
  
 

   

 

 

NATURALISATION och INTEGRATION 
Förbättra statslösa människors tillgång till naturalisation 

och integration 

Vad är problemet? 
Vad kan jag som arbetar med flyktingar göra?  
Vad behöver förändras på politisk nivå? 
Mer bakgrundsinformation om frågan och fler resurser 

Vad är problemet? 

Den enda lösningen på statslöshet är att förvärva en nationalitet. Hinder för naturalisation 
kan göra statslösa personer oförmögna att utöva sina rättigheter och leda till att de 
missgynnas i samhället. 

 Statslösa personers rättigheter är begränsade i vissa sammanhang – till exempel 
när det gäller utbildning, hälso- och sjukvård, välfärdsförmåner och sysselsättning 
– vilket bidrar till långvarig fattigdom och annan skada. 

 Statslösa har vanligtvis inte rätt att rösta, inneha politiska uppdrag eller delta fullt 
ut i demokratiska processer. 

 Barn till statslösa personer kan födas statslösa om lagar inte innehåller 
fullständiga garantier för att förhindra barns statslöshet, vilket kränker barns rätt 
till medborgarskap. 

 Personer som förblir statslösa under långa perioder kan känna sig isolerade och 
ovälkomna, vilket kan leda till psykisk ohälsa och motverka deras möjlighet att 
bidra till samhället. 

Vad kan jag som arbetar med flyktingar göra? 
De fyra grunduppgifterna: Identifiera, registrera, hänvisa och läs på! 

1. Känna igen statslöshet och dess inverkan 

Utgå inte heller ifrån att alla har en nationalitet, att alla som är statslösa vet att de är 
statslösa eller att statslöshet har upptäckts vid förfarandet för screening eller för att 
fastställa flyktingstatus. Fundera på om statslösa personer möter ökade hinder för 
naturalisation, och ta reda på mer om det behövs. 

 Står statslösa inför hinder att naturalisera sig, till exempel om de saknar vissa 
dokument, som födelsebevis och pass? 

 Har statslösa personer inte råd med kostnaden för naturalisation, och är detta 
kopplat till tidigare begränsningar av deras rättigheter och möjligheter? 

 Kan eventuella krav mildras/frånses? 

 

 

https://statelessjourneys.org/the-issues/childrens-rights-to-a-nationality/
https://statelessjourneys.org/the-issues/childrens-rights-to-a-nationality/
https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

2. Dokumentera bristande bevis på nationalitet och tecken på 
statslöshet 

Om du upptäcker att en person kan vara statslös, registrera denna viktiga information på 
allt pappersarbete som rör personen. Om ett formulär inte har fält där du korrekt kan 
registrera den här informationen, gör en anteckning någonstans på formuläret så att det 
är registrerat, och informera personen om att detta kan vara viktigt i framtiden. Spara även 
kopior av alla relevanta dokument så att det går att få tag på dem senare om det behövs. 

De flesta europeiska länder har internationella förpliktelser som kräver att de underlättar 
naturalisationen av statslösa, även om statslösa i praktiken ofta möter betydande hinder 
för att skaffa sig ett medborgarskap. 

3. Hänvisa till sakkunnig rådgivning, stöd, och information 

Om du identifierar möjlig statslöshet för en person som vill naturalisera, hänvisa personen 
till organisationer som är specialiserade på statslöshet och nationalitet i ditt arbetsland 
för att se om de kan hjälpa. Några av våra medlemmar kanske kan hjälpa till. Ladda ner 
och använd vår guide/affisch för dig som arbetar med flyktingar och vår korta guide för 
flyktingar och asylsökande. 

 

4. Läs på om statslöshet, naturalisation och integration  

Det finns lite mer information nedan och mycket mer information på våra hemsidor (länkar 
nedan). 

 Underlättad naturalisation av statslösapersoner 
 Flyktingars rösträtt 
 Tillgång till medborgarskap och dess inverkan på invandrares integration 
 Många studier visar att naturalisation har positiva kopplingar till integration och 

socioekonomiska och andra resultat; till exempel här och här. 

Vad behöver förändras på politisk nivå? 
 Stater bör följa 1954 års konvention om status för statslösa personer och sörja 

för underlättad naturalisation i lagar och regler. 
 Stater bör underlätta statslösa personers tillgång till naturalisation i praktiken, 

inklusive genom att säkerställa korrekt dokumentation och fastställande av 
statslöshet och befria statslösa personer från dokumentationskrav, avgifter och 
språk-/testkrav om det behövs. 

 Stater bör ge personer som arbetar med medborgarskapsfrågor utbildning om 
statslösa personers omständigheter och hinder som de kan möta gällande krav på 
naturalisation. 

 Stater och andra myndigheter bör skräddarsy tillgången till 
integrationstjänster för statslösa personer för att säkerställa rättvis tillgång till 
rättigheter och möjligheter. 

Mer bakgrundsinformation om frågan och fler resurser 
Internationella lagar erkänner att den främsta lösningen på statslöshet är tillgång till en 
nationalitet, men statslösa personer möter många hinder för naturalisation. 1954 års 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://tilburglawreview.com/articles/10.1163/22112596-01902020/galley/69/download/
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/voting-rights-refugees?format=HB&isbn=9781107159310
https://www.migpolgroup.com/_old/diversity-integration/access-to-citizenship-and-its-impact-on-immigrant-integration/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfsoz-2015-1006/html?lang=en
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/naturalisation-a-passport-for-the-better-integration-of-immigrants_9789264099104-en#page5
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf


  
 

   

 

 

konvention om status för statslösa personer kräver att stater underlättar naturalisation 
och integration av statslösa personer. Men väldigt få länder uppfyller denna skyldighet; 
även där rättsliga bestämmelser finns fullföljs de ofta inte helt. 

Många statslösa har systematiskt uteslutits från formell utbildning eller anställning i 
sina ursprungsländer. Det kan innebära att språkkurser och yrkesutbildning i Europa är 
första gången en statslös person någonsin har tillgång till formell utbildning. Det kan också 
hända att statslösa inte har de dokument som vanligtvis krävs för att bevisa att de är 
kvalificerade för många utbildnings- eller anställningsmöjligheter – till exempel 
födelsebevis, intyg om tidigare utbildning, bevis på formell arbetslivserfarenhet eller 
rekommendationsbrev. 

I många sammanhang kvarstår betydande hinder för statslösa att naturalisera sig eller 
integreras. I vissa länder krävs det till exempel ett födelsebevis för att ansöka om 
naturalisation. I andra länder krävs det pass eller bevis på avstående från tidigare 
medborgarskap. I vissa länder är naturalisationsprocessen väldigt dyr, och avgifterna 
avslås inte för statslösa ansökande (till exempel i  Storbritannien). Det kan också finnas ett 
medborgarskapstest, språk- eller inkomstkrav. Alla dessa kan utgöra hinder för statslösa 
personer som vill naturalisera sig.

  

https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://index.statelessness.eu/
https://index.statelessness.eu/
https://www.statelessness.eu/updates/blog/citizenship-sale-cost-stateless-people-can-ill-afford
https://caselaw.statelessness.eu/caselaw/germany-federal-administrative-court-judgment-1-c-2314
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The European Network on Statelessness (det europeiska nätverket för statslöshet) är en registrerad 
välgörenhetsorganisation i England. Välgörenhetsorganisationsnummer 1158414 

 

 

Få mer information 

European Network on Statelessness (Det europeiska nätverket för statslöshet)  

Stateless Journeys (statslösa resor) 

Statslöshet-index 

UNHCR:s hemsida Ending Statelessness (Utrota statslöshet) 

UNHCR:s självstudiemodul om statslöshet  

Institute on Statelessness and Inclusion (Institutet för statslöshet och inkludering)  

Statefree (statsfri) 

Gå en kurs vid Institute on Statelessness and Inclusion (Institutet för statslöshet och 
inkludering) eller vid University of Melbourne. 

Organisationer i Europa kan kontakta ENS om utbildningsmöjligheter. Du kan också  
anmäla dig till vår mejllista/nyhetsbrev ,följa oss på sociala medier och stödja Stateless 

Journeys campaign (kampanjen Statslösa resor). 

 

 
 

Vi kommer alltid att vara palestinska och vi får aldrig ge upp den 

palestinska kampen för vår rätt att återvända till vårt gamla 

hemland. Men att bli nederländsk medborgare har underlättat 
för mig att uppnå min potential... 

~ (Före detta statslös) palestinsk kvinna, naturaliserad som nederländsk medborgare 

https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
https://europeannetwork.sharepoint.com/Shared%20Documents/Stateless%20Journeys/Campaign/Primers/Translated%20Primers/Hungarian/Hontalan%20Utaz%C3%A1sok
https://index.statelessness.eu/sites/default/files/ENS-Statelessness_determination_and_protection_in_Europe-Sep_2021.pdf
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/courses
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
http://www.statelessjourneys.org/
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2023/01/Birth-registration-primer-2.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2023/01/Birth-registration-primer-2.pdf
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/
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