Svar på skriftligt spörsmål SSS 302/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om ett internationellt register för minderåriga asylsökande
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 302/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml:
På vilket sätt ämnar regeringen främja en förbättring av saknade minderåriga asylsökandes ställning och
kommer regeringen att skrida till åtgärder för att få saknade minderåriga asylsökande
i en sameuropeisk databas?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Alla personer över 14 år som sökt asyl registreras med uppgifter om fingeravtryck i EU:s gemensamma Eurodac-register. Eurodac-registret inrättades 2003 och för tillfället omfattas registret av Europaparlamentets och rådets återinförda förordning från 2013 (EU) 603/2013. Som bäst
pågår en översyn av förordningen och EU:s övriga bestämmelser om asylärenden. Ett av målen
med reformen av EU:s asylsystem (CEAS) är fortfarande att bekämpa rörlighet, vilket när det
förverkligas både förebygger försvinnanden och möjliggör bl.a. bevarande av familjens enhet
inom ramen för Dublinsystemet.
Kommissionens förslag till ändring av Eurodac-förordningen behandlas för tillfället av Europeiska unionens råd. På samma sätt som ikraftvarande förordning förpliktar förslaget till förordning att registrera bland annat asylsökandes fingeravtryck i systemet och uppgifterna jämförs
med sådana uppgifter som tidigare har registrerats i systemet. Den nya förordningen förpliktar
också att registrera uppgifter om personer som har befunnits uppehålla sig olagligen inom unionen i systemet (för tillfället jämförs uppgifterna endast med uppgifter om personer som har
sökt asyl). Finland har i förhandlingarna understött de föreslagna ändringarna i förordningen
gällande registrering av fingeravtryck och även en sänkning av åldersgränsen för registrering
från 14 till 6 år. Detta främjar utredningen av identiteten för sådana minderåriga asylsökande
och barn som har befunnits uppehålla sig olagligen inom unionen utan sina vårdnadshavare.
Med hjälp av uppgifterna kan man till exempel utreda familjeförbindelser eller förbindelser till
förmyndare i en annan medlemsstat. Uppgifterna kan också vara till hjälp då man söker efter
saknade barn och de kan även användas för att förebygga att dessa barn utnyttjas.
Då det gäller asylsökande som anmälts saknade går polisen tillväga på samma sätt som vid sökande efter saknade personer i allmänhet. Man gör en helhetsbedömning i vilken man bland annat beaktar omständigheterna kring försvinnandet, huruvida försvinnandet på något sätt ger po-
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lisen skäl att misstänka att den saknade personen kan ha blivit offer för ett brott, huruvida mottagningscentralens personal har någon sådan information om saken som medför ett akut behov
för efterspaningar, huruvida väderförhållandena medför fara för personens liv eller hälsa och
huruvida den saknade personen är så ung att han eller hon inte kan ta hand om sig själv. I sådana
fall inleds utredningar genom akuta polisiära åtgärder för att undvika fara för liv eller hälsa. Om
det efter helhetsbedömningen inte verkar finnas ett akut behov för efterspaningar, efterlyses personen. En del av de saknade personerna har rört sig från Finland till andra platser i Europa varvid de kommer fram i Eurodac-systemet då de söker om asyl på nytt.
I år har fyra saknade minderåriga asylsökande registrerats i systemet före slutet av juni. En av
dessa har utifrån uppgifter som erhållits från annat håll konstaterats myndig i efterhand. Under
2017 har sammanlagt 32 minderåriga ensamflyende personer registrerats saknade på mottagningscentralerna. Fyra av dessa har senare hittats och återvänt till centralerna, 11 har med säkerhet lämnat landet utifrån begäranden i enlighet med Dublinprocessen och 17 var vid vårens
granskningstillfälle fortfarande saknade, dvs. inga uppgifter fanns om deras vistelseort. Det
bästa sättet att förbättra ställningen för minderåriga asylsökande är att främja de föreslagna ändringarna i eurodac-systemet. Om förändringarna kan genomföras finns det inget behov av ett
nytt register.
Helsingfors 6.8.2018
Inrikesminister Kai Mykkänen

