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Socialförsäkringsutskottet beslutade den 16 april 2015 att besöka Turkiet den 6–

10 september 2015. På grund av oroligheter i Turkiet beslutades därefter att 

besöken fick förläggas till Ankara och Istanbul. Syftet med resan har av utskottet 

fastställts enligt följande. 

Syftet med resan till Turkiet är främst att studera migrationsfrågorna. Flyktingsituationen är 
för närvarande en av de mest angelägna frågorna inom EU och i medlemsländerna. Ett stort 
antal flyktingar som kommer till Europa passerar Turkiet. Mot den bakgrunden avser 
utskottet att informera sig om bl.a. gränskontrollen - ur en migrationspolitisk aspekt - och 
med Turkiet som transitland. Hur Turkiet kan hantera det stora antalet flyktingar som 
kommer in i och som passerar landet är en viktig fråga. Särskilt kvinnors och andra utsatta 
gruppers situation bör belysas.  
När det gäller välfärdsfrågor är syftet att få information om både förändringen i det turkiska 
pensionssystemet och de sociala trygghetssystemen ur såväl ett juridiskt perspektiv som ett 
individperspektiv. Också på detta område bör kvinnors situation belysas särskilt.  
Därutöver vill utskottet informera sig om den allmänna utvecklingen i landet. Det kan gälla 
frågor som Turkiets roll som länk mellan Europa och arabvärlden, arbetet med demokrati- 
och MR-frågor, ett eventuellt framtida EU-medlemsskap samt även minoritetsfrågor, såsom 
situationen för exempelvis kristna eller romer.  
Utskottet avser att besöka gränsen mot Syrien/Irak samt någon eller några förläggningar i 
sydöstra delen av landet. Vidare planeras besök vid det turkiska parlamentet. Förutom besök 
vid myndigheter, berörda internationella organ och frivilligorganisationer är ett viktigt syfte 
med resan att besöka olika verksamheter i Ankara och ute i landet, såväl på migrations- som 
socialförsäkringsområdet. 
 

Utskottets sammantagna bedömning är att resan till Turkiet uppfyllde syftet.  

 

Huvudsyftet med resan var att studera migrationsfrågorna, som är högaktuella i 

och med de stora flyktingströmmarna från bl.a. Syrien.  

Under en inledande information av ambassadör Lars Wahlund belystes 

situationen i Turkiet. Turkiet är hårt ansträngt av de stora flyktingströmmarna 



 

 

 

 

 

 

 

 

från Syrien och står inför stora utmaningar. Enligt uppskattning finns ca 2 

miljoner flyktingar i Turkiet. Turkiets flyktingmottande är bra och landet satsar 

höga belopp på flyktingmottagandet, storleksordningen 6 miljarder dollar.  Till 

följd av de höga kostnaderna har Turkiets positiva inställning övergått till en mer 

restriktiv inställning. EU vill hjälpa till men vill också veta till vad satsade pengar 

går. Ambassadören berättade att det är oroligt runt om i Turkiet och att det 

samtidigt råder en regeringskris. Turkiet har nyligen haft parlamentsval och står 

inför ett omval, vilket medför att mycket befinner sig i ett vakum. Det kommer 

att genomföras ett nyval den 1 november 2015. Enligt ambassadören kan allt 

hända och Turkiet står vid ett vägskäl. Landets ekonomi försvagas dessutom. 

EU-processen uppges vara viktig för Turkiets utveckling och majoriteten 

uppskattas vara för ett EU-medlemskap eftersom EU är Turkiets största 

handelspartner. Medias möjligheter är allt mer begränsade och säkerhetsläget är 

inte bra i landet.  

Genom möten med bl.a. repesentanter från Human Rights Joint Platform (IHOP), 

Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM) och 

International Medical Corps (IMC) belystes situationen för de många 

asylsökande ytterligare, bl. a. bristande skolgång för barnen togs upp vid flera 

tillfällen. Det finns även barn som inte går i skolan eftersom de måste arbeta för 

att försörja familjen, om exempelvis en förälder är kvar i Syrien. Det råder stor 

brist på lärare och lokaler att undervisa i. Det finns ungefär 2 miljoner människor 

från Syrien i Turkiet.  

IHOP framhöll att organisationen handhar asylsökande och inte flyktingar och att 

de asylsökande erbjuds stöd i processen som asylsökande samt socialt. IHOP 

arbetar med mänskliga rättighetsfrågor och antidiskriminering och har bl.a. 

samlat olika nätverk i landet i ett unikt program.  

ASAM har 36 fältkontor i form av multiservicecenter där t.ex. sjukvård och 

juridikhjälp erbjuds. ASAM sköter även registreringen av asylsökande åt 

UNHCR. Turkiet uppges ha använt 6,2 miljarder dollar på flyktingar.  

IMC ägnar sin verksamhet åt sjukvård och driver 60 kliniker. Även psykosocial 

hälsa är viktig. IMC uppger att organisationen hela tider ser hur krisen växer. Av 

2 miljoner flyktingar är bara ca 15 procent registrerade och finns i systemet, 

resterande flyktingar lever utanför samhället. Många flyr nu vidare till EU 

eftersom de trots att de känner sig välkomna i Turkiet inte ser någon framtid där. 

Bristen på utbildning för barnen nämns som exempel. Ungefär 92 procent av de 

syriska barnen som bor i flyktingläger (ca 15 procent) går i skolan. Av de ca 85 

procent som lever utanför flyktingläger går ca 26 procent i skola.  

Under en lunch med journalister från olika fristående tidningar fick utskottet en 

inblick i hur rapporteringen i turkisk press går till.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottet besökte också UNHCR:s kontor i Ankara och fick höra mer om 

UNHCR:s verksamhet relaterat till uttagande av kvotflyktingar som ska 

vidarebosättas till andra länder. Enligt UNHCR har Turkiet konsekvent under 

flera år förbättrat landets asylhantering och migrationspolitik. Såväl själva 

mottagandet som asylprocessen har hela tiden förbättrats. Trots en massiv 

inströmning av asylsökande till Turkiet har kvaliteten i processen stadigt 

förbättrats. Vidare har beslut tagits om att Syrier ska kunna arbeta i Turkiet men 

lagstiftningen som möjliggör detta har inte trätt i kraft. UNHCR har fört samtal 

med turkiska regeringen om hur flyktingsituationen bäst kan lösas. Till följd av 

samtalen infördes regler för tillfälligt skydd, då UNHCR ansåg att det var den 

bästa lösningen. Turkiet har satsat ca 6 miljarder dollar på flyktingmottagande 

m.m. En risk enligt UNHCR är att de 2 miljoner flyktingar som finns i landet 

marginaliseras. UNHCR uppgav vidare att UNHCR sedan 2011 har bett om stöd 

för Turkiet från EU. Svaret har varit att Turkiet inte är prioriterat. Hjälp till 

Syrien och Libanon m.fl. har gått före. Det angavs att om situationen i Turkiet 

skulle haverera flyr flyktingarna vidare till väst och för att förhindra det bör stöd 

ges till Turkiet. Många flyktingar nöjer sig inte längre med tillfälliga 

uppehållstillstånd i Turkiet och söker sig därför vidare. Turkiet har alltmer 

kommit att bli ett transitland. Enligt UNHCR tar det också för lång tid för 

flyktingarna i Turkiet att återförenas med sina anhöriga. UNHCR fördömer det 

s.k. push-back som sker till havs och anser att det är helt oacceptabelt.  

Ett möte anordnades med organisationen Fria Advokater, som består av 

advokater som arbetar med att erbjuda juridisk hjälp i fall som rör MR-frågor. 

Organisationen har ett gott samarbete med advokatsamfundet i Turkiet och olika 

MR-föreningar. Genom att organisera sig i en förening undgår de enskilda 

advokaterna hot och trakasserier från staten. Enligt organisationen är det inte 

ovanligt att häktningar sker av regimkritiker.  

Utskottet besökte också Ministry of Interior Directorate General of Migration 

Management. I Turkiet får syrier tillfälliga uppehållstillstånd enligt EU:s 

massflyktsdirektiv som medför tillgång till hälsovård, utbildning och social hjälp. 

Eftersom det är fråga om ett så stort antal syriska asylsökande i Turkiet är det 

inte möjligt att pröva alla individuellt. 1 970 000 syrier är registrerade i Turkiet 

och har fått tillfälliga uppehållstillstånd. Efter en viss tid kan de som vill söka 

asyl och få en individuell prövning. Individuella prövningar ska på sikt införas 

även för personer från Syrien. Vikten av skolgång för asylsökande framhålls då 

det är viktigt att undvika ”en förlorad generation”. Vidare förbereds regler om 

arbetstillstånd, men något regelverk är ännu inte på plats.  

Vid utskottets besök vid Prime Minister Disaster and Emergency Management 

Authority, AFAD, som kan jämföras med Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, informerades om AFAD:s arbete. AFAD tillhandhåller bl.a. 

läger och hälso- och sjukvård för flyktingar. Av alla ca 2 miljoner syrier i Turkiet 



 

 

 

 

 

 

 

 

bor endast ca 300 000 i sex olika läger. Det stora problemet nu är de ca 1,7 

miljoner flyktingar som bor utanför lägren, då de är mer sårbara och utsatta. Det 

är många kvinnor och barn då männen ofta är kvar i hemlandet.  

I samband med lunch vid ambassadens residens höll olika inbjudna gäster kortare 

anföranden. Utskottet visades även runt vid ambassaden och fick information om 

viseringshanteringen. Planer på utbyggnation finns för att hantera det stora 

antalet visumsökande.  

Utskottet träffade även turkiska motsvarigheten till Justitieombudsmannen som 

bildades 2010 efter att en folkomröstning hade genomförts. Svenska JO har varit 

en förebild men den turkiska JO har långt ifrån samma befogenheter. JO uppger 

bl.a. att de vill kunna agera ex officio och inte bara efter anmälan.  

Under besöket i Istanbul träffade utskottet generalkonsul Jens Odlander med 

personal, som berättade om konsulatets verksamhet. Utskottet träffade även 

borgmästaren i en kommun med två stadsdelar med stor andel romsk befolkning. 

Utskottet besökte även dessa två stadsdelar och en lokal där de boende bedrev 

undervisning för både barn och vuxna. Borgmästaren hade som målsättning att de 

flesta boende skulle kunna stanna i området även efter en upprustning.  

Konsulatet i Istanbul hade bjudit in företrädare för organisationen Zero 

Discrimination Association, som arbetar för romers rättigheter, Refugee Rights 

Association Turkey och en professor från Istanbul Bilgi universitet som berättade 

om sin respektive syn på situationen i Turkiet. Zero Discrimination Association 

har jobbat aktivt med romafrågor under tre års tid. Det framhölls att romer inte är 

en homogen grupp då det finns olika sub-grupper och till följd av det krävs det 

olika strategier. Antalet romer uppskattas till mellan ca 500 000 och 1 000 000. 

Organisationen har utarbetat ett strategidokument baserat på bl.a. fem fältstudier. 

Det råder en stor arbetslöshet bland romer då de traditionella arbetena inte längre 

finns kvar. Det är också svårt med bostadssituationen då många romer har 

avhysts i samband med stora renoveringsprojekt. De flesta romska barn går bara 

tre år i skolan även om de är registrerade och trots att åtta år är obligatoriskt för 

alla barn. Många romer saknar id-kort. Ett skäl kan vara att med folkbokföring 

följer skattskyldighet och skyldighet att göra militärtjänstgöring.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande 

Johan Forssell (M), vice ordförande 

Carina Ohlsson (S) 

Mikael Cederbratt (M) 

Markus Wiechel (SD) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Yilmaz Kerimo (S) 

Solveig Zander (C) 

Rickard Persson (MP) 

Lotta Finstorp (M) 

Kerstin Nilsson (S) 

Linus Bylund (SD) 

Emma Carlsson Löfdahl (FP) 

Wiwi-Anne Johansson (V) 

Teresa Carvalho (S) 

Tina Ghasemi (M) 

Jennie Åfeldt (SD) 

Magda Rasmusson (MP) 

Christina Höj Larsen (V) 

Mathias Tegnér (S) 

Johanna Jönsson (C) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från socialförsäkringsutskottets kansli.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 
 
Söndag kväll ankomst Ankara Esenboğa Airport  
Transport till Sheraton Hotel  
 

 
08:30 – 10:00 Möte med ambassadör Lars Wahlund med medarbetare 
  
10:30 – 12:00 Meeting with Human Rights Joint Platform (IHOP), 
Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM), 
International Medical Corps Representative office in Turkey (IMC)  
 
12:30 - 14:30 Lunch med journalister  
- Mr Abdullah Bozkurt, Ankara Representative, Today’s Zaman  
- Mr Orhan Kemal Cengiz, Columist, Bugün Daily Newspaper  
- Ms Hilal Köylü, Ankara Representative, Deutsche Welle  
- Ms Duygu Güvenç, Correspondent, Cumhuriyet Daily Newspaper  
- Ms Suzan Fraser, Ankara Representative, Associated Press   
 

15:00 – 16:50 Möte med UNHCR och visning av verksamhet  
 
17:15-18:00 Möte på Sheraton Hotel Convention Centre  
 
19:00 – 21:00 Mottagning med ambassadören och med inbjudna gäster   
 

 
09:30 – 10:30 Möte med the Ministry of Interior Directorate General of 
Migration Management  
 
11:00 – 12:00 Möte med Prime Minister Disaster and Emergency 
Management Authority  
 
12:10 – 12:30 Möte/genomgång med visning av verksamheten vid 
ambassaden.  
 
12:30 - 14:30 Lunch med ambassadör Lars Wahlund och gäster:  
- Assoc. Prof. Dr. Aykan Erdemir, Former CHP Parliamentarian  
- Asst. Prof. Dr. Kerem Altıparmak, Ankara University, Faculty of Political  
Science  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Prof. Dr. Levent Korkut, (academic field of constitutional law), Member of the 
Wise Men Delegation for the Peace Process, Former Chairman of Amnesty 
International Turkey, Constitutional Law   
- Mr Béla Szombati, Deputy Head of Mission, Delegation of the EU to Turkey  
Venue: Swedish Residence  

 
15:00 – 16:00 Möte med The Ombudsman Institution of the Republic of 
Turkey  
 
Flyg till Istanbul  
 
Transport till hotellet  

 

08:30-09:30 Möte med Ms. Elmas Arus, Zero- Discrimination Association 

10.00 -11.00 Studiebesök romska kvarter  

11.15-12.30 Möte med bl.a. borgmästaren i Şişli kommun    

13.00-14.00 Lunch med generalkonsul Jens Odlander 

14.00- 14:30 Genomgång med migrationskonsulen Peter Holgersson 

14:30-15:30 Möte med Veysel Eşsiz från Refugee Rights Association  

15.45-16:45 Möte med professor Dr. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University,                                                                    

Director of the European Institute 

 

  
Hemresa 

 


