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1 Sammanfattning 
Den nuvarande situationen vid Europas yttre gränser och inom dess territorium har 

medfört, och medför, överträdelser av den grundläggande principen om non-

refoulement och grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till liv. 

Sommaren 2017 ska medlemsstaterna i EU besluta om ett nytt lagförslagspaket från 

Europeiska kommissionen avseende det gemensamma asylsystemet. Detta 

reformpaket har utarbetats bland annat i syfte att försäkra ”en hög nivå av solidaritet 

mellan medlemsstater” och i reformförslaget föreslås en rättvisemekanism som ska 

fördela asylansökningar bland de olika medlemsländerna. Genom att undersöka 

principen om solidaritet i art 80 FEUF och den föreslagna rättvisemekanismen bidrar 

uppsatsen till en ökad förståelse för några av de dynamiker inom det gemensamma 

asylsystemet som formar, och kommer att forma, det framtida skyddet för 

skyddsökande i Europa. Först undersöks solidaritetsprincipen genom att kartlägga 

migrationsrättsvetenskapliga analyser av principen. Dessa analyser används sedan 

för att undersöka den föreslagna rättvisemekanismen i reformförslaget till 

Dublinförordningen. Slutsatsen är att solidaritetsprincipens underliggande logik är 

en av anledningarna till att den ofta åberopas som en lösning på migrationskriser 

men att strukturella problem både i fråga om dess definition och implementering 

begränsar dess potential. Uppsatsen finner vidare att den föreslagna 

rättvisemekanismen reproducerar och på vissa sätt intensifierar dessa strukturella 

problem.  
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2 Abstract 
The current situation at the external borders of Europe and within its territory has 

resulted in violations of the fundamental principle of non-refoulement and of 

fundamental human rights such as the right to life. During the summer of 2017, 

Member States will decide on a new legislative proposal from the European 

Commission regarding the common asylum system. The purpose of this reform is, 

inter alia, to ensure "a high level of solidarity between Member States". As a part of 

the proposal the commission is proposing a fairness-mechanism that will allocate 

asylum applications among the different EU member states. By examining the 

principle of solidarity in Art. 80 TFEU as well as the proposed fairness-mechanism, 

this paper contributes to a greater understanding of the dynamics with in the 

Common Asylum System. These dynamics are today shaping and will in the future 

shape the protection attributed to protection seeking persons in Europe. As a first 

step this essay examines the principle of solidarity by mapping out migration law 

analyses of the principle. These analyses are then used to investigate the proposed 

fairness-mechanism. The paper concludes that the underlying logic of solidarity is a 

reason to why it is often called up on as a solution to migration crises. The essay also 

concludes that structural problems with in the principle, both in terms of its definition 

and its implementation, limit its potential. The essay finally finds that the proposed 

fairness-mechanism reproduces and in some ways, intensifies these structural 

problems. 
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3 Introduktion 

3.1 Problemformulering och syfte 

Solidaritet är en generell EU-rättslig princip.1 I korthet kan begreppet solidaritet 

definieras som ”enhet eller överenskommelse om agerande som skapar eller bygger 

på gemensamma intressen eller mål”.2 Solidaritetsprincipen är i synnerhet 

framträdande inom det gemensamma europeiska asylsystemet. Enligt artikel 80 i 

Funktionsfördraget3 ska principen om solidaritet styra unionspolitiken inom området 

för gränskontroll, asyl och migration.  

Kritiken mot det europeiska asylsystemet har tilltagit i och med de allvarliga 

humanitära kriser som pågår vid Europas gränser och inom dess territorium. Detta 

har skapat debatt om solidaritetsprincipen.4 Just nu, våren 2017, tar medlemsstaterna 

ställning till ett nytt lagförslagspaket från Europeiska kommissionen. Denna reform 

av det gemensamma europeiska asylsystemet görs bland annat i syfte att försäkra ”en 

hög nivå av solidaritet mellan medlemsstater”.5  

Med dagens kunskap om historien är det tydligt att regleringar vad gäller asyl har 

lett till livsavgörande konsekvenser för de personer vars tillgång till skydd har 

reglerats.6 Denna historiska kunskap motiverar analyser av de legala ramverk som 

reglerar dagens asylprocesser. Uppsatsen gör en analys av solidaritetsprincipen i EU 

genom att ställa två frågor: 

1) Vad är, utifrån ett kritiskt migrationsrättsligt perspektiv, styrkor och svagheter i 

solidaritetsprincipen i art 80 FEUF?  

2) Vad kan dessa analyser av solidaritetsprincipen åskådliggöra i det reformarbete 

som just nu genomförs av det gemensamma europeiska asylsystemet? Här undersöks 

                                                 
1 Principen om solidaritet erkändes första gången som en generell EU rättslig princip i mål 39/72 

Europeiska gemenskapens kommission mot Italien. I domen fastslog ECJ att stater genom att 

ansluta sig till EU har accepterat en plikt att tillämpa solidaritet och om unionen och staterna inte 

tillämpar denna solidaritet slår det mot grunden för unionens rättsliga ordning. Se även, C 419/1078 

Kommissionen mot Storbritannien och Förenade målen C 6/69 och C 11 769 Kommissionen mot 

Frankrike.  
2 Parlamentets arbetsdokument: Om artikel 80 i FEUF – Solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 

inklusive sök och räddningsskyldigheter (2015), s 3. 
3 Hädanefter FEUF. 
4 Karageorgiou (2016c) s 1, Noll (2015), Comission Communication, A European agenda on 

migration, COM(2015)240 final, s 2. 
5 Comisson Communication, Towards a reform of the common European asylum system and 

enhancing legal avnues to Europe, COM(2016) 197 final s 6  
6 Noll (2000) s 11. 
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specifikt den rättvisemekanism som föreslås i EU-kommissionens reformförslag av 

Dublinförordningen, COM(2016) 270 final.   

Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för några av de dynamiker 

som inom det gemensamma asylsystemet formar och kan komma att forma det 

framtida skyddet för skyddssökande7 i Europa. 

3.2 Teori och metod  

Migrationsrätt har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat.8 Inom detta 

område finns forskare som ur ett kritiskt perspektiv undersöker det 

migrationsrättsliga systemet.9 En utgångspunkt inom detta kritiska perspektiv är att 

det legala systemet förvisso kan användas som ett riktmärke mot vilket staters 

agerande värderas, men att det legala systemet samtidigt representerar en farkost för 

staternas agerande.10 Dessa två olika synsätt kan exemplifieras så här: En stats 

handling att överföra en skyddssökande som sökt asyl i Sverige till Italien enligt 

Dublinförordningen kan värderas i relation till Dublinförordningen för att mäta om 

överföringen skett på ett korrekt sätt. Men Dublinförordningen kan också betraktas 

som en farkost i sig, med hjälp av vilken en stats handling företas. En sådan 

utgångspunkt kan väcka frågor som: Vad innebär nyttjandet av Dublinförordningen 

för det ansvar som stater har enligt internationella traktat avseende flyktingskydd? 

Utvecklas asylrätten i någon viss riktning i och med nyttjandet av 

Dublinförordningen? Det är med denna sistnämnda utgångspunkt som uppsatsen 

undersöker det gemensamma europeiska asylsystemet och solidaritetsprincipen, som 

en farkost för staters handlande.11 

Gemensamt för de kritiska perspektiv på migrationsrätten som utgör en utgångspunkt 

för denna uppsats är att de närmar sig migrationskrisen i EU som ett möjligt 

                                                 
7 Inom internationell migrationsrätt finns flera termer som används för att beskriva olika kategorier 

av skyddssökande personer. Termen flykting till exempel är en legalt fastslagen status enligt 

nationell och internationell rätt. I denna uppsats används som definition för skyddsökande den av 

Goodwin Gill, McAdam nyttjade breda betydelsen av flykting. Definitionen avser en person som 

söker fly undan förhållanden eller personliga omständigheter som är outhärdliga. Målet med flykten 

är trygghet. Denna definition används eftersom solidaritetsbegreppet aktualiseras innan en status för 

en viss person har fastslagits. För vidare läsning angående flyktingbegreppet, 

skyddssökandebegreppet och dess legala implikationer se: Goodwin-Gill, McAdam (2007) s 15 ff.     
8 Stern och Wikström (2016) s 6. 
9 Se avsnitt 1.3. 
10 Noll (2000) s 9: Ordet farkost är översatt från engelskans vehicle, Noll skriver ”law represents a 

vechicle for state actions”.  
11 Noll (2000) s 27. 
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systemfel inneboende i rättsordningen för det gemensamma europeiska 

asylsystemet. 12 I denna positionering kan de kritiska migrationsrättsforskarna sägas 

dela vissa grundelement med annan strukturalistisk kritik av rätten.13 Denna position 

intar även denna uppsats.  

Uppsatsens genomförs i två delar: Den första delen undersöker solidaritetsprincipen 

genom att kartlägga migrationsrättsvetenskapliga analyser av principen, i 

internationell flyktingrätt generellt och i det gemensamma europeiska asylsystemet 

specifikt. Dessa analyser används sedan i del två för att undersöka det nya 

reformförslaget av Dublinförordningen. I och med detta tillvägagångssätt sker 

analysen fortlöpande under uppsatsen. Detta medför att slutsatserna inte stannar vid 

en summering av gällande rätt utan även blickar framåt och diskuterar framtiden för 

solidariteten inom EU och gentemot skyddssökande.  

3.3 Material och forskningsläge 
I den första delen av uppsatsen används Europeiska unionens egna studier av artikel 

80 i FEUF och forskning bedriven av de migrationsrättsliga rättsvetare som idag 

granskar det gemensamma europeiska asylsystemet och solidaritetsprincipen. Det 

arbete som Spijkerboer, den Heijer och Rijpma gjort visar på hur flyktingkrisen i 

Europeiska unionen kan undersökas som policykris och detta utgör en utgångspunkt 

för uppsatsen. Gregor Nolls arbeten används för att klarlägga de grundläggande 

utgångspunkterna för solidaritetsbegreppet. Både Gray och Karageorgiou 

undersöker i sina arbeten innehållet i artikel 80 i FEUF och deras texter används för 

att utreda principens innehåll och implementering. I den andra delen av uppsatsen 

utgörs den primära källan av reformförslaget till Dublinförordningen. Även här 

nyttjas dock både europeiska unionens egna studier och policydokument samt ovan 

nämnda forskares analyser.  

                                                 
12 Migrationskris ska enligt dessa perspektiv förstås som en policykris och systemkris inom EU: De 

1,5 miljoner migranter som kom in i EU under 2015 representerar endast 0,3 % av unionens 508 

millioner invånare, ändå har unionen inte kunnat bemöta de hundra tusentals personer som kommit 

till Grekland och Italien på ett effektivt sätt. Flera tusen människor har drunknat i medelhavet sedan 

2000-talets början och Europadomstolen har fastslagit att mottagandeförhållandena i Grekland 

strider mot EKMR. Detta är symboler för EU:s misslyckade migrations politik och den 

migrationskris som härmed avses. Inter alia: Spijkerboer,Den Heijer, Rijpma (2016) s 1, 

Karageorgiou (2016a) s 179. 
13 För vidare läsning angående strukturalistiska och poststrukturalistiska perspektiv på rätten se 

Douzinas (1994) s 10 ff. 
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Tidigare forskning har i stor utsträckning fokuserat på antingen principen i artikel 80 

FEUF i sig eller på det gemensamma asylsystemets praktiker innan reformförslaget 

från år 2016. Denna uppsats gör en tidigare ej genomförd sammanställning av dessa 

rättsvetares analyser för att sedan i detalj utreda den nya rättvisemekanismen i 

reformförslaget. 

3.4 Avgränsning 

Artikel 80 i FEUF avser politik som rör gränskontroll, asyl och migration. Uppsatsen 

kommer endast att fokusera på solidaritetsprincipens innehåll avseende asylpolitik. 

Att just området för asylpolitik undersöks beror på att detta policyområde på ett 

karakteristiskt sätt exemplifierar en central konflikt mellan staters suveränitet och 

dessa staters internationella åtaganden gällande flyktingskydd.14 Inom asylområdet 

kommer endast reformförslaget till Dublinförordningen att granskas och inom detta 

reformförslag kommer fokus att läggas på den föreslagna rättvisemekanismen. Detta 

beror på att Dublinförordningen spelar en grundläggande roll inom det gemensamma 

asylsystemet och på att den föreslagna mekanismen benämns som en 

solidaritetsmekanism.15  

De analyser och perspektiv som lyfts fram i del ett av uppsatsen är de som 

återkommande behandlats av de som forskar i ämnet. De mest centrala kritikerna har 

därmed givits företräde framför dem som är mindre frekvent omdebatterade. 

4 Solidaritetsprincipen 

Artikel 80 i FEUF stadgar att:  

Den unionspolitik som avses i detta kapitel och dess genomförande ska 

styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i 

finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna. Varje gång det är 

nödvändigt ska de unionsakter som antas enligt detta kapitel innehålla 

lämpliga åtgärder för tillämpningen av denna princip. 

Det finns inte någon gemensam förståelse av vad solidaritetsprincipen i art 80 FEUF 

innehåller och vad den innebär för flyktingar och stater.16 Att det inte råder 

                                                 
14 Se avsnitt 2.3. 
15 Se avsnitt 3.1 och 3.2.  
16 Inter alia, Parliament Study, The Implementation of Article 80 TFUE (2011), s 31. Hädan efter: 

Parliament Study (2011), s 36, Karageorgiou (2016 c) s 2. 
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konsensus om principens innebörd har dock inte inneburit att solidaritet som princip 

har använts restriktivt, tvärtom. Den har kontinuerligt åberopats som en lösning på 

migrationskriser.17 I denna första del av uppsatsen undersöks vad som är den rådande 

migrationsrättsliga analysen av solidaritetsprincipen i art 80 FEUF. Vad har pekats 

ut som principens styrkor? Vad har pekats ut som principens svagheter? 

4.1 Logiken bakom principen 
I internationell flyktingrätt har internationellt samarbete sedan länge setts som ett 

oumbärligt element i en global skyddsordning.18 Sedan grundandet av Nationernas 

Förbund 1920 har internationella traktat inom rättsområdet stadgat att internationella 

åtgärder visavi flyktingar kräver samarbete mellan stater.19 Inom EU:s asylpolitiska 

regleringar har solidaritet som koncept varit närvarande i debatten sedan skapandet 

av det gemensamma europeiska asylsystemet 1999.20 Det finns idag en uppsjö av 

begrepp som behandlar koncepten samarbete och solidaritet inom den internationella 

och europeiska flyktingrätten: ”international co-operation”21 ”in spirit of 

international solidarity”22 ”solidaritet”23 för att nämna några. Dessa termer har en 

minsta gemensam nämnare – idén om att stater ska dela på den börda24 som en 

asylprocess innebär.25 Denna idé har beskrivits med termen ”burden sharing”.26  

Logiken bakom burden sharing vilar på det självklart riktiga påståendet att en rättvis 

fördelning av kostnader och ansvar för skydd kommer att generera maximal rättvisa 

mellan stater men också maximal öppenhet gentemot skyddssökande. Denna 

underliggande logik är generellt accepterad.27 Om ett kollektiv av stater delar på 

ansvaret att ge skydd till skyddsbehövande kommer maxkostnader att undvikas 

                                                 
17 Noll (2015). 
18 Noll (2000) s 278. 
19 Karageorgiou (2016a) s 2, Gray (2013) s 176. 
20 Gray, (2013) s 179, Ordförandeskapets slutsatser [Tammerforsslutsatserna] Euroepiska rådet i 

Tammerfors den 15-16 oktober 1999. 
21 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning med tillhörande protokoll från 1967. 
22 FN Deklarationen om territoriell asyl, New York, 14 december 1967. 
23 Ordförandeskapets slutsatser [Tammerforsslutsatserna] Euroepiska rådet i Tammerfors den 15-16 

oktober 1999. 
23 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet 

av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007.  
24 Ordet börda är problematiskt på grund av sin negativa implikation men då diskussioner om 

solidaritet och ansvarsfördelningen inom flyktingrätten konsekvent betraktar ansvaret för 

asylprocessen som en börda kommer termen att användas även inom denna uppsats. För vidare 

läsning angående nyttjande av termen börda se Noll (2000) s 264. 
25 Karageorgiou (2016c) s 2. 
26 Noll (2000) s 267 Gray (2013) s 180.  
27 Goodwin-Gill, McAdam (2007) s 505, Noll (2000) s 265 ff., Gray (2013) s 182. 
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medan tillgängliga resurser blir maximalt utnyttjade.28 Tankesättet har liknats vid att 

ingå ett försäkringsavtal. Om en stat under en viss tid står under ett högt tryck i form 

av ett stort antal asylansökningar kan staten i fråga få hjälp av andra stater, samtidigt 

försäkrar denna stat att erbjuda assistans till andra stater då dessa är i behov av 

hjälp.29  

Dessutom visar historien att utebliven burden sharing, det vill säga, ojämn fördelning 

av ansvar för skyddssökande vid flera tillfällen har lett till minskat skydd för de 

skyddssökande. Under till exempel Kosovokrisen fick endast 1 % av de som sökte 

skydd i Tyskland, det land som tog emot flest asylansökningar, flyktingstatus. De 

skyddssökande som gavs temporära uppehållstillstånd gavs inte rätt att arbeta och 

åtgärder för tvångsåtersändanden introducerades relativt snart. I Danmark, en av de 

stater som tog emot lägst antal asylansökningar, gavs majoriteten av sökande 

flyktingstatus och även de som bara gavs tillfälligt uppehållstillstånd gavs rätt till 

familjeåterförening.30 Ojämn fördelning av ansvar för skyddsökande ökar också 

risken för att stater ska försöka göra det oattraktivt för flyktingar att söka sig dit vilket 

kan resultera i en ”kapplöpning mot botten”.31 Kapplöpning mot botten innebär att 

medlemsstater med vilja försämrar sina skyddsvillkor för att motverka att ett stort 

antal skyddsökande söker sig dit.32  

Solidaritetsprincipens styrka kan alltså sammanfattningsvis beskrivas som en dubbel 

fördel, inneboende i principens underliggande logik om burden sharing. Logiken 

medför en fördel för stater som kan skapa förutsebarhet och trygghet och en fördel 

för skyddsökande genom bättre tillgång till skydd. Hur effektiv principen och 

uppmaningarna om solidaritet i praktiken är för att mobilisera EU:s medlemsländer 

i att assistera varandra är dock oklart.33 Den ojämna fördelningen av flyktingar som 

råder både i världen och inom EU och de senaste årens utveckling med allt mer 

restriktiva asyllagstiftningar bland EU:s medlemsstater, tycks visa på att 

utvecklingen går i motsatt riktning.34 De rättsvetare som presenterats tidigare i denna 

uppsats menar att det finns anledning att söka strukturella förklaringar på denna 

                                                 
28 Noll (2000) s 287.  
29 Gray (2013) s 181.  
30 Noll (2000) s 287-288. 
31 Karageorgiou (2016c) s 11. 
32 Spijkerboer, Den Heijer, Rijpma (2016) s 5. 
33 Goodwin-Gill, McAdam (2007) s 505. 
34 Karageorgiou (2016a) s 201, Karageorgiou (2016c) s 2. 
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utveckling.35 Nedan undersöks aspekter vilka lyfts fram som strukturella brister i 

solidaritetsprincipens innebörd och omfattning. 

4.2 Principens definition 
Det finns ingen legal definition av vad solidaritet i art 80 FEUF innebär. I artikel 19 

i EU-fördraget36 stadgas att det är EU-domstolen som avgör hur EU-fördragen och 

annan unionsrätt ska tolkas.37 Någon vägledande praxis avseende tolkningen av 

artikel 80 FEUF finns dock inte att tillgå.38 Inte heller de offentliga arbetsdokument 

som föregick Lissabonfördraget innehåller någon tydlig definition av principen om 

solidaritet.39  

Enligt Europaparlamentets egna studie av art 80 FEUF kan man ändå dra vissa 

slutsatser angående omfattningen och innehållet i art 80 FEUF.40 Rättsvetare har 

även gjort analyser av principens materiella innehåll baserat på artikelns ordalydelse, 

kontext och ändamål. Ett fåtal allmänt accepterade slutsatser kan alltså dras angående 

principens innebörd och omfattning. 

Att artikeln stadgar solidaritet som en princip medför att det inte rör sig om ett påbud 

eller förbud, istället är det en omständighet som ska bli realiserad till högsta möjliga 

nivå beroende på de specifika omständigheterna.41 Enligt ordalydelsen ålägger 

artikeln en skyldighet för unionen och medlemsstaterna gentemot andra 

medlemsstater. Denna skyldighet är att principen ska styra vid lagstiftande och 

policyskapande, implementering och verkställande inom staterna och de europeiska 

institutionerna. Formuleringen ”även i finansiellt avseende” medför att artikeln 

betonar finansiella medel som medel för solidaritet men att även andra medel 

omfattas. 42 

                                                 
35 Noll (2015) Karageorgiou (2016b). 
36 Hädan efter FEU. 
37 Bernitz och Kjellgren (2014) s 59. 
38 Art 80 i FEUF har behandlats i ett fåtal fall, se ex: Förenade målen: C-411/10N. S. mot Secretary 

of State for the Home Department och C-493/10M. E. och Others mot Refugee Applications 

Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform. Dessa fall behandlar tillämpning 

av kriterierna för att utse vilket land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan enligt 

Dublinförordningen, i dessa fall omnämns art 80 FEUF men utan att gå närmare in på vad principen 

innebär. 
39 Parliament Study (2011) s 36.  
40Parliament Study (2011) s 36.  
41 Karageorgiou (2016c) s 4. 
42 Parliament Study (2011) s 36, Gray (2013) s 186. 
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Formuleringen ”när det är nödvändigt” aktualiserar både subsidiaritets- och 

proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att unionen ska vidta en 

åtgärd endast om målen för åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå enligt artikel 5.3 FEU. 

Proportionalitetsprincipen medför att åtgärder som vidtas inte ska gå utöver vad som 

är nödvändigt för att nå fördragens mål enligt artikel 5.4 FEU.43  

Sammantaget innebär detta att artikeln lämnar operationaliseringen av solidaritet till 

unionens godtycke.44  Utöver ovan angivna tolkningar tycks det inte råda en 

gemensam förståelse av vad solidaritet är och vad det innebär för stater och för 

skyddssökande inom EU. 45 Vidare är rättsvetare inte överens om huruvida principen 

är bindande i den mening att den kan nyttjas för att tvinga stater att handla.46 

Solidaritetsprincipens innehåll och implementering är alltså högst diskutabel. Philip 

Alston, en ledande rättsvetare i internationell rätt säger att:  

[...] solidarity has a vague almost metaphysical meaning unless its 

specific implications are spelt out in each particular context in which it 

is used. For this reason, it can readily be abused as a means of avoiding 

any tangible commitment while at the same time appearing virtuous.47 

Trots att principen kodifierats in i EU:s primärrätt och trots att medlemsstaterna har 

haft snart ett decennium för att konkretisera principens innebörd har detta inte 

gjorts.48 Detta kan sammanfattningsvis enligt rättsvetare ses som en svaghet hos 

principen. Karageorgiou menar att principen idag används som en eufemism för att 

stater ska kunna förhandla om flyktingansvar, bibehålla en bild av skyddssökande 

som bördor och främja exkludering av skyddssökande.49 Gray menar i sin tur att en 

konkretisering av principen behövs för att meningsfull ansvarsfördelning mellan 

stater ska kunna uppnås.50 

                                                 
43 Bernitz, Kjellgren, (2014), s 41, Parliament Study (2011) s 36. 
44 Karageorgiou (2016c) s 4. 
45 Karageorgiou (2016c) s 2. 
46 Noll (2000) s 283 ff., Karageorgiou (2016a) s 210. 
47 Alston (1987) s 318. 
48 Gray (2013) s 192, Karageorgiou (2016c) s 11. 
49 Karageorgiou (2016b).  
50 Gray (2013) s 192. 
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4.3 Implementering av principen 

4.3.1 Principens dubbla dimension 

Det råder, som visat ovan, konsensus kring att solidaritetsprincipen i artikel 80 FEUF 

innehåller ett krav på mellanstatlig solidaritet. Sådan mellanstatlig solidaritet innebär 

att en stat bistår en annan stat för att hjälpa denna senare stat att klara det finansiella 

och processuella ansvar som uppstår i och med asylansökningar.51 Ett av de 

tydligaste exemplen på sådan mellanstatlig solidaritet inom EU är ”The Asylum, 

Migration and Integration fund”.52 Enligt fondens hemsida är ett av dess syften att 

se till att de medlemsstater som drabbas mest av migrations- och asylflöden kan 

räkna med solidaritet från andra medlemsstater.53 

Däremot råder det inte någon konsensus kring att solidaritetsprincipen innehåller ett 

krav på solidaritet från stater gentemot skyddsökande.54 Det finns argument för att 

solidaritetsprincipen bör omfatta även denna dimension.  

Det första argumentet för att solidaritetsprincipen bör ha en dubbel dimension är att 

en rimlig tolkning av principen utifrån gällande rätt visar det. EU och dess 

medlemsländer är skyldiga att pröva och bevilja skydd för flyktingar.55 Denna 

skyldighet stadgas bland annat i principen om non-refoulement i art 33 

Genevekonventionen från 1951. Detta förbud innebär att en stat inte får återsända 

någon med skyddsbehov till ett land där dennes liv eller frihet hotas. Den skyldighet 

som stadgas i principen om non-refoulement har beskrivits som en stat-flykting-

solidaritet. Sådan solidaritet tar sig formen av bistånd som ges av en stat direkt till 

en individ i behov av skydd.56 Samtliga av EU:s medslemstater har ratificerat 

Genevekonventionen.57 Non-refoulement principen är även bindande för EU som 

institution vilket fastslås i artikel 78 FEUF vilken stadgar att unionens asylpolitik 

ska överstämma med Genevekonventionen från 1951. I och med 

                                                 
51 Karageorgiou (2016a) s 199. 
52 Gray (2013) s 186. 
53 European Commission, Migration and home affairs (2017): Asylum, Migrations and Integration 

Fund. https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-

migration-integration-fund 
54 Karageorgiou (2016c) s 5. 
55 Noll, (2000), s 11. 
56 Karageorgiou (2016a) s 199. 
57 United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267. 
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solidaritetsprincipens vaghet går det därmed att argumentera för att denna dimension 

av solidaritet bör tolkas in i principen.58 

Det andra argumentet som förs fram för en tolkning av solidaritetsprincipen som en 

princip med en dubbel form av solidaritet är ett de lege feranda-argument. Detta 

argument knyter an till reflektionerna kring burden sharing. Med en förståelse av 

solidaritetsprincipen som innefattande både dessa dimensioner av solidaritet skulle 

mellanstatlig solidaritet vara ett medel för att uppnå stat-flykting-solidaritet. Det 

skulle även hindra stater som anser sig bära en för stor andel av ansvaret för 

skyddssökande personer i EU från att använda bristande mellanstatlig solidaritet som 

ett argument för att inte uppfylla sin stat-flykting-solidaritet.59  

Fallstudien ”Solidarity and sharing the in the common European asylum system: the 

case of Syrian refugees” visar dock på att det i praktiken finns en brist på stat-

flykting-solidaritet i EU. I studien omnämns bland annat flera rapporter av UNHCR 

som uttrycker oro för brott mot mänskliga rättigheter inom EU:s asylsystem. I 

studien diskuteras även Dublinförordningen. Att Dublinförordningen tillskriver 

EU:s gränsländer ansvar för ett övervägande antal asylansökningar samtidigt som 

vissa av dessa länder enligt EU-domstolen och Europadomstolen har 

asylmottagandeprocesser som bryter mot mänskliga rättigheter tas upp som ett 

exempel på bristande stat-flykting-solidaritet. 60 Ytterligare ett annat exempel är att 

flera länder, bland andra Sverige, använt just argumentet om bristande mellanstatlig 

solidaritet som ett argument för att försämra sina skyddsvillkor.61  

4.3.2 Frivillig praktik 

Genom historien har solidaritetsmekanismer internationellt och inom EU tillämpats 

ad hoc.62 Att något tillämpas ad hoc innebär att det skapas och tillämpas för ett visst 

tillfälligt eller individuellt ändamål.63 I praktiken har flera av dessa 

solidaritetsmekanismer även karakteriserats av frivillighet från staternas sida.64 Som 

exempel på en sådan frivillig solidaritetsmekanism kan nämnas UNHCR:s program 

                                                 
58 Karageorgiou (2016a) s 199.  
59 Karageorgiou (2016a) s 198-199. 
60 Karageorgiou (2016a) s 210. 
61 Regeringens pressmeddelande angående förslag om att tillfälligt begränsa-möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige (4 april 2016).  
62 Noll (2000) s 266, Spijkerboer, Den Heijer, Rijpma (2016) s 6. 
63 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ad-hoc 
64 Gray (2013) s 182-183. 
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för kvotflyktingar.65 Programmet skapar en möjlighet för stater att dela på den börda 

en asylansökan innebär i en specifik och tillfällig situation. Samtidigt är åtagandet 

frivilligt eftersom att det är upp till staterna att bestämma om och i vilken 

utsträckning de ska bidra.66 Detsamma gäller i viss utsträckning de 

omfördelningsprojekt som implementerats inom EU. Projektet för omfördelning av 

skyddssökande, kallat EUREMA 2010, var ett sådant projekt, det gick ut på att 

omfördela personer som beviljats skydd på Malta till andra EU länder. 67 

Det finns ett antal problem knutna till en frivillig implementering av 

solidaritetsmekanismer. Det frivilliga åtagandet av vidarebosättningsplatser inom 

UNHCRs program för kvotflyktingar har medfört en brist på platser för 

vidarebosättning.68 2015 uppskattade UNHCR att cirka 1 million personer var i 

behov av vidare bosättning, 2014 vidarebosattes totalt endast 100 000 personer.69 I 

EUREMA 2010 valde endast tio medlemsstater att delta och detta i olika stor 

utsträckning, gensvaret var alltså lågt.70   

Frivillig solidaritet är inte heller pålitlig, eftersom det blir en fråga om välgörenhet 

och inte en fråga om ett åtagande. När solidaritet blir en fråga om välgörenhet kan 

stater erbjuda skydd efter sina politiska intressen snarare än utifrån det behov av 

skydd som föreligger.71 Frågan blir vad som sker med de skyddsbehövande som 

inget land har ett politiskt intresse av att erbjuda skydd. 

Frivilliga ad hoc-system kan jämföras med förutbestämda fördelningssystem.72 Noll 

lyfter fram att grunden för burden sharing är förutsägbarhet. För att förutsebarhet ska 

finnas måste solidaritetmekanismerna vara överenskomna i tillräckligt specifik 

utsträckning i förväg. Argumentet mot sådana förutbestämda system är att stater vid 

utformningen av ett sådant solidaritetsystem skulle inta onödigt försiktiga 

ställningar. Denna argumentation utgår ifrån att det är bättre att låta frågan om 

                                                 
65 UNHCR Rapport (2015). 
66 Gray (2013) s 182. 
67 Karageorgiou (2016a) s 206. 
68 Gray (2013) s 183.  
69 UNHCR Rapport (2015). s 6,11: Dessa år är det enda med fullständiga siffror 
70 Parlamentets arbetsdokument: Om artikel 80 i FEUF – Solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 

inklusive sök och räddningsskyldigheter (2015), s 3, Karageorgiou (2016a) s 206. 
71 Till exempel erbjöd USA ett stort antal vidarebosättningsplatser för flyktingar från sovjet under 

kalla kriget, detta agerande överensstämde väl med deras ställningstagande mot kommunismen. 

Gray (2013) s 183. 
72 Inter alia Noll (2000) s 266, Gray (2013) s 181.  
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praktisk solidaritet lösas från fall till fall. Motargumentet mot denna inställning är att 

detta har varit fallet hittills i EU:s asylrättspolitiska historia och det tycks inte leda 

till att stater vidtar tillräckliga åtgärder.73  

Noll menar att det föreligger ett stort problem i nuvarande burden sharing-

mekanismer som råder inom EU just eftersom det saknas förutbestämda och 

obligatoriska fördelningsprinciper.74 Gray i sin tur menar att frivilliga åtaganden av 

solidaritet i sig är oförenliga med idén om solidaritet. 75 Sammantaget blir det 

relevant att fråga sig: Om utfallet av frivilliga åtaganden av solidaritet inte leder till 

proportionerlig och rättvis fördelning, kan då frivillighet i sig sägas underminera 

grunden för solidaritetsprincipen? 

5 Reformförslaget och Rättvisemekanismen  

Denna andra del av uppsatsen undersöker vad de ovan presenterade analyserna av 

solidaritetsprincipen kan belysa i det reformarbete som just nu genomförs av det 

gemensamma asylsystemet. Undersökningen utförs genom att granska den 

rättvisemekanism som föreslås i reformen av Dublinförordningen. Inledningsvis 

introduceras Dublinförordningen, därefter förklaras den föreslagna 

rättvismekanismens uppbyggnad och slutligen utvärderas denna mekanism utifrån 

ovan presenterade analyser av solidaritetsprincipen i artikel 80 FEUF. 

5.1 Dublinförordningen  
Dublinförordningen är en hörnsten i det gemensamma europeiska asylsystemet.76 

Den utformades från början inte för att uppnå solidaritet och rättvis 

ansvarsfördelning utan systemet skapades för att lägga ansvaret för en viss 

asylansökan på en enda medlemsstat. Genom ett antal kriterier i förordningen 

fastställs den ansvariga medlemsstaten. I praktiken är det mest tillämpade kriteriet 

det som fastslår att den EU-medlemsstat som den skyddsökande först kom till är 

ansvarig för att utreda asylansökan. Detta medför att ansvaret för den stora 

                                                 
73 Byrne,Noll,Vedsted-Hansen (2002) s 306-307. 
74 Byrne, Noll, Vedsted-Hansen (2002) s 306. 
75 Gray (2013) s 192. 
76 Commission Proposal for a regulation of the Europan parliament and the Counsil - establishing 

the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 

application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country 

national or a stateless person, COM(2016) 270 final s 4. Hädanefter: COM(2016) 270 final 
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majoriteten av asylansökningar placeras hos ett litet antal medlemsstater som ligger 

vid EU:s gränser.77 

Dublinförordningen har fått omfattande kritik och beskrivits som ett system som står 

i direkt strid med solidaritetsprincipen.78 Detta har även påtalats i flera studier av 

Dublinförordningen som gjorts på uppdrag av EU. Studierna visar att 

Dublinförordningen i praktiken leder till en ojämn fördelning av ansvaret för 

asylansökningar vilket även har bekräftats av EU-kommissionen.79  

5.2 Rättvisemekanismen  

Den 4 maj 2016 lade EU-kommissionen fram ett lagförslag på en reform av 

Dublinförordningen. I detta nya lagförslag förslås en solidaritetsmekanism som 

enligt EU-kommissionen ska se till att om ett överväldigande antal asylansökningar 

görs i en medlemsstat, ska ett visst antal av dessa skyddssökande fördelas mellan 

andra medlemsstater.80  

Genom ett gemensamt registrerings- och övervakningssystem ska det totala antalet 

asylansökningar i EU och antalet ansökningar per medlemsstat sammanställas. Den 

korrigerande rättvisemekanismen ska utlösas automatiskt då antalet asylansökningar 

för vilken en viss medlemsstat ansvarar överstiger 150% av den statens 

absorptionsförmåga. Absorptionsförmågan fastställs genom en referensnyckel. 

Referensnyckeln är baserad på två kriterier med lika stor viktning: en medlemsstats 

befolkningsstorlek och den totala BNP för en medlemsstat. När rättvisemekanismen 

är triggad för en viss stat fördelas alla nya ansökningar, som görs i den 

medlemsstaten, till en annan stat vars ansökningsantal ligger under den 

medlemsstatens fastslagna absorptionsförmåga. Omfördelningen av asylansökningar 

till andra stater fortsätter så länge som medlemsstaten har ett ansökningsantal som 

överstiger 150% av sin fastslagna kapacitet.81  

En medlemsstat får besluta att tillfälligt inte delta i den korrigerande 

tilldelningsmekanismen. Detta beslut får gälla i upp till tolv månader. De 

                                                 
77 European Parliament, Briefing, On the Reform of the Dublin system (2017).  
78 Karageorgio (2016a) s 205. 
79 European Commission, Study, Evaluation of the Dublin III Regulation (2015) s 4,17, European 

Commission, Study, Evaluation of the Implementation of the Dublin III Regulation (2016) s 37-39, 

Commission Press release, Commission presents options for reforming the Common European 

Asylum System and developing safe and legal pathways to Europe (6 april 2016). 
80 COM(2016) 270 final, s 4. 
81 COM(2016) 270 final, s 18. 
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asylansökningar som skulle ha tilldelats den medlemsstaten tilldelas då istället andra 

medlemsstater. Den medlemsstat som tillfälligt inte deltar i rättvisemekanismens 

omfördelning måste göra ett solidaritetsbidrag på 250 000 euro per sökande till de 

medlemsstater som istället blir ansvariga för dessa asylansökningar.82  

Den medlemsstat som tar del av rättvisemekanismens måste uppfylla ett antal villkor 

och utföra ett antal åtgärder innan en överföring eventuellt kan ske. Medlemsstaten 

ges enligt reformen en skyldighet att kontrollera om asylansökan får tas upp till 

sakprövning. Skäl för att en asylansökan inte ska tas upp till prövning är att sökanden 

redan har varit i ett första asylland inom EU, eller att sökanden kommer från ett 

säkert tredje land eller säkert ursprungsland. Om så är fallet ska sökanden sändas 

tillbaka till respektive land. Medlemsstaten måste också kontrollera om sökanden 

utgör en säkerhetsrisk, i vilket fall staten har kvar ansvaret för asylansökan och ska 

handlägga den enligt en accelererad process.83 I förslaget förslås vidare att 

Europeiska Unionens Byrå för Asyl ska övervaka och rapportera till EU-

kommissionen på årsbasis om tillämpningen av mekanismen.84 

I det nya förslaget kvarstår befintliga kriterier för att fastställa vilket EU-land som 

ansvarar för att pröva en asylansökan. 85  

5.3 Hur svarar rättvisemekanismen mot ovan presenterade analyser? 
Med en översikt av hur den föreslagna rättvisemekanismen är utformad undersöker 

denna del av uppsatsen vad de ovan presenterade analyserna av solidaritetsprincipen 

kan åskådliggöra i denna rättvisemekanism.  

5.3.1 Mekanismens underliggande logik 

Inledningsvis presenterades solidaritetsprincipens styrka. Denna styrka anses ligga i 

principens allmänt accepterade logik om burden sharing. Frågan som därför måste 

ställas är hur väl rättvisemekanismen överensstämmer med denna logik.  

Rättvisemekanismen ger vid första anblick en bild av att fördela den börda som en 

asylansökan anses innebära: om ett överväldigande antal asylförfrågningar lämnas 

in i en medlemsstat, ska antalet asylsökande som överskrider absorptionsförmågan i 

den staten fördelas mellan andra medlemsstater. Den övervägande kritiken mot 

                                                 
82 COM(2016) 270 final, s 19. 
83 COM(2016) 270 final, s 19. 
84 COM(2016) 270 final, s 19. 
85 COM(2016) 270 final, s 4. 
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Dublinförordningen har dock varit att det i praktiken mest tillämpade kriteriet, första 

asylland, medför att ansvaret för den stora majoriteten av asylansökningar placeras i 

de medlemsstater som ligger vid EU:s gränser.86 Detta kriterium har inte ändrats eller 

tagits bort utan kvarstår i det nya förslaget. Detta medför att den ojämna fördelning 

som utgör en del av den migrationskris som reformen avser att åtgärda kommer att 

fortsätta.87 The European council of refugees and exiles har utryckt att 150 % är en 

för hög siffra och menar att om rättvisemekanismen ska leda till rättvis fördelning 

bör den utlösas när ansökningssiffran är 100%.88 I och med att det kriterium som 

skapar snedfördelning kvarstår kan EU:s gränsländer antas fortsatt hamna under en 

oproportionerlig mängd ansvar. För ett land som befinner sig i en situation med ett 

antal asylansökningar som överskrider det landets absorptionsförmåga med 40 % 

finns inget krav på solidaritet från andra medlemsländer, om så överbelastningen 

skulle fortgå i 10 år. 

Dessutom finns innehåll i mekanismen som kan riskera att medföra att den ojämna 

ansvarsfördelningen ytterligare ökar. För att de stater som står under 

oproportionerligt mängd ansvar ska kunna ta del av rättvismekanismen blir det ett 

villkor att de i övrigt uppfyller de administrativa krav som mekanismen ställer, 

samtliga ansökningar måste registreras, samtliga ansökningars tillåtlighet ska 

undersökas, överföring till säkert tredjeland, säkert ursprungsland eller första 

asylland ska genomföras.89 Detta medför ett fortsatt omfattande och eventuellt även 

utökat ansvar för dessa gränsländer som redan bär en oproportionerlig del av ansvaret 

för skyddssökande i EU.  

Sammantaget går det att ifrågasätta om den nya rättvismekanismen kommer att bidra 

till jämn fördelning av ansvar och därmed kan mekanismen överstämmelse med 

logiken om burden sharing ifrågasättas.  

5.3.2 Den definierade mekanismen  

Den inledande kritiken i del ett av uppsatsen var att en bristande och vag definition 

av solidaritetsprincipen motverkar dess operationalisering. Utan att 

rättvisemekanismen i sig föreslår en legal definition av solidaritetsprincipen ger 

                                                 
86 European parliament, Briefing, On the Reform of the Dublin system (2017). 
87 Karageorgiou (2016c) s 14. 
88 ECRE, Comments on the Commission Proposal for a Dublin IV Regulation, COM(2016) 270,  s 

32-33. 
89 COM(2016) 270 final, s 18. 
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mekanismen ändå visst materiellt innehåll till principen och kan därmed sägas bidra 

till ett klarläggande av principens innehåll.90  

Inledningsvis kan konstateras att mekanismen i stora delar överensstämmer med de 

fastslagna allmänt accepterade slutsatserna angående principens innebörd. Liksom 

ordalydelsen i principen fastslår manifesteras solidaritet genom både finansiella 

medel och andra medel, alltså i form av att till exempel överta ansvar för en 

asylansökan. Rättvisemekanismen bygger även vidare på rådande konsensus att 

solidaritetsprincipen inom EU är en mellanstatlig solidaritet eftersom skyldigheten 

att överta asylansökningar enligt mekanismen är en skyldighet gentemot andra 

medlemsstater.91  

Därutöver kan mekanismen sägas verka i klargörande riktning på två sätt. För det 

första pekar mekanismen ut solidaritetens specifika konsekvenser i varje enskilt 

sammanhang. En stat ska motta en skyddssökande alternativt betala sanktionsavgift. 

Detta medför att den risk som målades upp i del ett, att principen kan missbrukas 

som ett sätt att undvika konkret åtagande samtidigt som man framstår som dygdig, 

på sätt och vis kan anses undanröjd. För det andra kan den otydlighet som gällde 

avseende hur legalt bindande principen är, i detta specifika fall anses vara förtydligad 

i och med att en utsedd institution ansvarar för att övervaka att mekanismen 

genomförs samt se till att solidaritetsavgifter utbetalas.92 

Här är det dock av värde att lyfta fram att dessa klarlägganden endast rör 

mekanismen i sig. Klargörandena vad gäller principens innebörd är därför 

begränsade. Rättvisemekanismen medför inte en generell definition av 

solidaritetsbegreppet, vilket inte heller har varit mekanismens syfte.93  

5.3.3 Mekanismens dubbla dimension?  

Flera rättsvetare har påpekat hur solidaritetsprincipen hittills har implementerats som 

mellanstatlig solidaritet. De har även argumenterat för att solidaritetsprincipen bör 

innehålla både mellanstatlig och stat-flykting-solidaritet. I stycket ovan 

konstaterades att rättvisemekanismen bygger på en mellanstatlig solidaritet eftersom 

                                                 
90 Både Karageorgiou och Gray använder implementering av solidaritetsprincipen för att klargöra 

för principens innehåll, därmed bör även denna implementering kunna nyttjas för ett sådant 

ändamål.  
91 Karageorgiou (2016b). 
92 COM(2016) 270 final, s 18.  
93 Syftet med mekanismen fastslås i COM(2016) 270 final, s 2 här framgår inget sådant syfte. 
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skyldigheten att överta en ansökan är gentemot en annan stat. Frågan är om även 

dimensionen stat-flykting-solidaritet kan spåras i mekanismen?  

Stat-flykting-solidaritet tar sig formen av bistånd som ges av en stat direkt till en 

individ i behov av skydd. Karageorgiou anser att, för att solidaritetsmekanismer i EU 

ska fungera så att båda solidaritetsdimensionerna får genomslag, måste 

mekanismerna beakta det processuella ansvar som följer i och med en asylansökan 

men även följer i och med att någon beviljas skydd.94 Rättvisemekanismen utlöses 

då asylansökningar är över 150% av en stats fastställda absorptionsförmåga. Den 

beaktar alltså inte antalet personer som bestäms uppfylla villkoren för att vara 

skyddsbehövande i den enskilda medlemsstaten och som därmed beviljas att stanna 

i det land där de har sökt skydd och inte heller under vilka former. Detta kan tänkas 

medföra att det fortsatt finns incitament för stater som bär mycket ansvar att försämra 

sina skyddsvillkor.  

Varför både mellanstatlig och stat-flykting-solidaritet behövs för att på allvar 

försäkra att solidaritet inom asylrätt leder till ett fullgott skydd för skyddsökande har 

diskuterats i avsnittet angående solidaritetsprincipens dubbla dimension. I detta 

avsnitt konstaterades att generellt försämrade skyddsvillkor för skyddssökande utgör 

en generellt försämrad stat-flykting-solidaritet.95 Risken att ojämn fördelning av 

ansvar även fortsätter efter ett införande av den föreslagna rättvisemekanismen och 

att detta riskerar att skyddsvillkor för skyddssökande fortsatt försämras diskuterades 

i avsnittet ovan angående rättvisemekanismen och logiken om burden sharing. 

Därmed går det att argumentera för att även stat-flykting-solidariteten 

fortsättningsvis riskerar att försämras.  

5.3.4 Kostsam frivillighet 

I fråga om implementeringen av solidaritetsmekanismer har kritik riktats mot den 

frivilliga tillämpningen av dessa. I avsnittet där detta diskuteras konstateras att 

förutbestämda solidaritetsmekanismer konstruerar ett bättre skydd än ad hoc-system 

samt att solidaritetsmekanismer som bygger på frivillig basis historiskt sett inte har 

bidragit till ett fullgott skydd för skyddssökande. I detta avseende fungerar den 

föreslagna rättvisemekanismen i viss utsträckning i enlighet med de analyser av 

                                                 
94 Karageorgiou (2016a) s 199. 
95 Karageorgiou (2016a) s 203. 
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solidaritetsprincipen som har presenterats. Den föreslagna rättvisemekanismen utgör 

en form av förutbestämt system.  

Vid utvärdering av förutbestämda burden sharing-system menar Noll att det är 

skäligt att beakta till vilken nivå det förutbestämda systemet uppnått specifikation 

inom framför allt två områden. För det första hur specifikt systemet definierar vilka 

bördor systemet ska omfatta och för det andra hur systemet specificerar hur dessa 

bördor ska fördelas.96 Rättvisemekanismen uppnår en relativt hög nivå av 

specificering i dessa båda avseenden. Bördan som ska fördelas är skyddssökande 

personer som når fram till EU. Denna börda ska fördelas enligt referensnyckeln som 

räknas ut baserat på medlemsstaternas befolkningsstorlek och deras totala BNP.97  

Forskare har dock också lyft fram att framgången för ett förutbestämt 

fördelningssystem i stor utsträckning vilar på faktorer som är svårare att mäta. Det 

rör sig om faktorer av stor vikt för skyddssökande, så som etniska och religiösa band 

till mottagarstaten men även aspekter så som ”special solidarity bonds” kan ha 

betydelse.98 Här bör även lyftas fram att skyddsprocessen ser fundamentalt olika ut 

i olika EU länder vad gäller till exempel mottagandevillkor, utsikter att beviljas 

skydd och möjlighet att återförenas med familj.99 Kritiker har lyft fram att 

obligatoriska distributionssystem som ignorerar skyddssökandes preferenser har lett 

till att ett stort antal asylsökande försöker kringgå systemet. Användningen av 

tvångsåtgärder har därmed ökat. Argumentet mot system som omfattar 

tvångsåtgärder är att tvångsvisa förflyttningar och förvarshållning av skyddsökande 

är mycket kostsamma och de medför en risk för trauma hos de skyddssökande och 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna.100  

I avsnittet om frivillig praktik av solidaritet lyftes flera problemområden fram 

gällande en sådan praktiks konsekvenser. Bland annat diskuterades att en sådan 

praktik riskerar att medföra brist på bidrag och att tillgången till hjälp inte är pålitlig 

eftersom stater kan välja att vara solidariska när det passar deras politiska syften 

snarare än då det finns ett behov. Den föreslagna mekanismen är inte frivillig men 

konceptualiseringen av rättvisa inom mekanismen tycks förbli driven av 

                                                 
96 Noll (2000) s 275ff. 
97 COM(2016) 270 final, s 18. 
98 Noll (2000) s 275ff, Gray (2013) s 181. 
99 Spijkerboer, Den Heijer, Rijpma (2016) s 18-19.  
100 Noll (2015). 
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självintresse. Detta eftersom den tillåter stater att handla med sina solidaritetsbidrag. 

Möjligheten att köpa sig fri från ansvar att motta asylansökningar förskjuter 

frivillighetsproblematiken till att bli en ekonomisk fråga.101 I och med detta kvarstår 

samma risker som diskuterades under stycket för frivillig praktik kvar. Detta gäller 

både risken för att antalet omfördelningsplatser blir för få och vad gäller bristen på 

pålitlighet i och med att valet att ta ansvar eller inte ta ansvar enligt 

solidaritetsmekanismen kan drivas av en stats politiska intressen.  

6 Sammanfattning och framåtblick 
Sammanfattningsvis ger analyserna av solidaritetsprincipen följande övergripande 

bild: Den allmänt accepterade logiken om burden sharing bakom 

solidaritetsprincipen leder i teorin till maximal rättvisa och maximalt skydd. Bristen 

på definition och konkretisering av principen som den är idag leder dock till en 

bristfällig genomförbarhet och riskerar att medföra att principen enbart blir en 

eufemism för staters förhandlande om flyktingansvar. I och med detta förhandlande 

bibehålls också bilden av skyddsökande som bördor. Vidare visar analyserna på att 

en solidaritetsprincip som innefattar både mellanstatlig solidaritet och stat-flykting-

solidaritet kan motverka en nedåtgående spiral av flyktingskyddet och att 

förutbestämda solidaritetsmekanismer konstruerar bättre förutsättningar för ett gott 

system för flyktingskydd än frivilliga ad hoc-system. Båda dessa aspekter, stat-

flykting-solidaritet och förutbestämda solidaritetsmekanismer, har hittills i stor 

utsträckning saknats i EU:s implementering av solidartsprincipen. Analyserna visar 

också att solidaritet på frivillig basis för stater har gett ett otillräckligt skydd för 

skyddsbehövande. Frivilligt deltagande för stater har i stor utsträckning format 

implementeringen av solidaritetsprincipen i den internationella flyktingrätten och i 

viss utsträckning även inom det gemensamma europeiska asylsystemet. 

När dessa analyser av solidaritetsprincipen används för att undersöka den föreslagna 

rättvisemekanismen i reformförslaget till Dublinförordningen visar undersökningen 

att rättvismekanismen i viss mån kan sägas grunda sig på logiken om burden sharing. 

Men då reformförslaget inte förändrar de kriterier i Dublinförordningen som idag 

skapar en ojämn fördelning av asylansökningar mellan medlemsstater går det att 

ifrågasätta om förändringen är annat än kosmetisk. Rättvisemekanismen skapar dock 
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en konkretisering av solidaritetsprincipens innebörd och mekanismen i sig kommer 

att vara legalt bindande och verkställbar. Detta bidrar till ett förtydligande av 

principen som kritiserats för att vara oklar. Dock kvarstår ett omdebatterat problem 

i och med att solidaritetsprincipen fortsatt tycks vara endimensionell i den mening 

att endast mellanstatlig solidaritet och inte stat-flykting-solidaritet ges genomslag. 

Detta medför att risken för en kapplöpning mot botten avseende villkoren för 

flyktingskydd fortsätter.102 Avslutningsvis kan konstateras att mekanismen inte är 

frivillig. Möjlighet att köpa sig fri från ansvar att motta asylansökningar förskjuter 

dock frivillighetsproblematiken till en ekonomisk fråga och att samma risk avseende 

brist på omfördelningsplatser och pålitlighet, som funnits vid frivilligt praktiserande 

av solidaritet, kvarstår i viss mån.  

I sommar ska EU-länderna enligt planerna fatta ett beslut angående 

reformförslagspaketet. På P1-morgon den 12 maj 2017 berättar reportern Susanne 

Palme att flera EU-länder, däribland Polen och Ungern, säger blankt nej till att EU 

ska ta gemensamt ansvar för skyddsökande personer, men att man nu inom unionen 

diskuterar ett inofficiellt förhandlingsförslag. Migrationsminister Morgan Johansson 

säger i samma program att Sverige är berett att backa i sina krav för att 

medlemsländerna ska lyckas nå en överenskommelse.103 Den 18 maj anordnades en 

nationell strejk i Sverige av nätverket: Utan solidaritet Stannar Sverige. Under en 

timme strejkade lärare, läkare, kuratorer med flera, bland annat med kravet att de 

svenska EU-politikerna ska rösta nej till det reformförslag som rättvisemekanismen 

utgör en del av. Argumentet mot reformpaketet är enligt nätverket att det i sin helhet 

skapar en inhuman flyktingpolitik.104 Reformförslagets framtid är med andra ord 

oklar. 

Om reformen och rättvisemekanismen går igenom finns fortsatt frågor att ställa 

angående solidaritetens framtid inom EU. Den nuvarande situationen vid Europas 

yttre gränser och inom dess territorium har medfört och medför överträdelser av 

principen om non-refoulement och grundläggande mänskliga rättigheter, bland annat 

rätten till liv.105 Genom att betrakta rättvisemekanismen som en farkost för EU:s 

asylrättsliga handlingar kan frågor ställas som: Vad innebär nyttjandet av 

                                                 
102 Spijkerboer, Den Heijer, Rijpma (2016) s 5. 
103 P1-morgon 12:e maj med Daniel Alling. 
104 Nätverket: Utan solidaritet stannar Sverige, https://utansolidaritetstannarsverige.com/.  
105 Karageorgiou (2016b). 
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rättvisemekanismen för ansvaret som stater har enligt internationella traktat 

avseende flyktingskydd? På vilket sätt utvecklas asylrätten i och med nyttjandet av 

en sådan rättvisemekanism? Karageorgiou menar att den eufemistiska 

konceptualisering av solidaritetsprincipen som reformförslaget utgör en del av, 

kommer att leda till att internationell flyktingrätt blir tillämplig endast i ett fåtal stater 

i och med att ansvaret skiftas dit.106 Spijkerboer, den Heijer och Rijpma gör en 

extensiv undersökning av det gemensamma europeiska asylsystemet. De drar 

slutsatsen att den riktning EU:s gemensamma asylsystem tar genom sitt reformarbete 

och policyskapande, reproducerar, och på vissa sätt intensifierar, de strukturella 

problem som skapade migrationskrisen.107  

Slutsatsen för denna undersökning delar mycket med ovannämnda forskakers 

konklusioner. Den föreslagna reformen och rättvisemekanismen förskjuter fortsatt 

det övervägande ansvaret för skyddsökande på länder med dysfunktionella 

asylsystem, den behandlar skyddsökande personer som bördor och den gör rättvis 

ansvarsfördelning till en fråga om ekonomi. Detta kan inte tyckas gå i linje med 

reformförslagets syfte: att verka för ett migrationssystem som är hållbart och rättvist 

för motagandestater liksom för skyddsökande.108 Och, det riskerar att fortsätta skapa 

överträdelser av principen om non-refoulement och grundläggande mänskliga 

rättigheter. 

  

                                                 
106 Karageorgiou (2016b).  
107 Spijkerboer, Den Heijer, Rijpma (2016) s 28. 
108 COM(2016) 197 final s 2. 
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