanns det under 2005 nästan 9,2 miljoner flyktingar och 25 miljoner personer 
som var ”internflyktingar”, varav hälften i Afrika. Dessa personer omfattas inte av något 
internationellt skydd, vilket skapar en oacceptabel rangordning av offren.

G. Migranter, som drabbas av diskriminering och social otrygghet, är en grupp som ännu inte 
skyddas tillräckligt av världssamfundet och av nationell lagstiftning.

H. Den internationella konventionen om skydd av migranters rättigheter har inte ratificerats 
av någon medlemsstat.

I. Europeiska unionen har endast anslagit 15 miljoner euro till integrationsmålet sedan 1999, 
dvs. 0,5 euro per invandrare.

J. Nära hälften av de internationella migranterna är kvinnor, och deras särskilda roll beaktas 
inte inom migrationspolitiken.

1. Europaparlamentet är övertygat om att Europeiska unionen måste spela en viktig roll för 
att få migrationen att bidra till utveckling.

2. Europaparlamentet framhåller att unionen måste komma med en politisk lösning som är 
mer inriktad på Afrika, migrationen inom syd och frågan om sambandet mellan utveckling 
och migration. Parlamentet kräver att migrationsfrågan högprioriteras på dagordningen 
och i den politiska dialogen mellan företrädare för EU och Afrika, och ger sitt stöd till att 
det anordnas ett toppmöte mellan företrädare för EU och Afrika för att hitta en gemensam 
politisk lösning.

3. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt men inte tillräckligt att höja det 
offentliga utvecklingsbiståndet för att få migrationen att bidra till utveckling. Parlamentet 
kräver att Europeiska unionen och medlemsstaterna fullgör de åtaganden som ingicks 
under 2005.

4. Europaparlamentet rekommenderar att migration och dess inverkan på utveckling beaktas 
genomgående i alla diskussioner och insatser för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

5. Europaparlamentet anser att gemensam utveckling, som går ut på att erkänna och stödja 
invandrargruppernas roll för utvecklingen i deras ursprungsländer, bör få ett fullständigt 
erkännande på EU-nivå.
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6. Europaparlamentet betonar att unionen måste införa två prioriterade instrument för att få 
migrationen att bidra till utveckling:
- En särskild fond som förvaltas tillräckligt flexibelt och reaktivt, framför allt för att 

möjliggöra finansiering av insatser för gemensam utveckling.
- En garantifond som garanterar att invandrares mikroprojekt blir bestående och får så 

stor betydelse som möjligt för utvecklingen.

7. Europaparlamentet anser att Aeneas-programmet bör utnyttjas för en utvecklingsstrategi, 
liksom det program som kommer att avlösa detta program 2007, särskilt genom 
finansiering av insatser för gemensam utveckling.

8. Europaparlamentet föreslår integrerade planer för regional utveckling som inriktas på de 
främsta afrikanska emigrationsområdena. Syftet är att finansiera
- uppbyggnad av infrastruktur (dricksvatten, elektricitet, vårdinrättningar, skolor, vägar 

osv.),
- en del av driftskostnaderna, genom ett riktat budgetstöd.

9. Europaparlamentet ber kommissionen, medlemsstaterna samt nationella och 
internationella finansiella institutioner att vidta politiska åtgärder som syftar till att
- främja och underlätta invandrares pengaöverföringar, genom att göra dem billigare, 

snabbare och säkrare,
- bredda invandrares tillgång till finansiella tjänster,
- kanalisera invandrarnas återförda medel till produktiva investeringar, genom att 

underlätta mikroföretagens och de små och medelstora företagens tillgång till krediter 
och genom att titta närmare på innovativa finansiella produkter med inriktning på 
invandrargrupper, till exempel ”sparplan för utveckling”.

10. Europaparlamentet ber kommissionen och medlemsstaterna att ta fram program för att få 
högkvalificerade personer inom invandrargrupperna att medverka till utveckling, genom 
att stå för löneskillnaden för högkvalificerade invandrare som är beredda att återvända till 
sina länder eller genom att inrätta system för ”dubbla tjänster” för personal inom den 
offentliga sektorn i syd (lärare, forskare, läkare). Parlamentet ber kommissionen att 
genomföra en undersökning om de erfarenheter av ”dubbla tjänster” som gjorts i 
medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet ber Europeiska unionen och medlemsstaterna att uppmuntra cirkulär 
migration eller pendling genom att
- i samförstånd med ursprungsländerna anta politiska åtgärder och program för temporär 

migration, till exempel att ge vissa grupper visum för flera inresor,
- systematisera överföringen av pensioner och andra sociala förmåner mellan ursprungs-

och destinationslandet.

12. Europaparlamentet ber unionen att konkret integrera främjandet av värdiga arbeten med 
EU:s utvecklingsdagordning, särskilt
- att inkludera klausuler om respekt för grundläggande arbetsnormer i alla bilaterala 

avtal som undertecknas av unionen eller dess medlemsstater,
- att inrätta ett kontrollverktyg (”bilaterala observatörer”),
- att föra fram värdiga arbeten som grund för ett nionde millennieutvecklingsmål.
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13. Europaparlamentet ber Europeiska unionen och medlemsstaterna att vidta politiska 
åtgärder för att begränsa kompetensflyktens negativa ekonomiska och sociala 
konsekvenser för länderna i syd, genom att
- omorientera utbildningen mot sektorer där det råder arbetskraftsbrist,
- finansiera program för gemensam utveckling mellan olika partner i nord och i syd, 

inom länder och sektorer som drabbats särskilt av kompetensflykt.

14. Europaparlamentet rekommenderar att det antas en ”europeisk kod för gott uppförande” 
och nationella koder i medlemsstaterna för att reglera rekryteringen av arbetskraft.

15. Europaparlamentet betonar att ”kompetenscirkulation” är viktigt för att stärka 
migrationens positiva bidrag till utveckling. Parlamentet rekommenderar kommissionen 
och medlemsstaterna att beslutsamt engagera sig för denna metod genom att föreslå 
åtgärder för att
- främja temporära och virtuella återvändanden, på grundval av de försök som unionen 

gör just nu,
- uppmuntra institutionella partnerskap mellan organ i utvecklingsländer och 

Europeiska unionens medlemsstater (forskningsinstitut, universitet, sjukhus).

16. Europaparlamentet kräver att kvinnors särskilda roll för migration och utveckling beaktas 
bättre, framför allt att
- könsdimensionen integreras i alla de program för utveckling eller gemensam 

utveckling som har samband med migrationsfrågan,
- kvinnor och kvinnoorganisationer blir prioriterade målgrupper för åtgärder som syftar 

till att öka invandrargruppernas ansvar och stödja deras projekt finansiellt.

17. Europaparlamentet anser att AVS–EG:s partnerskap utgör en förmånlig ram för förslag till 
gemensamma lösningar på migrationsfrågan. Parlamentet ber kommissionen att ta upp 
följande mål i de pågående förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap eller i 
eventuella förhandlingar om återtagandeavtal:
- Lika behandling i fråga om social trygghet för AVS-medborgare, vilket angavs redan i 

Lomékonventionen men som ännu inte har blivit verklighet.
- Bättre möjligheter att få korttidsvisum för medborgare från AVS-länder.
- Genomförande av ett informationsprogram i AVS-länderna riktat till personer som vill 

invandra till unionen.

18. Europaparlamentet gläder sig åt att det kommer att inrättas en AVS–EG-facilitet för 
migration i slutet av 2006, men ber samtidigt kommissionen att klargöra målen och 
garantera att instrumentet inte avleds från utvecklingsmålet.

19. Europaparlamentet ber kommissionen att föreslå åtgärder som syftar till att stärka de 
sydliga staternas kapacitet att föra en självständig migrationspolitik, inom ramen för EU:s 
medel för migration eller AVS–EG-faciliteten.

20. Europaparlamentet understryker att Afrikanska unionen och afrikanska regionala 
organisationer kan spela en viktig roll för att kanalisera den ekonomiska migrationen i 
Afrika, till exempel genom bi- och multilaterala avtal med klausuler om respekt för de 
mänskliga rättigheterna och ILO:s normer. Parlamentet anser att Europeiska unionen bör 
stödja sådana initiativ.
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21. Europaparlamentet ber kommissionen att tillsammans med de berörda länderna studera 
handlingsprogram med inriktning på migranter i identifierade ”migrationscentrum” och 
transitzoner, med fokus på de mest utsatta migranterna (kvinnor, ensamma minderåriga).

22. Europaparlamentet ber unionen att stödja de initiativ som FN:s flyktingkommissariat tagit 
för att världssamfundet skall klargöra begreppen politisk flykting, ekonomisk flykting och 
miljöflykting och ge varje kategori anpassat skydd och stöd. Parlamentet insisterar på att 
det skydd som föreskrivs i flyktingkonventionen från 1951 bör utvidgas till att omfatta 
fördrivna personer.

23. Europaparlamentet understryker att migranter är en tillgång för mottagarländerna och 
vidhåller att den rollen bör stärkas och få ett ökat erkännande.

24. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att inte se 
migrationsfrågan som en förlängning av deras restriktiva migrationspolitik i sina 
förbindelser med tredjeland. Parlamentet vänder sig mot varje form av ”externalisering” 
av unionens och medlemsstaternas migrationspolitik, dvs. att allt ansvar för 
migrationsfrågor läggs på länderna i syd.

25. Europaparlamentet uppmanar alla unionens medlemsstater att ratificera den internationella 
konventionen om skydd av migranters rättigheter och till fullo infria sina internationella 
åtaganden när det gäller skydd av migranter och deras familjer.

26. Europaparlamentet ber unionen och medlemsstaterna att agera för att ”närma statusen” för 
utlänningar bosatta i Europeiska unionen till statusen för medlemsstaternas medborgare 
och att ge dem största möjliga rättssäkerhet, för att komma närmare målet om ett 
EU-medborgarskap som står öppet för människor från länder utanför EU.

27. Europaparlamentet ber kommissionen och rådet att se till att bekämpningen av 
människohandel som har samband med migration blir en prioritering för 
Europeiska unionen och att lämpliga finansiella medel anslås till detta.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till EU:s och AVS-ländernas regeringar, AVS–EG-rådet och den 
gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen.
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MOTIVERING

Syftet med detta initiativbetänkande är att analysera sambandet mellan internationell migration 
och utveckling för att sedan dra slutsatser om Europeiska unionens samarbets- och 
utvecklingspolitik.

Nu i början av 2000-talet finns det 175 miljoner migranter (3 procent av världens befolkning). 
Denna siffra har nästan tredubblats på 40 år.
40 procent av migranterna lever i utvecklingsländer.

Migranternas motiv varierar. Demografi och fattigdom är fortfarande centrala faktorer. Men 
olika befolkningars historia, kulturella band, språklig närhet och antidemokratiska regimer är 
också viktiga faktorer för migrationsdynamiken.
Europeiska unionen har en viktig roll att spela för att få migrationen att bidra till utveckling. 
Detta betänkande har utformats som en ”verktygslåda”, som EU skall kunna plocka ur för att nå 
detta mål.
Men betänkandet är inte heltäckande, och det av två skäl.
- Syftet är inte att uttala sig om EU:s och medlemsstaternas migrationspolitik.
- Föredraganden gör inte anspråk på att vara uttömmande i ett så pass brett ämne som 

frågan om utveckling – vissa diskussioner eller rekommendationer skisseras bara och bör 
utvecklas i framtiden.

I) Migrationsfrågan: en utmaning för EU:s samarbetspolitik

A – En ny metod
Unionens migrationspolitik grundar sig på två illusioner.
Illusionen att vi kan göra gränserna vattentäta
EU och dess medlemsstater ser migrationsfrågan enbart som en förlängning av deras restriktiva 
migrationspolitik i sina förbindelser med tredjeland. Därför uppstår ett synsätt som i första hand 
är defensivt och säkerhetsrelaterat, vilket gör att staterna i syd får bära hela ansvaret 
(”externalisering” av vår migrationspolitik).
Den frågan tas inte upp i betänkandet. Föredraganden vill dock betona att det är bara genom att 
vända på den logiken som EU kan spela en roll i dessa viktiga frågor kring migration och 
utveckling.
Illusionen att migration endast kan förklaras med fattigdom
I motsats till vedertagna idéer innebär utveckling i ett första skede att migrationen intensifieras 
snarare än bromsas. Att höja biståndet räcker inte som lösning. Det är nödvändigt men inte 
tillräckligt.

Europeiska unionens metod måste alltså ses över.
EU:s metod bör bygga på nya redskap, så att migranternas roll i kampen mot fattigdom och för 
utveckling erkänns och främjas. Vi måste gå ifrån logiken om ”mer utveckling för mindre 
migration” till ”bättre hantering av migrationen för mer utveckling”.
Vi måste koncentrera oss mer på Afrika och migrationen mellan länder i syd.
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Afrikanska unionen har gjort migration till ett huvudtema för sina insatser, på initiativ av 
Afrikanska kommissionens ordförande A. Konaré. EU bör placera migrationsfrågan högst upp på 
dagordningen och i den politiska dialogen mellan företrädare för Europa och Afrika.

B - Nya instrument
Unionen har under de senaste månaderna gjort relevanta analyser av frågan om migration och
utveckling. Men EU har ännu inte något avpassat verktyg för att nå sina mål.

1 – En förutsättning:
Att fullgöra de politiska åtaganden som EU ingick under 2005 i fråga om utvecklingsbistånd 
(0,7 procent av BNP senast år 2015, fördubblat bistånd till Afrika senast år 2010).

2 – Två mål:
a) Att införliva frågan om migration och dess inverkan på utveckling i 
millennieutvecklingsmålen
Migrationsfrågan finns underförstått i alla millennieutvecklingsmål, men den nämns inte 
uttryckligen i något av dem.
b) Att sätta migrationsfrågan i centrum för AVS–EG-partnerskapet.
Initiativ för migration bör ingå i de pågående förhandlingarna om avtal om ekonomiskt 
partnerskap, på grundval av artikel 13 i Cotonouavtalet.
AVS–EG-faciliteten för migration kommer att inrättas i slutet av 2006 och har tilldelats 
25 miljoner euro. Faciliteten skall göra det möjligt att stärka AVS-ländernas kapacitet på 
migrationsområdet.

3 – Två prioriterade instrument:
a) En särskild fond som förvaltas tillräckligt flexibelt och reaktivt för finansiering av insatser för 
gemensam utveckling.
EU har i dag Aeneasprogrammet. Men detta program används i hög grad för gränsskydd och 
undersökningar, vars intresse ibland är tveksamt. Detta program, och det program som kommer 
att följa 2007, bör verkligen utnyttjas för en strategi som går ut på att få migrationen att ge ett 
större bidrag till utveckling, särskilt genom finansiering av mikroprojekt för gemensam 
utveckling.

b) En garantifond som garanterar att invandrares mikroprojekt blir bestående och får så stor 
betydelse som möjligt för utvecklingen.
Garantifrågan är grundläggande. I alla nuvarande system är en garanti det instrument som saknas 
för att man skall kunna ”ta nästa steg” och för att mikroentreprenörer skall få möjlighet att 
utveckla sin verksamhet och skapa små eller medelstora företag.

II) Migranter som främjare av utvecklingen i ursprungslandet

A – Att främja gemensam utveckling och stadfästa den i EU:s texter
Gemensam utveckling definieras som en uppvärdering av den potential som invandrargrupper i 
rika länder har för att främja utvecklingen i sina ursprungsländer. Syftet är att få migration att 
bidra till utveckling, tack vare samverkan mellan olika folk.
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B – Att främja pengaöverföringar
Pengaförsändelserna till ursprungsländer (232 miljarder US-dollar 2005, varav 167 miljarder 
skickades till utvecklingsländer) överskrider med råge det offentliga utvecklingsbiståndet, och då 
har hänsyn inte tagits till informella försändelser, som uppskattas till minst 50 procent av den 
officiella siffran. Den övervägande delen av dessa medel går till familjemedlemmarnas 
konsumtion, ofta för att de inte skall dö av hunger. Endast en liten del av dessa överföringar 
finansierar investeringar. EU:s politik bör bidra till att de i så stor utsträckning som möjligt 
medverkar till ursprungslandets utveckling:
- Att främja och underlätta invandrares pengaöverföringar.
- Att bredda invandrares tillgång till finansiella tjänster.
- Att kanalisera invandrarnas återförda medel till produktiva investeringar.

C – Att förhindra kompetensflykt och dämpa dess negativa inverkan på utveckling
För många länder i syd innebär migration att de högst utbildade eller mest företagsamma 
entreprenörerna försvinner. Denna kompetensflykt berövar länderna i syd inkomster och hindrar 
dem från att få avkastning på sin investering i dessa personers utbildning.
När det är anställda inom hälso- och sjukvården eller utbildningsväsendet som migrerar 
äventyras tillhandahållandet av och kvaliteten på grundläggande tjänster i länderna i syd, vilket 
är allvarligare. Den allvarliga krisen inom de afrikanska vårdsystemen kräver en akut och 
specifik lösning. Syd behöver strategier för att ”utbilda och behålla”.
I nord bör åtgärder vidtas för att reglera rekryteringen av arbetstagare från syd, inom ramen för 
europeiska och nationella koder för gott uppförande.
Det prioriterade syftet bör vara att främja ”kompetenscirkulation”, för att kompensera för 
”flyktens” negativa konsekvenser. Ett av de mest lovande spåren på denna väg är systemen med 
dubbla tjänster, så att forskare, lärare och anställda inom läkarkåren i syd kan ägna hälften av sin 
tid till en inrättning i deras land.

D – Att anpassa migrationspolitiken efter kraven på utveckling
Målet är att uppmuntra cirkulär migration eller pendling, vilket ger det viktigaste bidraget till 
mottagar- och avreseländernas utveckling.

III) Att påverka migrationen mellan länderna i syd

A – Att stärka de sydliga staternas kapacitet att hantera sin egen migrationspolitik
Det bör erkännas att länderna i syd har rätt att föra en självständig migrationspolitik och inte 
hantera ett instrument för en migrationspolitik dikterad av nord. Dessa staters kapacitet på 
området bör också stärkas.
B – Att stödja de regionala organisationernas initiativ
Inom officiella områden med fri rörlighet (som Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap –
Ecowas) krävs det en betalning för att överskrida en internationell gräns. Afrikanska unionen och 
afrikanska regionala organisationer kan spela en viktig roll för att kanalisera den ekonomiska 
migrationen i Afrika, till exempel genom bi- och multilaterala avtal med klausuler om respekt för 
mänskliga rättigheter och ILO:s normer.
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C – Att sätta i gång regionala ”mini-Marshallplaner” i de viktigaste emigrationsområdena 
i Afrika
Bekämpningen av olaglig invandring skulle åter kunna bli effektiv med en integrerad regional 
strategi, som inriktas på ett antal nyckelområden.

D – Att satsa på migrationscentrum och migranternas transitzoner
Det är värdefullt att lokalisera ”migrationscentrum”, som också är områden där det är möjligt att 
agera. Migrationscentrum kan definieras som platser där frivilliga migranters vägar korsas och 
skiljs åt. Det kan vara en stat (Gabon, Nigeria, Elfenbenskusten, Sydafrika och Libyen) eller en 
stor stad (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, Nairobi ...), där det finns moderna transport- och 
kommunikationsmedel och områden för mottagande, avresa eller genomresa i samband med att 
det ”uppstår” en mycket aktiv migrationsrutt (området i norra Sahel).
Den typen av åtgärder skulle syfta till att stödja de mest utsatta migrantgrupperna (kvinnor, 
ensamma minderåriga), för att hjälpa dem att bli självständiga och klara sig på annat sätt än 
genom att lämna landet.

E – Att ta ökad hänsyn till kvinnors särskilda roll för migration och utveckling
Inom migrationspolitiken tas ingen eller liten hänsyn till kvinnans särskilda roll. Ändå är nära 
hälften av de internationella migranterna (48,6 procent) kvinnor. Många undersökningar har 
också visat att stöd till projekt som drivs av kvinnor ger ett optimalt bidrag till utveckling. 
Programmen bör bland annat stödja bybanker och kvinnliga sparföreningar, som har bevisat sitt 
bidrag till utveckling.
F – Att investera i utbildning och yrkesutbildning
Sedan flera år tillbaka rekommenderar parlamentet att 20 procent av EU:s utvecklingsmedel 
anslås till målen om utbildning och grundläggande hälso- och sjukvård. Vi har långt kvar dit … 
För AVS-länderna ligger det totala anslaget för utbildning och hälso- och sjukvård inom ramen 
för EUF (4,98 procent under 2004) mycket långt från det referensbeloppet.

G – Att främja värdiga arbetsförhållanden
Som global aktör bör EU vara en av de främsta försvararna av en dagordning för värdiga arbeten 
och en anständig pension för alla. När det gäller migration innebär värdiga arbeten att det ställs 
två krav:
- På nord, eftersom de rika länderna måste erbjuda ett värdigt arbete för alla.
- På syd, eftersom ett partnerskap för utveckling med inriktning på värdiga arbeten skapar 

förutsättningar för att agera innan människor lämnar landet.

IV) Det särskilda problemet med flyktingar och fördrivna personer

A – Fördrivna personer: glömda offer i glömda kriser
Under 2005 fanns det i världen nästan 9,2 miljoner flyktingar och 25 miljoner ”internflyktingar” 
på grund av krig och förföljelser, varav hälften i Afrika. Miljoner civila hade också tvingats fly 
på grund av en naturkatastrof, torka eller en kris i samband med skogsskövling och 
ökenutbredning. Inom några år kan de bli så många som 50 miljoner.
Det nuvarande systemet för flyktingskydd gör det inte möjligt att stödja dessa grupper, vilket 
skapar en oacceptabel rangordning mellan offer. FN:s flyktingkommissariat hjälper 5,6 miljoner 
fördrivna personer utöver sina insatser för 9,2 miljoner flyktingar, utan mandat att göra detta.
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EU bör stödja flyktingkommissariatets insatser och trycka på för att världssamfundet klargör 
begreppen politisk flykting, ekonomisk flykting och miljöflykting och ger varje kategori 
anpassat skydd och stöd.
Just nu är det brådskande att utvidga det stöd som föreskrivs i flyktingkonventionen från 1951 
till att även omfatta fördrivna personer.

B – Att stödja flyktingars och fördrivna personers frivilliga återvandring och återflyttning
i partnerskap med FN:s flyktingkommissariat och berörda länder eller regionala organisationer.

V) Migration, värdighet och mänskliga rättigheter

Migranterna är de främsta offren för den ökade otryggheten, som har två grundorsaker: dels 
sociala orättvisor och diskriminering, dels ojämlikheter mellan länder och nords dominans över 
syd.

A – Att skydda migranternas rättigheter
Ingen europeisk stat har ratificerat det mest heltäckande instrumentet för migrerande 
arbetstagares rättigheter: den internationella konventionen om skydd av migranters rättigheter, 
som antogs den 18 december 1990 av FN:s generalförsamling och trädde i kraft den 1 juli 2003. 
De måste snarast göra detta.

B – Att främja integrationen av invandrare
En enda siffra räcker för att visa att EU inte gör tillräckligt när det gäller integration: sedan 1999 
har 15 miljoner euro anslagits för integrationsprogram för lagliga invandrare, vilket är 0,5 euro 
per invandrare …
Målet är fortfarande att skapa ett EU-medborgarskap som står öppet för människor från länder 
utanför EU (”civilt medborgarskap”). I väntan på detta bör man närma statusen för utlänningar 
bosatta i Europeiska unionen till statusen för medlemsstaternas medborgare och ge dem största 
möjliga rättssäkerhet.

C – Att bekämpa olaglig handel med koppling till migration
Stängningen av gränser har skapat en ekonomi för olaglig passering som har förvandlats till en 
maffialiknande handel kring invandring, falska handlingar och tillhandahållande av arbetskraft.
EU måste prioritera kampen mot människohandel med koppling till migration. I sin 
handlingsplan bör kommissionen lägga särskild vikt vid de mest utsatta personerna, framför allt 
kvinnor och minderåriga, samt insistera på det nödvändiga samarbetet mellan ursprungs- och 
transitländer.


