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Asylansökningarna 2018 nere på samma nivå som före krisen, men 
antalet pågående ärenden fortfarande stort 
 
Asylansökningarna i EU+ 2018 minskade för tredje året i följd och är nu nere på samma nivå 
som före krisen. Trots att ansökningarna under de första fem månaderna 2019 ökade är det 
för tidigt att säga om detta är ett långvarigt trendbrott. 
 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) presenterade sin årsrapport om asylsituationen i EU+ 
för 2018 i Bryssel den 24 juni 2019. Rapporten är en viktig referenspublikation som har som syfte att 
ge en samlad översikt över asylsituationen i EU+ och hur det gemensamma europeiska asylsystemet 
(Ceas) fungerar i praktiken. 
 
Enligt vad Easo rapporterat tidigare i år innebar de 664 480 ansökningarna om internationellt skydd i 
EU+ under 2018 en minskning för tredje året i följd, denna gång med 10 procent. Cirka 9 procent av 
dessa ansökningar var upprepade ansökningar. Antalet ansökningar höll en anmärkningsvärt stabil 
nivå under 2018, men den relativa stabiliteten på EU+-nivå döljer en stark variation mellan 
medlemsstaterna och mellan enskilda medborgarskap. 
 
Den totala andelen godkända asylansökningar efter beslut i första instans under 2018 var 39 procent, 
en minskning med sju procentenheter jämfört med året innan. Även om antalet positiva beslut totalt 
sett var färre var andelen positiva beslut som gav flyktingstatus högre (55 procent av de positiva 
besluten). 
 
Syrien (13 procent), Afghanistan och Irak (7 procent vardera) var de tre länder som flest sökande kom 
från i EU+ under 2018. Efter dessa länder var Pakistan, Nigeria, Iran, Turkiet (4 procent vardera), 
Venezuela, Albanien och Georgien (3 procent vardera) bland de tio vanligaste 
medborgarskapsländerna. Under 2018 kom nästan en femtedel av alla ansökningar från medborgare i 
länder som inte behöver visum för resor till Schengenområdet, bland annat venezuelaner, 
colombianer, albaner och georgier. 
 
När det gäller mottagarländer lämnades flest asylansökningar under 2018 in i Tyskland, Frankrike, 
Grekland, Italien och Spanien. Tillsammans var dessa fem länder mottagare av nästan tre fjärdedelar 
av alla inlämnade ansökningar i EU+. 
 
Tyskland tog emot flest antal ansökningar (184 180) för det sjunde året i följd, trots en minskning på 
17 procent jämfört med 2017. Ansökningarna i Frankrike ökade för fjärde året i följd och uppgick till 
120 425 under 2018, vilket är den högsta nivå som någon sin registrerats i Frankrike. Grekland blev 
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landet med det tredje högsta antalet inlämnade ansökningar i EU+ under 2018, vilket innebär en 
ökning för femte året i följd, till 66 965 ansökningar. 
 
De fem största mottagarländerna per capita var Cypern, Grekland, Malta, Liechtenstein och 
Luxemburg. 
 
I slutet av 2018 var det fortfarande stort antal pågående ärenden, med cirka 896 560 ansökningar som 
väntade på slutligt beslut i EU+. Detta innebär bara en mindre minskning med 6 procent jämfört med 
2017. 
 
 
Ökning under början av 2019 behöver inte innebära en betydande långsiktig förändring av senare 
års trend. 
 
Under de fem första månaderna 2019 registrerades fler än 290 000 ansökningar om internationellt 
skydd i EU+. Detta innebär en ökning på 11 procent jämfört med samma period 2018. De viktigaste 
ursprungsländerna under denna period var Syrien (8 procent), Afghanistan och Venezuela (båda 
7 procent), som tillsammans stod nästan en av fyra ansökningar i EU+. 
 
Under denna period sågs också en ökning av ansökningar från medborgare i Latinamerika. 
Venezuelaner lämnade in cirka 18 400 asylansökningar, ungefär dubbelt så många som under samma 
period 2018, medan colombianer lämnade in tre gånger så många ansökningar. Ansökningar från 
medborgare i El Salvador, Honduras, Nicaragua och Peru ökade också. 
 
Ökningen under början av 2019 ska ses mot bakgrund av den dramatiska minskningen under de tre 
senaste åren och det bör framför allt noteras att nivån förra året var densamma som 2014. I dagsläget 
finns det inget som tyder på att den måttliga ökningen av ansökningar under den senaste tiden innebär 
ett betydande trendbrott eftersom månatliga variationer är normalt. 
 
 
Bilagor: 
 

- Viktigaste resultaten i årsrapporten 2018 
- Sammanfattning[finns på 23 EU-språk] 
- Årsrapport om asylsituationen i EU+ 2018 
- Tillägg:Asylsökande per land och per EU+-land och huvudsakliga medborgarskap 
 

 
 
Ytterligare information kan fås från Europeiska stödkontoret för asylfrågor på följande e-postadress: 
press@easo.europa.eu 
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