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Då det här studiematerialet publicerades 2013, 
skickar vi med fakta om den pågående flyktingsi-
tuationen. I övrigt är inte detta material tidsbundet. 

Lycka till och hoppas att vårt studiematerial  
kommer till användning!

 
Véronique Lönnerblad  
Generalsekreterare UNICEF Sverige 

Hur många barn är på flykt? 
 
Närmare 60 miljoner människor är på flykt runt 
om i världen och av dessa är 30 miljoner barn un-
der 18 år. Så många människor har inte varit på 
flykt sedan andra världskriget. De flesta befinner 
sig inom sitt eget land eller i sina grannländer. 
Av de som söker asyl i andra länder kommer de 
flesta från Syrien, Irak och Afghanistan.  

Hur många barn på flykt kommer till  
Europa? 

Barn utgör ungefär en fjärdedel av alla som har 
sökt asyl hittills i Europa under 2015. Under de 
första nio månaderna sökte 214 000 barn asyl 
inom EU. Det är en ökning med nästan 97 procent 
sedan 2014. Antalet asylsökande som kommer till 
EU utgör fyra procent av världens flyktingström-
mar. Grannländer till de länder varifrån män-
niskor flyr tar emot flest asylsökande. Turkiet har 
tagit emot två miljoner asylsökande från Syrien, 
och Libanon har tagit emot en miljon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur många barn på flykt kommer till  
Sverige? 

Sverige tillhör de tre största mottagarländerna 
i EU, tillsammans med Tyskland och Österrike. 
Mellan januari och oktober 2015 kom det drygt 
23 000 ensamkommande barn till Sverige, det 
vill säga barn utan sina föräldrar eller annan 
vårdnadshavare. Under samma period kom 
ungefär 28 000 barn till Sverige tillsammans 
med sin familj. Antalet barn som har sökt asyl 
i Sverige har ökat kraftigt den senaste tiden. 
Under 2013 kom det sammanlagt 16 000 barn 
och under 2014 kom 23 000 barn. De flesta av 
barnen kommer från Syrien, Afghanistan, Irak, 
Eritrea och Somalia. 

Vad händer när de ensamkommande 
barnen kommer hit?  
 
I Sverige är Migrationsverket den myndighet 
som tar emot ansökningar från personer som 
vill söka asyl här. När ett ensamkommande barn 
kommer till Sverige är det kommunerna som 
ansvarar för deras omsorg. Därför kontaktar 
Migrationsverket alltid kommunens socialtjänst 
som ser till att barnen får komma till ett barnan-
passat boende.  
 
Statistiken vi använder oss av är hämtad från  
Migrationsverket, EU:s statistikkontor och  
UNICEF, december 2015. 


