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Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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English summary 
 

This report aims to describe the possibilities for ethnic Armenians from 

Syria to obtain Armenian citizenship, and focuses on the application 

procedure and the processing of such cases. In addition, the report briefly 

touches upon the reception of refugees, and the integration of Syrian-

Armenians. The information that form the basis of this report was collected 

during a fact-finding mission to Armenia in May 2019. Among the 

consulted sources are Armenian authorities and foreign missions. Written 

sources have also been integrated in the report. 

 

The consulted sources state that around 15 000 – 22 000 individuals have 

fled from Syria to Armenia. Ethnic Armenians constitute the vast majority 

of these individuals and have primarily normalized their stay in Armenia by 

obtaining Armenian citizenship. However, some ethnic Armenians did not 

apply for citizenship, but for asylum.  

 

The application process for citizenship in Armenia is administered by a 

special unit within the police. However, the president make the formal 

decision by decree. The application process differs between individuals of 

Armenian origin and other non-nationals. Ethnic Armenians follow a 

simplified application process where they need to prove their Armenian 

descend. This may be proven by identity documents, which show a person’s 

nationality, or a person’s ancestor’s nationality (such as family booklets). 

Birth certificates from government approved Armenian religious 

communities are also considered  strong evidence of a person’s Armenian 

descend. According to consulted Armenian authorities, an application for 

citizenship can be made from outside the country at every Armenian 

consulate or embassy. According to the Armenian police the consulate in 

Aleppo have not closed down their service at any point during the conflict in 

Syria. 

 

Most of the Armenians from Syria come from large cities such as Aleppo 

and Damascus, and currently live in Yerevan or Gjumri. There is also a 

smaller group of individuals from Qamishli, some of which have settled in 

the Armenian countryside. There is no official integration strategy in place 

in Armenia. However, all consulted sources describe a highly successful 

integration of Syrian Armenians into the Armenian mainstream society. The 

group does not isolate itself, and has had a positive influence in terms of 

culture and entrepreneurship. Syrian-Armenians have successfully engaged 

in small-scale business activity in, inter alia, Yerevan, and have brought 

back customs (such as a “new” cuisine) that were forgotten during the 

Soviet era. In fact, consulted Armenian authorities raised concerns about 

negative effects for Armenian society if Syrian-Armenians would start 

returning to Syria in the light of the reduced conflict level. 
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1. Inledning, syfte och metod 
 

En ärendegenomgång av armeniska asylärenden från 2017 och 2018 visade 

att asylsökanden i en hög andel ärenden uppgav att de var etniska armenier 

från Syrien och anförde asylskäl gentemot Syrien. I dessa fall hade 

Migrationsverket bedömt att individerna även hade medborgarskap i 

Armenien och prövade ärendena mot förhållandena där. Den här rapporten 

syftar i första hand till att beskriva möjligheterna för etniska armenier från 

Syrien att erhålla armeniskt medborgarskap med fokus på 

ansökningsförfarandet och handläggningsprocessen hos relevanta armeniska 

myndigheter. Rapporten berör även översiktligt Armeniens 

flyktingmottagande och integration av armenier från Syrien. 

 

Uppgifterna som ligger till grund för rapporten inhämtades i samband med 

en utredningsresa till Armenien i maj 2019. Bland konsulterade källor 

återfinns representanter för armeniska myndigheter och utländska 

beskickningar. Även skriftligt material har använts. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Den armeniska minoriteten har en lång historia i Syrien, men de flesta är 

tredje generationens ättlingar till dem som flydde från de massmord och 

deporteringar av armenier som ägde rum i det osmanska riket kring år 

1915.1 I efterhand har händelserna från flera håll erkänts som folkmord.2 

Uppgifterna om antalet offer är omstridda och varierar från några 

hundratusen dödsfall upp till en och en halv miljon eller mer.3 

Hundratusentals armenier fördrevs till det som idag utgör Syrien.4 I Syrien 

har den armeniska minoriteten varit koncentrerad i framförallt Aleppo och 

Damaskus.5 

 

Konsulterade källor varierar något i uppskattningen av antalet personer som 

har kommit till Armenien från Syrien sedan det syriska inbördeskrigets 

utbrott. Företrädaren för en utländsk beskickning uppskattar att mellan 

15 000 och 22 000 flyktingar hittills har kommit från konflikten i Syrien.6 

Företrädaren för en annan utländsk beskickning uppskattar siffran till 

20 000.7 Den armeniska migrationsmyndighetens företrädare uppger i sin 

tur att 22 000 personer har kommit sedan konfliktens utbrott och att siffran 

                                                 
1 Utländsk beskickning (A), samtal i Jerevan, Armenien, 2019-05-02; Armenien, 

migrationsmyndigheten, samtal i Jerevan, Armenien, 2019-05-03. 
2 Löytömäki, Stiina, Law and the politics of memory: confronting the past, Routledge, New 

York, 2015[2014], s. 30 ff. 
3 Utrikespolitiska institutet (UI), Landguiden [betaltjänst], Äldre historia, 2017-04-30, url 

(Hämtad 2019-08-26); New York Times, Armenian Genocide of 1915: An Overview, 

[odaterad], url (Hämtad 2019-08-26). 
4 Encyclopædia Britannica, Armenian Genocide, [odaterad], url (Hämtad 2019-08-26). 
5 Armenian General Benevolent Union (AGBU), Armenians in Syria: a Brief History, 

2013-06-01, url (Hämtad 2019-08-26). 
6 Utländsk beskickning (A). 
7 Utländsk beskickning (B), samtal i Jerevan, Armenien, 2019-05-02. 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/armenien/aldre-historia/
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/timestopics/topics_armeniangenocide.html?mcubz
https://www.britannica.com/event/Armenian-Genocide
https://agbu.org/news-item/armenians-in-syria-a-brief-history-2/
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inkluderar både etniska armenier och andra individer.8 Inströmningen pågår 

fortsatt men har minskat9, den armeniska migrationsmyndigheten uppger att 

det numer rör sig om hundratals individer årligen.10 

 

Den armeniska migrationsmyndighetens företrädare förklarar att ankomsten 

av etniska armenier från Syrien har haft två toppar, år 2012 och 2015, vilka 

sammanfaller med konfliktdynamiken i Syrien. Främst kom armenier från 

Damaskus och Aleppo, men även från Qamishli. Många etniska armenier 

kom från Syrien via en förenklad medborgarskapsprocess, flera fick 

medborgarskap beviljat vid det armeniska konsulatet i Damaskus eller 

Aleppo.11 Den armeniska polisen uppger att det armeniska konsulatet i 

Aleppo är en av få beskickningar som aldrig har stängt ner sin verksamhet 

under konflikten.12 

 

Efter några månader i Armenien lämnade vissa av Syrien-armenierna för att 

ta sig till norra Europa.13 Den armeniska migrationsmyndigheten uppgav i 

maj 2019 att 14 000 av 22 000 personer från Syrien har stannat kvar i 

Armenien. Övriga 8 000 individer har lämnat landet i sekundärmigration till 

destinationer som Kanada, Tyskland och Sverige. Migrationsmyndighetens 

företrädare uppger att det inte finns några mönster vad gäller 

sekundärmigrationen och förklarar att det bygger på individuella beslut och 

huruvida integrationen i Armenien har lyckats eller inte.14 

 

2. Medborgarskap 
 

Medborgarskap hanteras av en särskild avdelning inom polisen: pass- och 

visumavdelningen. Avdelningen ansvarar för att utfärda pass till 

medborgare, folkbokföring, och ansökningsproceduren samt beslutsfattandet 

i medborgarskapsärenden. Avdelningen ansvarar även för ärenden om 

uppehållstillstånd och utvisningar.15 

 

I medborgarskapsärenden samlar polisens pass- och visumavdelning in 

beslutsunderlag, men de formella besluten fattas av presidenten genom 

dekret. Alla ansökningar ska avgöras inom sex månader.16 

 

I ett informationsblad från UNHCR och den icke-statliga organisationen 

Chamber of Advocates som är riktat mot armenier från Syrien, uppges 

följande dokument kunna vara nödvändiga för en ansökan om 

medborgarskap i Armenien: 

 

                                                 
8 Migrationsmyndigheten. 
9 Utländsk beskickning (A). 
10 Migrationsmyndigheten. 
11 Ibid. 
12 Armenien, polisens pass- och visumavdelning, samtal i Jerevan, Armenien, 2019-05-03. 
13 Utländsk beskickning (B). 
14 Migrationsmyndigheten. 
15 Polisens pass- och visumavdelning. 
16 Ibid. 
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 ansökan 

 pass med kopia 

 6  färgfotografier i storlek 35 x 45 mm 

 födelseintyg med kopia 

 äktenskapsbevis med kopia 

 make/makas pass med kopia, eller ett certifikat över make/makas 

medborgarskap 

 födelsebevis, pass eller certifikat med kopia som intygar armeniskt 

medborgarskap för den sökandes barn 

 uppehållstillståndcertifikat för statslösa med kopia, eller 

resedokument med kopia 

 ett dokument som intygar att den sökande är av armenisk härkomst 

 ett intyg om att ansökningsavgiften på 1 000 armeniska dram 

(motsvarande ca 20 svenska kronor17) är betald. Personer med 

armenisk etnicitet som kommer från ett land i krig behöver inte 

betala denna avgift.18 

 

Det finns två separata medborgarskapsprocesser för utlänningar av 

armeniskt etniskt ursprung respektive utlänningar som inte är etniska 

armenier.19 

 

Utlänningar av armeniskt etniskt ursprung följer en förenklad 

ansökningsprocess som snarare är en form av anmälan om medborgarskap 

än en ansökan. För dessa individer är det tillräckligt att bevisa sin armeniska 

etnicitet för att erhålla medborgarskap. För denna grupp finns inte några 

krav om att de måste ha varit bosatta i Armenien under en viss tid och de 

behöver inte heller vara bosatta eller befinna sig i Armenien vid 

ansökningstillfället. En ansökan om medborgarskap kan genomföras på alla 

Armeniens diplomatiska missioner runtom i världen.20 

 

För att erhålla medborgarskap via denna process krävs att den etniska 

kopplingen till Armenien bevisas, vilket innebär att personen måste bevisa 

att en förälder eller en mor- eller farförälder är/var etnisk armenier. 

Regeringen har upprättat en lista över dokument som kan stärka en sådan 

anknytning till Armenien. I ovannämnda informationsblad från UNHCR 

m.fl. riktad till armenier från Syrien uppges följande dokument kunna intyga 

armenisk härkomst: 

 

 pass med notering om armenisk nationalitet 

 födelsebevis med notering om armenisk nationalitet 

                                                 
17 CoinMill.com, 2019-09-16, url (Hämtad 2019-09-16). 
18 UNHCR & Chamber of Advocates, s. 9. 
19 Polisens pass- och visumavdelning. 
20 Ibid. 

https://sv.coinmill.com/AMD_SEK.html
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 intyg om uppehållstillstånd för statslösa (ett särskilt dokument som 

utfärdas till statslösa som bor i Armenien), resedokument, intyg om 

uppehållstillstånd i Armenien, med notering om armenisk etnicitet 

 födelsebevis från ett av de kyrkliga samfund som listas i Annex 4 i 

dekret 1390-N, som har godkänts från en armenisk diplomatisk 

representation eller konsulärt organ utomlands, med en notering om 

att den döpta personen eller hans/hennes föräldrar är av armenisk 

etnicitet 

 intyg om armenisk etnicitet utfärdat av auktoriserade organ 

utomlands och godkänd med en apostille eller konsulär validering 

 andra dokument som styrker omständigheten om armenisk härkomst, 

godkänd av armenisk diplomatisk representation eller konsulärt 

organ utomlands 

 en förälders, far-/morförälders, syster eller brors födelsebevis eller 

annan identitetshandling med notering om armenisk etnicitet, i 

kombination med ett dokument som intygar uppgiven relationen till 

den personen.21 

 

Enligt polisens pass- och visumavdelning är det vanligaste dokumentet som 

används för att bevisa armenisk etnicitet ett födelsebevis där föräldrarnas 

”nationalitet” framgår. Familjeböcker, som är ett vanligt identitetsdokument 

i Mellanöstern, används också då de innehåller uppgifter om en persons 

”nationalitet”. Därutöver finns ett regeringsdekret från 2007 som listar 

godkända armeniska kyrkor i världen. De flesta i den armeniska diasporan 

är döpta i godkända kyrkor och det ses som ett starkt bevis för armeniskt 

medborgarskap. Regeringen har beslutat om en procedur där armenier i 

diasporan lämnar in dopbevis till ambassader eller konsulat som därefter 

stämmer av med den aktuella kyrkan för att bekräfta uppgifterna. 

Ambassaden eller konsulatet validerar därefter dopbeviset genom att förse 

det med en stämpel.22 I Syrien är följande kyrkliga samfund godkända enligt 

den armeniska regeringens dekret: 

 

 Mayr Ator Surb Echmiadzin 

 Damascus Tem 

 Metsi Tann Kilikio Katoghikosutyun 

 Halepi Tem 

 Jezirei Tem  (i Aleppo) 

 Hay Katoghike Yekegheci 

 Berio Tem (i Aleppo) 

 Damascus Tem 

                                                 
21 FN:s flyktingorgan (UNHCR) & Chamber of Advocates, Handbook of Frequently Asked 

Legal Questions. For persons displaced from Syria to Armenia, september 2014, s. 9, url 

(Hämtad 2019-08-26). 
22 Polisens pass- och visumavdelning. 

https://www.mfa.am/filemanager/Statics/syria_brochure_eng.pdf
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 Qamishli Tem.23 

 

För kyrkliga samfund i andra länder se dekretet i sin helhet (Annex 4): 

Decree of the Government of Armenia no 1390-N of 23.11.07. 

 

De personer som följer den förenklade ansökningsprocessen för etniska 

armenier behöver inte genomgå några språk- eller kunskapstester.24 

 

Om alla former av intyg saknas och en person därmed inte kan visa sin 

etnicitet kan den förenklade ansökningsprocessen inte tillämpas.25 

 

För personer som inte är etniska armenier eller inte kan bevisa en sådan 

anknytning till Armenien väntar en annan ansökningsprocess. En person 

från denna grupp måste uppfylla följande villkor:  

 

1. ha varit legalt bosatt i Armenien under de senaste tre år utan avbrott 

2. behärska det armeniska språket 

3. vara bekant med Armeniens konstitution.26 

 

Därutöver kan personer beviljas medborgarskap om man har varit gift med 

en armenisk medborgare under de senaste två åren och varit bosatt i 

Armenien under minst 365 dagar, eller har ett barn som är armenisk 

medborgare. Även erkända flyktingar och statslösa som bor i Armenien kan 

beviljas medborgarskap.27 

 

Det finns personer som lever som statslösa i Armenien efter Sovjetunionens 

upplösning. Enligt armenisk lag betraktas de som statslösa och de utfärdas 

intyg om detta. Dessa individer har dock rätt att erkännas armeniskt 

medborgarskap, en process som skiljer sig från en ansökan om 

medborgarskap.28 Medborgarskapslagen från 1995 stipulerar följande krav 

för ett sådant erkännande: 

 
Article 10. Recognition of the citizenship of the Republic of Armenia 

 

The following persons are recognised as the citizens of the Republic of 

Armenia: 

 

1) Citizens of the former Arm. SSR permanently residing on the territory of 

the Republic of Armenia, who until the enactment of the Constitution has 

not acquired the citizenship of the another State or has rejected that 

citizenship within one year from the day of the enactment of this Law; 

 

                                                 
23 UNHCR & Chamber of Advocates, s. 9. 
24 Polisens pass- och visumavdelning. 
25 Ibid. 
26 Armenien, Lagstiftande organ, Law of the Republic of Armenia on the Citizenship of the 

Republic of Armenia [inofficiell översättning], 1995-11-28, art. 13, url (Hämtad 2019-08-

26). 
27 Ibid; Polisens pass- och visumavdelning. 
28 Polisens pass- och visumavdelning 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiJw6eC0qDkAhVoxIsKHQPXB50QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.legislationline.org%2Fdocuments%2Fid%2F19952&usg=AOvVaw1M-E-n7t4HgadFcyvDYE0L
https://www.refworld.org/pdfid/51b770884.pdf
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2) Stateless ethnic Armenians or former citizens of other USSR republics 

who are not foreign citizens permanently residing in the RA and before 31 

December 2019 have applied for the acquisition of the RA citizenship; 

 

3) Ethnic Armenian citizens of the former Arm. SSR, who live out side the 

Republic of Armenia and have not acquired the citizenship of another 

country. Pursuant to this paragraph a person obtains citizenship of the 

Republic of Armenia if he/she applies and receives a document certifying 

citizenship of the Republic of Armenia according to the procedure 

prescribed by this Law. In this case, a person is considered a citizen of 

the Republic of Armenia since the entry into force of the Law of the 

Republic of Armenia HO-16 of 6 November 1995.29 

 

3. Flyktingmottagande och integration 
 

Samtliga ansökningar från utlänningar (asyl, tillstånd, medborgarskap m.m.) 

går vanligtvis genom polisen. Den armeniska migrationsmyndigheten 

arbetar i sin tur med att handlägga asylärenden, mottagningsverksamhet och 

integration.30 

 

Som tidigare nämnt har de flesta armenier från Syrien fått uppehållstillstånd 

i Armenien genom att beviljas medborgarskap i landet. Det finns dock 

individer som istället har gått igenom Armeniens asylprocess. Anledningen 

till detta är enligt migrationsmyndighetens företrädare att många sökande 

inte gjorde någon skillnad mellan dessa processer. Dessutom fanns en 

föreställning om att stödet skulle vara bättre för flyktingar (vilket i huvudsak 

inte är korrekt).31 

 

Det finns ingen övergripande statlig integrationsstrategi, flyktingar får 

framförallt stöd av internationella organisationer, t.ex. FN:s flyktingorgan 

(UNHCR), och civilsamhället.32 International Centre for Migration Policy 

Development (ICMDP) stöttar flyktingar med boende.33 Det finns särskilda 

program för att integrera armeniska flyktingar från Syrien34 och flera lokala 

syrisk-armeniska frivilligorganisationer har startats upp och varit drivande i 

integrationen av armenier från Syrien.35  

 

Det statliga integrationsprogrammet omfattar ett bostadsbidrag under nio 

månader som begränsas av armeniska budgetrealiteter, undervisning i det 

armeniska språket samt samhällsorientering. Migrationsmyndigheten har 

tillsammans med UNHCR påbörjat aktiviteter syftande till ekonomisk 

integration. Därutöver bedrivs aktiviteter av icke-statliga organisationer, 

                                                 
29 Law of the Republic of Armenia on the Citizenship of the Republic of Armenia, art. 10. 
30 Polisens pass- och visumavdelning; Migrationsmyndigheten; CARIM-East, Asylum 

Policy and Procedures in the Republic of Armenia, [odaterad], s. 1, url (Hämtad 2019-08-

26). 
31 Migrationsmyndigheten. 
32 Ibid. 
33 Utländsk beskickning (B). 
34 Utländsk beskickning (A). 
35 Migrationsmyndigheten; France24, Syria’s Armenian minority building new life in 

Yerevan [video], 2018-11-14, url (Hämtad 2019-08-26). 

http://www.carim-east.eu/media/sociopol_module/ARM_Asylum%20policy.pdf
https://www.france24.com/en/20181114-focus-armenia-yerevan-syrian-armenians-minority-refugees-war-syria-aid-integration
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bl.a. Caritas med finansiering från EU samt lokala syrisk-armeniska 

organisationer.36 

 

Armenier från Syrien kommer framförallt från Aleppo och Damaskus och 

lever i Jerevan eller andra större städer såsom Gymri. Några få bor på 

landsbygden, företrädesvis från Qamishli, och sysslar med jordbruk.37 

 

Företrädaren för en utländsk beskickning har inte hört talas om att det skulle 

finnas några negativa samhällsattityder gentemot armeniska flyktingar från 

Syrien. Gruppen har integrerats mycket fort i samhället och uppvisar 

positiva attityder och entreprenörsanda och har startat upp nya 

verksamheter, denna attityd har smittat av sig på den stora populationen. De 

syriska armenierna har därtill återintroducerat en del av den kultur som gick 

förlorad i Armenien under Sovjet, bl.a. genom att introducera ett ”nytt” 

kök.38 En annan utländsk beskickning bekräftar att armenierna från Syrien 

har startat upp en hel del verksamhet i Jerevan, de driver restauranger, 

skönhetssalonger m.m. De är svåra att identifiera eftersom de knappt skiljer 

sig från armenier som är födda i Armenien. De bor utspritt och isolerar sig 

inte i ett speciellt kvarter. De har en liten annan språklig accent men annars 

märker man ingen skillnad.39 

 

Migrationsmyndighetens företrädare bekräftar att armenier från Syrien är 

uppskattade i Armenien och det finns många kompetenta affärsmän och 

hantverkare i gruppen. Många har etablerat företag och förbättrat flera 

serviceområden i Jerevan. För närvarande genomförs en omarbetning av den 

statliga integrationsstrategin där en del är särskild riktad mot att få armenier 

från Syrien att stanna i landet. En farhåga är att många kommer att 

återvända till Syrien när konflikten är över eftersom post-konfliktländer 

tenderar att generera ett ekonomiskt uppsving.40 

 

 

 

 

                                                 
36 Migrationsmyndigheten. 
37 Ibid.; Utländsk beskickning (A). 
38 Utländsk beskickning (A). 
39 Utländsk beskickning (B). 
40 Migrationsmyndigheten. 
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