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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Europeiska
stödkontoret
för	asylfrågor

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Om	oss
Easo är	en	av	Europeiska	unionens	byråer,	inrättad	enligt	
Europaparlamentets	och	rådets	förordning	(EU)	nr	439/2010.	Byrån	
spelar	en	viktig	roll	för	det	konkreta	genomförandet	av	det	gemensamma	
europeiska	asylsystemet	(Ceas).	Easo	inrättades	i	syfte	att	främja	det	
praktiska	samarbetet	i	asylfrågor	och	hjälpa	medlemsstaterna	att	uppfylla	
sina	europeiska	och	internationella	skyldigheter	att	skydda	människor	
i	nöd.	Easo	fungerar	som	ett	kompetenscentrum	för	asylfrågor.	Kontoret	
ger	också	stöd	åt	medlemsstater	vars	asyl	och	mottagningssystem	
utsätts	för	särskilt	tryck.
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Easos uppgifter

Easos	huvuduppgift	är	att	underlätta,	samordna	
och	stärka	det	praktiska	samarbetet	mellan	
medlemsstaterna	kring	asylfrågor	och	dess	många	
aspekter.	
Easo	tillhandahåller

1.	praktiskt	och	tekniskt	stöd	till	medlemsstaterna,

2.	operativt	stöd	till	medlemsstater	med	särskilda	
behov	och	till	medlemsstater	vilkas	asyl	och	
mottagningssystem	är	utsatta	för	särskilt	tryck,	
bland	annat	genom	att	placera	ut	asylstödgrupper	
bestående	av	nationella	asylexperter,

3.	vetenskapligt	stöd	som	underlag	för	beslutsfat
tande	och	lagstiftning	på	alla	områden	som	direkt	
eller	indirekt	påverkar	asylfrågan	inom	EU.

Easos huvudområden

Easo tillhandahåller olika typer av stöd:

Permanent stöd:	Att	stödja	och	främja	asyl
förfarandets	gemensamma	aspekter	genom	
gemensam	utbildning,	gemensam	kursplan	
i	asylfrågor,	gemensam	kvalitet	och	gemensam	
information	om	ursprungsländer.

Särskilt stöd:	Skräddarsytt	stöd,	kapacitets
uppbyggnad,	omplacering,	särskilt	stöd	och	
särskilda	förfaranden	för	kvalitetskontroll.

Krisstöd:	Att	organisera	solidaritetsinsatser	för	
medlemsstater	som	är	utsatta	för	särskilt	tryck	
genom	att	erbjuda	tillfälligt	stöd	och	hjälpa	
till	att	reparera	eller	återuppbygga	asyl	och	
mottagningssystem.

Informations- och analysstöd:	Att	utbyta	och	
sammanföra	information	och	uppgifter,	analyser	
och	bedömningar	på	EUnivå,	bland	annat	genom	
gemensamma	trendanalyser	och	bedömningar.

Stöd till tredjeländer (dvs. länder utanför EU):	Att	
stödja	den	externa	dimensionen	i	det	gemensamma	
europeiska	asylsystemet,	stödja	partnerskap	med	
tredjeländer	för	att	hitta	gemensamma	lösningar,	
t.ex.	genom	kapacitetsuppbyggnad	och	regionala	
skyddsprogram,	samt	samordna	medlemsstaternas	
åtgärder	för	vidarebosättning.

Easos	byggnad.

Easos	uppdrag
Easos	uppdrag	är	att	bidra	till	genomfö
randet	av	det	gemensamma	europeiska	
asylsystemet	genom	att	ge	stöd	och	
genom	att	underlätta,	samordna	och	
stärka	det	praktiska	samarbetet	mellan	
medlemsstaterna.	Allt	detta	i	egenskap	
av	oberoende	kompetenscentrum	för	
asylfrågor.
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Easos	logotyp	avtäcks	under	invigningsceremonin	i	Valletta	den	19	juni	2011.

Easos principer för att utföra sitt 
uppdrag är

•	att	organisera	stöd	och	bistånd	för	medlems
staternas	allmänna	eller	specifika	behov	när	det	
gäller	medlemsstaternas	asylsystem,

•	att	samordna	och	stimulera	operativt	samarbete	
mellan	medlemsstaterna	och	förbättra	kvaliteten,

•	att	fungera	som	ett	oberoende	kompetens
centrum	för	asylfrågor,

•	att	organisera	gemensamma	analyser	och	
bedömningar	av	asyluppgifter,

•	att	underlätta	och	främja	gemensamma	åtgärder	
och	samstämmighet	på	asylområdet,

•	att	agera	med	medlemsstaternas	fulla	stöd,

•	att	respektera	medlemsstaternas	ansvar	och	
asylbeslut,

•	att	samarbeta	med	kommissionen,	Europa
parlamentet	och	rådet	samt	EU:s	övriga	
institutioner,	kontor	och	organ,

•	att	samarbeta	med	det	civila	samhället	och	
internationella	organisationer,

•	att	fullgöra	sina	uppgifter	som	en	serviceinriktad,	
opartisk	och	öppen	organisation	inom	EU:s	
rättsliga,	politiska	och	institutionella	ramar.

Easos bidrag till mekanismen 
för tidig varning, beredskap och 
krishantering

För	att	ge	medlemsstaterna	bättre	beredskap	vid	
förändrade	flöden	av	asylsökande	håller	EU	på	att	
inrätta	en	mekanism	för	tidig	varning,	beredskap	
och	krishantering.	Easo	har	inrättat	ett	system	för	
tidig	varning	och	beredskap	som	kompletterar	den	
mekanismen	på	följande	sätt.

Tidig varning

•	Easo	tillhandahåller	regelbundna	regionala	
översikter	med	analyser	av	asyltrender,	push	pull
faktorer	och	riskscenarier.	Översikterna	bygger	
på	uppgifter	som	tillhandahålls	av	bland	andra	
medlemsstaterna,	Eurostat,	Europeiska	byrån	för	
förvaltningen	av	det	operativa	samarbetet	vid	
Europeiska	unionens	medlemsstaters	yttre	gränser	
(Frontex),	FN:s	flyktingkommissariat	(UNHCR)	
och	Internationella	organisationen	för	migration,	
kombinerat	med	uppdaterad	information	om	
ursprungsländerna	som	tas	fram	av	Easo.

Beredskap

•	Easo	tillhandahåller	verktyg	för	att	hjälpa	
medlemsstaterna	att	öka	sin	beredskap	inför	
inflöden	av	asylsökande	och	förändrade	asylflöden	
genom	att	tillhandahålla	utbildning,	information	
om	ursprungsländerna,	kvalitetsverktyg	och	stöd	till	
analys	och	tillämpning	av	EU:s	lagstiftning.

Krishantering

•	En	av	Easos	huvuduppgifter	är	att	stödja	
medlemsstater	som	är	utsatta	för	särskilt	tryck.	
Detta	görs	genom	ett	antal	operativa	åtgärder	
såsom	inrättande	av	asylstödgrupper.
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Easos utbildning
Easo	tillhandahåller	utbildning	och	tar	fram	
utbildningsmaterial	för	att	främja	kvalitet	och	
harmonisering	på	asylområdet	och	bidrar	där
igenom	till	genomförandet	av	det	gemensamma	
europeiska	asylsystemet.	Grundbulten	i	Easos	
utbildningsaktiviteter	är	dess	kursplan,	ett	
gem	ensamt	yrkesutbildningssystem	avsett	för	
asylhandläggare	och	andra	målgrupper	såsom	
chefer	och	juridiska	handläggare	i	EU.	Easos	
utbildning	omfattar	centrala	aspekter	i	asyl
handläggning	och	rutiner	i	interaktiva	moduler.

Easo	tillhandahåller	också	utbildning	för	rätts
väsendet	och	deltar	i	andra	relevanta	utbild
ningsinitiativ,	bland	annat	utformning	av	utbild
ningar	i	samarbete	med	andra	EUbyråer.

Förutom	dessa	permanenta	stödaktiviteter	till
handahåller	Easo	specialutformade	kurser	som	ett	
svar	på	de	specifika	behoven	i	medlemsstater	som	
utsätts	för	särskilt	tryck.	Kontoret	har	i	det	syftet	
genomfört	kurser	i	Bulgarien,	Grekland,	Italien,	
Luxemburg	och	Sverige.

Easos	utbildning.

Information om ursprungsländer
Information	om	ursprungsländer	är	information	
om	de	länder	från	vilka	de	asylsökande	ur
sprungligen	kommer.	Denna	typ	av	information	
är	av	avgörande	betydelse	för	asylhandläggare	
under	asylprövningsförfarandet.	Information	
om	ursprungsländer	kan	spela	en	viktig	roll	för	
genomförandet	av	det	gemensamma	europeiska	
asylsystemet.	När	det	gäller	information	om	
ursprungsländer	ska	Easo

•	samla	in	riktad,	relevant,	tillförlitlig,	korrekt	
och	uppdaterad	information	på	ett	öppet	och	
opartiskt	sätt,

•	förvalta	och	vidareutveckla	EU:s	gemensamma	
portal	för	information	om	ursprungsländer,	som	
ger	en	gemensam	ingång	för	information	och	
erbjuder	ytterligare	resurser	åt	medlemsstaterna,

•	utarbeta	gemensamma	format	och	metoder	
för	att	söka	och	redovisa	information	om	
ursprungsländer	för	att	främja	harmonisering	av	
rutiner	när	det	gäller	sådan	information,

•	utarbeta	rapporter	om	viktiga	ursprungsländer	
som	bygger	på	dessa	gemensamma	format	och	
metoder;	under	2012	offentliggjorde	Easo	två	
rapporter	om	Afghanistan,

•	organisera	landsspecifika	praktiska	workshopar	
för	att	sprida	information	om	ursprungsländer,	
diskutera	rutiner	och	uppfylla	medlemsstaternas	
informationsbehov	på	området.



Easos särskilda stöd och krisstöd

Easo	erbjuder	två	typer	av	stöd	åt	medlemsstaterna:	
särskilt	stöd	och	krisstöd.	Särskilt stöd	avser	
skräddarsytt	stöd,	kapacitetsuppbyggnad,	
underlättande	och	samordning	av	omplacering,	
särskilt	stöd	och	särskilda	verktyg	för	kvalitets
kontroll.	Krisstöd	handlar	om	att	organisera	
solidaritetsinsatser	för	medlemsstater	som	
är	utsatta	för	särskilt	tryck	genom	att	erbjuda	
tillfälligt	stöd	och	hjälpa	till	med	att	reparera	eller	
återuppbygga	asyl	och	mottagningssystem.	Nedan	
följer	ett	par	exempel	på	Easos	stödåtgärder.

Krisstöd till Grekland

Efter	en	begäran	från	den	grekiska	regeringen	i	
februari	2011	beslutade	Easo	att	hjälpa	Grekland	
med	att	inrätta	en	ny	asyltjänst,	en	enhet	för	första	
mottagning	och	en	överklagandemyndighet	och	
med	mottagningen	i	allmänhet	samt	att	minska	
eftersläpningen	genom	att	placera	ut	experter	
från	EU:s	olika	medlemsstater	i	form	av	de	så	
kallade	asylstödgrupperna.	Under	den	första	fasen	
av	stödet	till	Grekland,	som	avslutades	i	mars	
2013,	placerade	Easo	ut	och	administrerade	
70	experter	från	14	medlemsstater.	De	bildade	
totalt	52	asylstödgrupper.	Efter	det	att	den	grekiska	
regeringen	i	början	av	2013	begärde	ytterligare	
stöd	fortsatte	Easo	att	stödja	Grekland	fram	till	
december	2014.	Under	denna	andra	fas	bestod	
Easos	stöd	av	utplacerade	asylstödgrupper	som	
gav	utbildning	i	nationalitetsbestämning	(i	nära	
samarbete	med	Frontex)	och	stöd	avseende	EU
finansiering,	stöd	avseende	insamling	och	analys	
av	statistiska	uppgifter	och	stöd	när	det	gäller	
information	om	ursprungsländer.	Efter	en	eventuell	
begäran	från	den	grekiska	regeringen	kan	Easo	
omorganisera	eller	utöka	sin	verksamhet.

Den	operativa	planen	för	Grekland	undertecknades	i	Aten	den	1	april	2011.
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Särskilt stöd till Italien

Den	4	juni	2013	undertecknade	Easo	och	Italien	en	
särskild	stödplan	som	innebar	att	Easo	gav	Italien	
särskilt	stöd	fram	till	slutet	av	2014	inom	ett	antal	
prioriterade	områden,	till	exempel	datainsamling	
och	analys,	information	om	ursprungsländer,	
Dublinsystemet,	mottagningssystem	och	kris
kapacitet	samt	utbildning	av	ett	oberoende	
domstolsväsende.	Genomförandet	av	EU:s	nya	
asylpaket	samtidigt	som	Italien	stod	inför	kraftiga	
fluktuationer	i	antalet	anländande	migranter	
i	kombination	med	behov	av	en	asyl	och	mot
tagningsprocess	av	högsta	kvalitet	ledde	till	att	
Italien	begärde	hjälp	av	Easo	med	att	förstärka	sina	
asyl	och	mottagningssystem.

Förutom ovan nämnda insatser har Easo även 
bistått Bulgarien, Luxemburg och Sverige med 
särskilt stöd och/eller krisstöd.

Easo och omplacering inom EU

När	det	gäller	omplacering	främjar,	underlättar	
och	samordnar	Easo	utbyte	av	information	och	
bästa	praxis	om	omplacering	inom	EU.	Easo	
deltar	också	i	det	årliga	forumet	om	omplacering	
som	ger	medlemsstaterna	ökad	insikt	om	hur	
omplaceringsbehoven	kommer	att	se	ut	inom	den	
närmaste	tiden.	Under	2012	genomförde	Easo	ett	
informationsinsamlingsuppdrag	inom	ramen	för	
projektet	för	omplacering	inom	EU	av	flyktingar	som	
befinner	sig	på	Malta	(Eurema	–	faserna	I	och	II)	och	
bilaterala	arrangemang	mellan	EU:s	medlemsstater,	
associerade	länder	och	Malta.

Den	operativa	planen	för	Bulgarien	undertecknades	den	
17	oktober	2013.



I	fokus:	
Asylstödgrupper	

Vad är asylstödgrupper?

Asylstödgrupper	består	av	nationella	
experter	som	Easo	placerar	ut	i	en	
medlemsstat	under	en	begränsad	tid	
för	att	stödja	asylsystemet	i	den	aktuella	
medlemsstaten.

Sådana	experter	ställs	till	förfogande	av	
medlemsstaterna	och	ingår	i	Easos	”reserv	
för	asylinsatser”.

Vilken typ av stöd kan en 
asylstödgrupp erbjuda?

Asylstödgrupperna	kan	erbjuda	allt	det	
stöd	som	Easo	och	medlemsstaterna	som	
är	utsatta	för	särskilt	tryck	kommer	överens	
om,	i	syfte	att	förbereda	medlemsstatens	
asyl	och	mottagningssystem	och	hantera	
situationen	som	orsakat	det	särskilda	
trycket.

Asylstödgrupperna	kan	bland	annat	erbjuda	
kompetens	inom	mottagning,	utbildning,	
information	om	ursprungsländer	och	
kunskaper	om	hantering	och	handläggning	
av	asylärenden,	inklusive	dem	som	avser	
sårbara	grupper.

Hur kan asylstödgrupperna 
placeras ut?

Asylstödgrupper	kan	placeras	ut	av	Easo	på	
begäran	av	en	medlemsstat	vars	asylsystem,	
inklusive	dess	mottagningsanläggningar,	
utsätts	för	särskilt	tryck.	Easos	verkställande	
direktör	och	ministern	från	den	med
lemsstat	som	begär	stöd	undertecknar	
därefter	ett	avtal	som	fastställer	asyl
stödgruppernas	uppgifter.

Arbetsprogrammet	för	Easo	och	UNHCR	undertecknades	i	Genève	den	
13	december	2013.

Easo och det gemensamma 
europeiska asylsystemets externa 
dimension

Easo	spelar	också	en	viktig	roll	i	det	gemensamma	
europeiska	asylsystemets	externa	dimension	
genom	att	stärka	asyl	och	mottagningskapaciteten	
i	tredjeländer	för	att	bättre	skydda	asylsökande,	
underlätta	medlemsstaternas	vidarebosättning	av	
flyktingar	från	tredjeländer	till	EU	och	samarbeta	
med	tredjeländer	i	frågor	som	gäller	Easos	skyl
digheter	och	aktiviteter.	Detta	omfattar	stöd	till	
genomförandet	av	regionala	skyddsprogram	och	
andra	åtgärder	som	krävs	för	hållbara	lösningar.	
Under	2013	har	Easo	utarbetat	en	strategi	för	den	
externa	dimensionen	som	fastställer	de	allmänna	
ramar	inom	vilka	kontoret	ska	bedriva	sitt	arbete	
med	den	externa	dimensionen	av	det	gemensamma	
europeiska	asylsystemet.

Easo och vidarebosättning

Easo	har	som	mål	att	stärka	EU:s	roll	i	samband	
med	vidarebosättning	för	att	möta	det	in
ternationella	skyddsbehovet	för	flyktingar	från	
tredjeländer	och	visa	solidaritet	med	deras	
värdländer.	Easo	underlättar	medlemsstaternas	
vidarebosättning	av	flyktingar	från	tredjeländer	till	
EU	i	samarbete	med	UNHCR	och	Internationella	
organisationen	för	migration	(IOM).	Easo	ut
vecklar	också	befintliga	metoder	och	verktyg	
för	att	stärka	medlemsstaternas	förmåga	att	
vidarebosätta	flyktingar	och	bidra	till	utvärdering	
och	fortsatt	utveckling	av	det	gemensamma	
vidarebosättningsprogrammet	för	EU.
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Styrelse.	Styrelsen	är	Easos	planerande	och	
övervakande	organ.	Den	består	av	ledamöter	
från	varje	medlemsstat	och	associerat	land,	
kommissionen	och	en	företrädare	för	FN:s	
flyktingkommissarie.

Rådgivande forum.	Det	rådgivande	forumet	in
rättades	i	oktober	2011	för	att	främja	Easos	sam
verkan	med	det	civila	samhället.	Det	rådgivande	
forumet	tillfrågas	regelbundet	och	utgörs	av	
företrädare	för	det	civila	samhället	(inklusive	
ickestatliga	organisationer,	akademiker	och	
rättsväsendet)	och	andra	organ.

Easos praktiska samarbete.	Easos	praktiska	sam
arbete	består	av	expertmöten,	konferenser	och	
nätverk	som	organiseras	av	Easo.	Easos	praktiska	
samarbete	följer	en	gemensam	metod	och	är	
avsett	att	förbättra	och	maximera	samsynen	kring	
strategier	för	och	utvärdering	av	de	asylsökandes	
skyddsbehov.

Ledning och administrativ struktur

Verkställande direktör. Verkställande	direktören	
Robert	K.	Visser	har	utsetts	av	styrelsen	och	leder	
kontorets	dagliga	verksamhet.	Den	verkställande	
direktören	är	oavhängig	vid	fullgörandet	av	sina	
uppgifter	och	är	Easos	rättsliga	företrädare.	
Den	verkställande	direktören	ansvarar	för	
genomförandet	av	arbetsprogrammet	och	
styrelsens	beslut.	Den	verkställande	direktören	
biträds	av	enhets	eller	centrumchefer,	räken
skapsförare	och	ett	verkställande	kontor.	Easo	
består	för	närvarande	av	följande	fyra	enheter/cent	
rum:

•	Enheten	för	allmänna	frågor	och	administration	
(GAAU).

•	Centrumet	för	information,	dokumentation	och	
analys	(CIDA).

•	Centrumet	för	operativt	stöd	(COS).
•	Centrumet	för	utbildning,	kvalitet	och	sakkunskap	
(CTQE).

Tionde	mötet	med	Easos	styrelse	i	Malta	den	4–5	februari	2013.

Verkställande	
kontor

Centrumet	för	information,	
dokumentation	och	analys	

(CIDA)

Avdelningen	för	
information	och	
dokumentation

Avdelningen	för	
information	om	
ursprungsländer

Avdelningen	för	
asylanalys

Centrumet	för	operativt		
stöd	(COS)

Avdelningen	för	
specialstöd	och	krisstöd

Avdelningen	för	den	
externa	dimensionen	
och	vidarebosättning

Centrumet	för	utbildning,	
kvalitet	och	sakkunskap	

(CTQE)

Avdelningen	för	
utbildning

Avdelningen	för	kvalitet

Enheten	för	allmänna	frågor	
och	administration	(GAAU)

Avdelningen	för	
allmänna	frågor

Avdelningen	för	
administration

Bokföring

VERKSTÄLLANDE	
DIREKTÖR
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Historik

•	Vid	Europeiska	rådets	möte	i	Tammerfors	1999	
fattades	beslut	om	ett	gemensamt	europeiskt	
asylsystem.

•	I	EU:s	Haagprogram	från	2004	föreslogs	in
rättandet	av	Europeiska	stödkontoret	för	
asylfrågor,	som	skulle	spela	en	avgörande	roll	
för	att	säkerställa	det	praktiska	samarbetet	mel	
lan	medlemsstaterna	i	asylfrågor.

•	Den	18	februari	2009	föreslog	EUkommissionen	
att	Easo	skulle	inrättas.

•	Under	första	kvartalet	2010	kom	Europa
parlamentet	och	rådet	överens	om	att	inrätta	
Easo.	Easoförordningen	trädde	i	kraft	den	19	juni	
2010.

•	Den	1	februari	2011	började	Easo	arbeta	som	en	
av	EU:s	byråer.

•	Den	1	april	2011	undertecknades	Easos	första	
operativa	plan,	som	syftade	till	att	stödja	
återuppbyggnaden	av	Greklands	asylsystem.

•	Den	24	maj	2011	undertecknades	avtalet	
om	byråns	säte	mellan	Maltas	regering	och	
Easo.	Avtalet	reglerar	förhållandet	mellan	
värdmedlemsstaten	och	Easo.

•	Den	19	juni	2011	invigdes	Easo	officiellt	i	Malta.

•	Den	7	september	2012	flyttade	Easo	till	sina	nya	
lokaler	i	Valletta	hamn	i	Malta.

•	Under	2012	begärde	och	fick	Italien,	Luxemburg	
och	Sverige	stöd	av	Easo.

•	Under	2013	begärde	och	fick	Bulgarien	stöd	av	
Easo.
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I	fokus:	rådgivande	
forumet

För mer information, kontakta Easo:
E	post:	info@easo.europa.eu
Webbplats:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Telefon:	+356	22487500
Adress:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	MRS	1917,	
Malta

Tredje	rådgivande	forumet	i	Malta	den	27–28	november	2013.

Easos	rådgivande	forum	är	en	löpande	dialog	
som	möjliggör	utbyte	av	information	och	
sammanslagning	av	kunskap	mellan	Easo	och	
det	civila	samhället.

För	Easo,	som	är	ett	europeiskt	kompetens
centrum,	är	samråd	inte	bara	ett	årligt	
möte	utan	en	löpande	tvåvägsdialog	som	
sammanför	experter	inom	de	många	olika	
aspekterna	av	asylproblematiken	för	att	
utbyta	kunskaper	och	kompetens.	Denna	
process	tillför	insikter	och	information	som	
hjälper	Easo	att	utveckla	mer	heltäckande	
och	avancerade	verktyg	för	praktiskt	
samarbete	som	stödjer	genomförandet	av	
det	gemensamma	europeiska	asylsystemet.

Easo	intresserar	sig	särskilt	för	
innehållsrelaterade	bidrag.	Bland	de	
områden	som	är	särskilt	intressanta	för	
samråden	återfinns	tidig	varning	och	
beredskap,	utbildning,	kvalitetsprocesser,	
ensamkommande	minderåriga,	familje
spårning,	kön,	sårbara	grupper,	vidare
bosättning,	omplacering	och	krisstöd	till	
medlemsstater	som	utsätts	för	särskilt	tryck.

Vill	du	delta	i	Easos	rådgivande	forum?	

Kontakta	det	rådgivande	forumets	
samordningsgrupp.
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