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Da billederne af en druknet 3-årig
syrisk dreng, der var skyllet op
på en strand i Tyrkiet, gik verden
rundt i september 2015, fik
mange for alvor øjnene op for
flygtningekrisens ubærlige og
fuldstændig uoverskuelige omfang.
Sammen med sin familie havde den
lille dreng forsøgt at flygte til en
bedre verden. Til et sted, hvor han
havde en fremtid. Men det fik han
ikke. Og han var ikke den eneste.
Tusindvis af mennesker er druknet
under forsøget på at sejle over Middelhavet og nå Europa på ulovlig
vis. Alene i 2015 er over en million
flygtninge og migranter ankommet til Europa over Middelhavet
med hjælp fra menneskesmuglere.
Mange fra Syrien, der har været
hårdt ramt af krig siden 2011. Andre
flygter fra fattigdom og konflikt i
Mellemøsten, Afrika og det sydlige
Asien.
60 millioner på flugt
Alene i EU blev antallet af flygtninge
næsten fordoblet mellem 2014 og
2015, og på verdensplan er 60 millioner mennesker på flugt fra krige,
naturkatastrofer og nød, når man
tæller både flygtninge og internt
fordrevne med. Det svarer til en ud
af hver 122 mennesker på jorden.
Den aktuelle flygtningekrise er den
værste siden Anden Verdenskrig
ifølge FN. Ikke siden dengang har
der været så mange mennesker på
flugt.
Europas velfærdsstater udfordres
En flygtningekrise af så omfattende dimensioner er naturligvis en
stor udfordring for de europæiske

2015

14-årige Mohammed (stort foto i midten) var blandt de titusindvis af flygtninge og migranter, der kom til Østrig i weekenden. Han har efterladt sine forældre i Syrien og håbede ligesom tusindvis af andre på at
komme med toget mod Tyskland fra Westbahnhof i det centrale Wien. Søndag formiddag var han blandt de heldige og kunne sætte kursen mod Hamburg, hvor flere af hans familiemedlemmer allerede er flygtet til.

»Alle syriske flygtninge drømmer
om at komme
til Tyskland«
13 dræbt ved
hotelangreb
mellem
beskadiget under kampene
• Hotellet blev voldsomt
FOTO: AFP
rorister og regeringsstyrker.

ter-

Gæstfrihed. På banegården i Wien er situationen kaotisk efter ankomsten af flere tusinde flygtninge via
Ungarn, men det østrigske civilsamfund gør alt for at få flygtningene til at føle sig velkomne.
Af Troels Heeger
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og Asger Ladefoged (foto)
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I en officiel meddelelse byder bystyret i
Wien de mange tusinde flygtninge velkommen til Østrig: »Vi gør vores bedste for at
organisere assistance. I er i sikkerhed. Hilsen
Wien«.
På perronen på Westbahnhof tilbyder
Caritas-medarbejdere både forplejning, juridisk assistance og tolkning fra arabisk til tysk
til de nyankomne flygtninge, hvoraf mange
håbefuldt spørger forbipasserende, hvilke
europæiske lande, der tilbyder de bedste
udsigter til at få asyl.

En kontrast til Ungarn
En ung mand i en skriggul vest hviler sig op af
et hegn i nærheden af spor 3 på banegården.
På bagsiden af vesten hænger et A4-ark med
budskabet: »Free Wifi – Refugees Welcome«
– gratis wifi, flygtninge er velkomne.
Efter ankomsten til Wien har mange
flygtninge travlt med at kontakte familiemedlemmer og venner med budskabet om,
at de er nået i foreløbig sikkerhed. Størstedelen af de nyankomne, der for nylig har krydset grænsen fra Ungarn, beretter om hårrejsende oplevelser med det ungarske politi.
»Ungarn er forfærdeligt. Jeg har set, hvordan politiet tæsker folk med knipler,« siger
14-årige Mohammed til Berlingske.
Efter at have krydset grænsen fra Serbien
til Ungarn blev Mohammed arresteret af
politiet, der tog hans fingeraftryk. Efter at
være blevet tilbageholdt i tre dage mistede
han sin taske med ejendele, men Mohammed skænker det ikke mange tanker, nu når
han er ankommet til Østrig, hvor efteråret
langsomt er begyndt at sætte ind.
»Bliver det meget koldt her i Østrig?,« spørger Mohammed.
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velfærdsstater. Krisen udfordrer EU’s
migrations- og grænsepolitik og
truer EU’s grænseunion, Schengen.
Flygtningene ankommer typisk til
Grækenland og Italien, hvor de skal
registreres og have behandlet deres
sag for at få afgjort, om de er reelle
flygtninge, der har krav på beskyttelse, eller om de er ikke-forfulgte
migranter, der kan sendes tilbage.
Men mange sager er ikke blevet
behandlet i Grækenland og Italien,
og herfra har flygtningene bevæget
sig nordpå til lande som Sverige,
Danmark, Holland og Tyskland.
Ny dagsorden for migration
Europa ønsker at sætte en stopper
for flygtningestrømmen og kæmper
for at få styr på krisen og undgå,
at asylsystemet bryder sammen.
Derfor har EU fordoblet budgettet
for flygtningekrisen i 2015 og 2016
og forhandler med tredjelande for
at stoppe flygtninge fra at komme
til EU.
I maj 2015 vedtog EU-Kommissionen en ny europæisk dagsorden
for migration. På kort sigt skal der
blandt andet oprettes brændpunkter, såkaldte hotspots, i de
medlemsstater, der modtager flest
flygtninge. Her skal flygtninge
hurtigt kunne blive identificeret og
registreret.
Desuden skulle 40.000 flygtninge midlertidigt fordeles mellem
medlemslandene. Men virkeligheden overhalede hurtigt planen;
antallet af flygtninge eksploderede,

lobal

ngekrise

ge veto

akiets indenrigst Kalinak, siger,
g vil nedlægge
er beslutning om
ninge og migranmøde i dag melrigs- og justitselles. RB
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Syriske og irakiske flygtninge ankommer til Lesbos i Grækenland.

og EU-Kommissionens formand
Jean-Claude Juncker fremlagde
i august 2015 en plan for en
tvungen omfordeling af yderligere 120.000 flygtninge. Nu var
der pludselig tale om 160.000
flygtninge til fordeling over de
kommende to år.
Hård debat landene imellem
Planen om tvungen fordeling af
flygtningene har ført til en hård
debat medlemslandene imellem, og lande som Danmark,
Storbritannien og Irland står
uden for aftalen på grund af forskellige forbehold. Mens lande
som Tjekkiet, Slovakiet, Polen
og Rumænien på forhånd var
MANDAG 14. SEPTEMBER/ MX.DK

Tyskland indfører grænsekontrol:
»Vi kan ikke klare flere flygtninge«

er krav

TYSKLAND. Mere end
40.000 flygtninge er kommet til Tyskland i weekenden, og presset får nu
regeringen til at indføre
grænsekontrol.

l formentligt
flygtninge, hvis
ydre grænser og
r har brug for
omiske migran-

Tyskland besluttede i går eftermiddag at genindføre kontrol
på grænsen til Østrig. Det sker
som en konsekvens af det stigende flygtningepres på lan-

modstandere af tvungne kvoter.
I begyndelsen af 2016 var kun
en meget lille del af de 160.000
flygtningene blevet fordelt
mellem landene, hvilket betød
en ophobning af flygtninge i
Grækenland og Italien. Samtidigt lukkede flere lande mod
nord midlertidigt deres grænser
for at stoppe tilstrømningen.
Flere europæiske lande har,
trods Schengen-samarbejdet,
indført grænsekontrol. Og i
medlemslandene diskuteres det,
om ikke nærområderne kunne
tage flere flygtninge.
Men meldingerne fra Syriens
nærområder er primært, at de
ikke kan tage flere, og at de
mangler penge til at sørge for
de mange flygtninge, de allerede har. For eksempel er Syriens
naboland Tyrkiet det land i
verden, der ifølge EU-oplysningen tager imod flest flygtninge.
Alene i 2015 tog Tyrkiet imod
flere end 1,8 millioner flygtninge. Set i forhold til indbyggertal tager Tyrkiet imod ca. 12,5
gange så mange flygtninge som
det samlede EU.
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Migranter ved den
græsk-makedonske grænse.

Hvad går Schengensamarbejdet ud på?
Med Schengen-samarbejdet
er person-/grænsekontrollen
mellem EU-landene ophævet,
således at EU udgør et fælles
område uden indre grænser,
men med fælles regler for passage af EU´s ydre grænser og
ens visumregler for tredjelandsborgere. Derudover indebærer
Schengen, at landene samarbejder om at bekæmpe illegal
indvandring.
Læs mere om
Schengen-samarbejdet

Hvad er formålet med den nye
europæiske dagsorden for migration?
At begrænse ulovlig migration.
At redde liv og sikre de ydre græ
nser.
At styrke EU’s asylpolitik.
At indføre en ny politik for lovlig
migration.

Hvad menes der med
nærområder?
Med nærområder menes de
områder/lande, som ligger
tæt på de områder, som folk
flygter fra. Nærområderne
til Syrien er Libanon, Jordan,
Irak og Tyrkiet.
Se Syriens
nærområder

Læs mere om
EU’s migrationspolitik

Hvad er Dublin-forordningen?
Dublin-forordningen fastsætter krit
erierne for,
hvilket EU-land der er ansvarlig for
at behandle asylansøgeres asylsager.
Normalt vil
den ansvarlige medlemsstat være
det land i
EU, som asylansøgeren først ank
ommer til.
Læs mere om Dublinforordningen
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Spørgsmål/svar om flygtningekrisen
Hvad er flygtninge?
Flygtninge er mennesker, der har
forladt deres hjemland på flugt
fra forfølgelse – på grund af race,
religion, politiske aktiviteter eller
lignende. Flygtninge risikerer at
miste livet, blive fængslet og tortureret eller på anden måde
få krænket deres menneskerettigheder i hjemlandet.
Hvad er migranter?
Migranter er mennesker, som
har forladt deres hjemland for
at søge ophold i et andet land.
I dag bruges betegnelsen mest
om flygtninge, som ikke søger
ophold i det første sikre land,
de ankommer til, men vælger at
rejse videre for at søge ophold i
et andet land.
Hvad er indvandrere?
Indvandrere er personer, som er
kommet til landet på lovlig vis
for at bosætte sig af egen fri vilje
eller på grund af dårlige levevilkår
i hjemlandet. Der kan være tale
om flygtninge, som har fået
statsborgerskab, eller personer,
som er kommet til Danmark for at
arbejde eller studere. 
Hvem kan søge asyl?
Alle kan søge om asyl, men ikke
alle kan få deres sag behandlet i
Danmark. Asylansøgere må kun
få deres sag behandlet i ét EUland – ofte det første EU-land, de
ankommer til. Hvis de bevæger
sig videre rundt i EU uden at have
fået asyl, kan de sendes tilbage til
det første EU-land, de ankom til.
Hvor mange søger asyl i EU?
I 2015 søgte i alt 1.255.640 personer asyl i EU. Det er en stigning
på 123 procent i forhold til 2014.
Tyskland var det land, der fik flest

Flygtninge på vej til Tyskland, 2015.

asylansøgere; 441.800, herefter
kommer Ungarn med 174.435
og Sverige med 156.110 personer, mens Grækenland modtog
11.370 asylansøgninger.
Hvordan vurderer man, om
en asylansøger er flygtning?
Asylansøgeres historie og
forklaring bliver undersøgt via et
spørgeskema og interview med
tolk. Formålet er at afklare, om de
risikerer at blive forfulgt, hvis de
rejser tilbage til deres hjemland.
Hvordan sender man en
afvist asylansøger tilbage?
Hvis en asylansøger får afslag i
Flygtningenævnet, har personen
typisk 15 dage til at forlade landet. Hvis personen ikke rejser frivilligt, er det Rigspolitiets opgave
at skaffe pas, lave aftaler med
myndighederne i hjemlandet og
sende personen hjem.

Hvorfor tager Danmark imod
flygtninge?
Danmark har gennem internationale aftaler forpligtet sig til at
tage imod flygtninge. Vi har også
en lang tradition for at bære en
del af det internationale ansvar,
når det gælder flygtninge og
andre humanitære indsatser.
Kilder: Dansk Flygtningehjælp,
Politiken.dk

‘Banke banke på Europas dør’ er udviklet af
foreningen YouGlobe med støtte fra
Europa-Nævnet. Juni 2016
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