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Översikt	  

Presentation av Delmi 
•  Delmis publikationer 
 
Flyktingkrisen 
•  Globalt, EU, Sverige 
 
 

Möjligheter och utmaningar i Sverige 
 

•  Delmis statistik, studier 
 
 



Delmis uppdrag	  

Syfte 
•  Fördjupa underlaget för migrationspolitiska avgöranden. 
•  Öka analys- och utvärderingskapaciteten. 
•  Förbättra användandet av relevant forskning. 

 

Bidrag 
 

•  Underlag för utformning av framtidens migrationspolitik. 
•  Utvärderingar av den förda politiken. 
•  Kunskap för samhällsdebatten. 
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Delmis rapporter 
ges även ut i korta 
Policy Briefs 

Internationell migration och 
remitteringar i Etiopien 
(2015:1) 
 
Svenskt medborgarskap 
(2015:5) 
 
Vem blir medborgare och vad 
händer sen? (2015:6) 



 
	  

Användar-‐
vänligt	  

Inter-‐
ak1vt	  

www.delmi.se/migration-i-siffror	  



Flyktingkrisen	  
 
	  

Syrien:	  ca	  10	  miljoner	  
internflyk1ngar	  
De	  flesta	  som	  är	  på	  
flykt	  utanför	  Syrien	  är	  
kvar	  i	  närregionen,	  ca	  
4,1	  miljoner	  	  

Ca	  4-‐6	  %	  har	  tagit	  
sig	  1ll	  Europa.	  

UNHCR:	  59,5	  miljoner	  
flyk1ngar	  globalt	  

Källa:	  UNHCR	  

Källa:	  UNHCR	  



Flyktingkrisen	  
 
	  Huvuddelen	  av	  de	  
människor	  som	  är	  på	  
flykt	  utanför	  Syrien	  
upphåller	  sig	  i	  
närregionen,	  ca	  4,1	  
miljoner	  	  

Ca	  4-‐6	  %	  har	  tagit	  sig	  
1ll	  Europa.	  

Bildkälla:	  Pakcolumist,	  Nicola	  Perugini	  

Bildkälla:	  The	  Telegraph	  

Bildkälla:	  Puntlandi	  

Bildkälla:	  The	  Independent	  

Foto:	  Sergey	  Ponom
arev/New	  York	  Tim

es	  

Ringrazio	  per	  la	  foto	  Ma\eo	  Penna.	  |Source:	  Vito	  Manzari	  h\p://
flickr.com/photos/62265212@N00/1223221696	  

MEDITERRANEAN	  SEA	  (Oct.	  17,	  2013)	  Distressed	  persons	  are	  transferred	  from	  the	  amphibious	  transport	  dock	  
ship	  USS	  San	  Antonio	  (LPD	  17)	  to	  Armed	  Forces	  of	  Malta	  offshore	  patrol	  vessel	  P52.	  
This	  image	  was	  originally	  posted	  to	  Flickr	  by	  Official	  U.S.	  Navy	  Imagery	  at	  
h\p://flickr.com/photos/56594044@N06/10332923945	  

This	  image	  was	  created	  and	  released	  by	  the	  Imperial	  War	  Museum	  on	  the	  IWM	  Non	  Commercial	  Licence.	  
Source:	  h\p://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//30/media-‐30420/large.jpg	  	  
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Källa:	  UNHCR	  
(2015-‐09-‐14)	  

För majoriteten av de syriska 
flyktingarna och för människor på flykt 
från andra regioner har lagliga vägar in 
i Europa varit obefintliga 
- här är de vanligaste flyktvägarna till 
Europa 
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Källa: UNHCR 
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Grafik: SVT  
Källa: UNHCR 
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Ett sammanbrott för EU-solidariteten 
och Schengen? 

 
 
	  

AP_migrant_crisis_07_mm_150821_3x2_1600.jpg	  (Sep.	  
14,	  2015).	  This	  image	  was	  originally	  posted	  to	  Flickr	  by	  

Freedom	  House	  at	  h\ps://flic.kr/p/yzDhq9	  

Syrian	  Refugees	  Crisis	  (Sep.	  04,	  2015)	  Migrants	  walk	  on	  the	  
railway	  tracks	  near	  Tatabanya	  57	  kms	  west	  of	  Budapest,	  Hungary,	  
04	  September	  2015.	  This	  image	  was	  originally	  posted	  to	  Flickr	  by	  
Freedom	  House	  at	  h\ps://flic.kr/p/yxS6ML	  



Flyktingkrisen	  
 
	  Huvuddelen	  av	  de	  
människor	  som	  är	  på	  
flykt	  utanför	  Syrien	  
upphåller	  sig	  i	  
närregionen,	  ca	  4,1	  
miljoner	  	  

Ca	  4-‐6	  %	  har	  tagit	  sig	  
1ll	  Europa.	  
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Resultatet 

 
 
	  

Källa:	  TT	  

This	  image	  was	  provided	  to	  Wikimedia	  Commons	  by	  	  
Russian	  Interna1onal	  News	  Agency	  (RIA	  Novos1)	  
	  (rian.ru	  and	  visualrian.ru	  

Syrian	  refugees	  cross	  into	  Hungary	  underneath	  the	  border	  
fence	  (Sep.	  03,	  2015).	  	  This	  image	  was	  originally	  posted	  to	  

Flickr	  by	  Freedom	  House	  at	  h\ps://flic.kr/p/xs3a85	  
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Kostnaderna	  för	  gränskontroll	  och	  det	  humanitära	  priset	  

The	  Guardian	  

Källa.	  Fortune	  
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