Identifieringsfasen
För vissa flyktingar kan frivillig repatriering vara en möjlig varaktig lösning. För
andra kan lokal integrering i asyllandet vara bättre. För åter andra, är
vidarebosättning den enda möjliga varaktiga lösningen eller det enda sättet att
garantera skydd. Effektiv och tydlig identifiering av flyktingar som potentiellt är i
behov av vidarebosättning är avgörande för att säkerställa det framtida skyddet
för flyktingar. En effektiv och konsekvent identifieringsprocess är också kritisk för
att säkerställa att flyktingarna får skälig tillgång till en vidarebosättningsprocess.
Dessutom kan det minska potentialen för bedräglig användning av
vidarebosättningssystemet eller godtycklighet i beslutsfattandet om
vidarebosättning.
Korrekt identifiering av flyktingar som kan vara i behov av vidarebosättning är en
avgörande och utmanande aspekt av vidarebosättningsprocessen. Det kräver
kunskap om flyktingpopulationen, deras skyddsrisker och specifika behov, samt
omfattande bedömning av framtidsperspektiven, dvs. vidarebosättning jämfört
med andra varaktiga lösningar.
För att komma i fråga för vidarebosättning, måste individerna eller familjerna:



uppfylla villkoren för att komma i fråga för vidarebosättning
tillhöra en eller flera av UNHCR:s vidarebosättningskategorier.

De

nödvändiga förutsättningarna
för
att komma i fråga
för vidarebosättning är följande:



Den sökande är flykting enligt UNHCR och
utsikterna för alla varaktiga lösningar har
bedömts och vidarebosättning har
identifierats vara den lämpligaste
lösningen.

Men i undantagsfall kan vidarebosättning övervägas för statslösa personer som
inte har flyktingstatus, men för vilka vidarebosättning betraktas som den
lämpligaste varaktiga lösningen. Detta gäller även för vissa familjemedlemmar
som inte är flyktingar. På så sätt kan familjen hållas ihop.
Det
finns
sju
vidarebosättningskategorier.
I
många
fall
kan
vidarebosättningskategorierna överlappa, och indelningen sker både under en
primär och sekundär kategori. De sju kategorierna är:





JURIDISKA OCH/ELLER FYSISKA SKYDDSBEHOV för flyktingen i tillflyktslandet
(detta inkluderar hot om avvisning (tvingat återvändande) till hemlandet)
ÖVERLEVANDE EFTER VÅLD OCH/ELLER TORTYR, speciellt där repatriering
eller asylvillkor skulle kunna resultera i ytterligare traumatisering och/eller
förhöjd risk, eller där lämplig behandling inte är tillgänglig
MEDICINSKA BEHOV, speciellt livräddande behandling som inte är tillgänglig
i flyktinglandet







KVINNOR OCH FLICKOR I FAROZONEN som har skyddsbehov för problem
som har att göra med deras kön
ÅTERFÖRENING AV FAMILJEN, när vidarebosättning är det enda sättet att
återförena flyktingfamiljemedlemmar som på grund av flykt och splittring är
åtskilda av gränser eller hela kontinenter
BARN OCH UNGDOMAR I RISKZONEN, där en BID (Best Interests
Determination – bestämning av bästa intresse) stöder vidarebosättning
AVSAKNAD AV FRAMTIDA ALTERNATIVA VARAKTIGA LÖSNINGAR, vilket
generellt sett endast gäller när andra lösningar inte är möjliga inom
överskådlig framtid, när vidarebosättning kan användas strategiskt och/eller
när det kan öppna möjligheter för omfattande lösningar.

UNHCR Resettlement Handbook1 (UNHCR handbok för vidarebosättning)
innehåller detaljerad vägledning om identifiering av flyktingar i behov av
vidarebosättning och kraven på indelning i vidarebosättningskategorierna som
beskrivits ovan.
Identifieringen av flyktingar som potentiellt är i behov av vidarebosättning är en
del av ett pågående aktivt samarbete mellan UNHCR-personalen och dess NGOpartners.
UNHCR har utvecklat olika verktyg för att förbättra identifieringen av sårbara
individer för vilka vidarebosättning är den lämpligaste formen av skydd, samt
identifiering av populationer som behöver vidarebosättning som en varaktig
lösning. Sådan verktyg är t.ex. proGres-registreringsdatabasen och Heightened
Risk Identification Tool (HRIT, verktyg för identifiering av förhöjd risk).
UNHCR-fältkontor har ofta väl etablerade
förhållanden med NGO:er som hjälper till att
underlätta rådgivning och hjälp till flyktingar
som kan komma ifråga för vidarebosättning.
Dessutom som hjälp för att flyktingarna ska
kunna fatta fria och informerade beslut,
tillhandahåller UNHCR med stöd från IOM och
NGO:er information om varaktiga lösningar
genom målinriktade sessioner samt mobil rådgivning, vilket har visat sig vara
framgångsrikt t.ex. i läger i Thailand och Nepal.
I vissa fall samarbetar NGO:er med UNHCR för att hjälpa till att identifiera och
hänvisa fall som potentiellt är i behov av vidarebosättning. Genom att arbeta som
en ansluten arbetsstyrka hjälper NGO:er också till genom att tillhandahålla
ytterligare personal på plats för den tidiga bedömningen av behoven av
vidarebosättning, samt för förberedelse av ansökningar om vidarebosättning.
När en flykting identifieras som potentiellt lämplig för vidarebosättning genomför
UNHCR-personal (och när så är tillämpligt, anslutna NGO-medarbetare) en
intervju för vidarebosättningsbedömning. Om ett vidarebosättningsbehov
bekräftas förbereds ett RRF (Resettlement Registration Form – formulär för
registrering av vidarebosättning). PRF fungerar som ett primärt verktyg för
UNCHR för att återge behoven för individuella flyktingar för ett
vidarebosättningsland. Vidarebosättningsintervjun genomförs av UNHCR eller av
den anslutna NGO-personalen som stöder UNHCR-verksamheten. Det största
partnerskapet av denna typ är
UNHCR-ICMC Deployment Scheme2 inom vilket ICMC har
cirka 300 medarbetare som stöder vidarebosättningsaktiviteter inom UNHCR:s
fältkontor.
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http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html
http://www.icmc.net/icmc-unhcr-resettlement-deployment-scheme

Även om identifieringen av vidarebosättning ofta utförs på en individuell grund,
kompletterar identifieringen av grupper den individuella identifieringen. Gruppen
kan definieras genom ett situationssamband (t.ex. alla personer i ett läger)
och/eller vissa egenskaper, t.ex. nationalitet, flyktinganspråk eller deras politiska,
etniska eller religiösa bakgrund, vilket kan avgränsa dem från andra flyktingar
som finns i landet.
UNHCR publicerar varje år en översikt över globala vidarebosättningsbehov och
prioriteringar i rapporten Projected Global Resettlement Needs (Projekterade
globala vidarebosättningsbehov).3 Denna publikation ökar medvetenheten om
populationer som identifieras vara i behov av vidarebosättning och fungerar som
det huvudsakliga referensverktyget för en dialog om vidarebosättningsbehov,
prioritering och
val av flyktingar för vidarebosättning av vidarebosättningsstaterna.
Bilder: © UNHCR/P. Moore/Februari 2011; © UNHCR/P. Ghimire/Augusti 2012
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