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EØSU'S INFORMATIONSINDSAMLINGSREJSER OM 

FLYGTNINGESITUATIONEN  

SET FRA CIVILSAMFUNDSORGANISATIONERNES SIDE 

(December 2015 – januar 2016) 

 

Sammenfattende rapport 

16. marts 2016 

 

VIGTIGE BUDSKABER 

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg værdsætter uforbeholdent den vigtige rolle, 

civilsamfundet spiller i forbindelse med den aktuelle flygtningekrise. Uden denne indsats kunne den 

tragiske humanitære situation, vi har været vidne til i mange europæiske lande, have fået endnu mere 

katastrofale konsekvenser.  

 

Da EØSU lægger stor vægt på at høre de involverede parter, har det aflagt besøg i 11 lande – Østrig, 

Sverige, Grækenland, Ungarn, Tyskland, Kroatien, Slovenien, Italien, Malta, Polen og Bulgarien – for 

at indsamle information. Konklusionerne af disse besøg og den betydelige erfaring, som EØSU's 

medlemmer besidder, er grundlaget for de vigtige budskaber, som EØSU som repræsentant for og 

støtte af det organiserede civilsamfund fremlægger for medlemsstaterne og EU-institutionerne med 

henblik på at håndtere flygtningekrisen
1
: 

 

a. Den Europæiske Union og medlemsstaterne er nødt til at arbejde sammen om at etablere et 

egentligt fælles europæisk asylsystem som fastsat i EUF-traktatens artikel 78 og nå frem til en 

fair fordeling af flygtninge. Der bør være klarere fælles EU-kriterier for fastlæggelse af, om 

en person er berettiget til international beskyttelse, og de bør anvendes korrekt. 

 

b. Dublinforordningen må revideres, idet der må tages hensyn til, at de lande, flygtningene først 

ankommer til, ofte kun er transitlande. 

 

c. Den Europæiske Union og medlemsstaterne bør afsætte tilstrækkelige nationale ressourcer 

(medarbejdere, finansiering og infrastruktur) til at modtage og hjælpe flygtninge. 

Civilsamfundsorganisationer, der varetager medlemsstaternes opgaver, sådan som det er 

tilfældet mange steder, bør modtage en passende kompensation fra regeringen. Desuden har 

civilsamfundsorganisationerne behov for nemmere adgang til EU-midler. 

 

d. Det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre de ufravigelige krav i Genevekonventionen. 

Det Europæiske Råd, Kommissionen og Europa-Parlamentet bør acceptere, at de har et ansvar 

for aktivt at bistå medlemsstaterne, så de bliver i stand til at håndtere flygtningekrisen.  

                                                      
1

 Der skal foretages en klar sondring mellem flygtninge som defineret i Genevekonventionen og tredjelandsstatsborgere, som ikke 

er berettigede til beskyttelse. Disse vigtige budskaber vedrører flygtninge. 
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e. Resultaterne opnået i kraft af Schengensystemet skal bevares. En forudsætning herfor er, at 

der er en effektiv kontrol ved de ydre grænser. En sikring af grænserne må ikke være 

ensbetydende med, at mennesker, som har behov for beskyttelse af humanitære årsager i 

overensstemmelse med Genevekonventionen, lukkes ude. 

 

f. Flygtninge skal kunne komme til EU ad sikre, lovlige ruter for at forhindre flere dødsfald, 

krænkelser af menneskerettighederne og risikoen for smugling og menneskehandel. Der er 

behov for, at alle de europæiske og internationale aktører i højere grad koordinerer deres 

indsats. 

 

g. Den Europæiske Union og medlemsstaterne bør yde bistand til flygtninge i de lande, der 

grænser op til konfliktramte områder.  

 

h. Ved hjælp af oplysningskampagner bør økonomiske migranter advares mod at risikere livet i 

deres forsøg på at komme ind i EU. Afgørelser om tilbagesendelse af personer, der har fået 

afslag på asyl, bør håndhæves. De tilbagevendtes fortællinger bør kunne bruges som et 

afskrækkende middel og til at imødegå den forvanskede information, der udbredes af 

smuglere.  

 

i. Frontex' mandat og ressourcer må styrkes, så eftersøgnings- og redningsoperationerne bliver 

mere effektive. Frontex' rolle i registreringen ved de ydre grænser bør forøges.  

 

j. For at flytningsordningen kan få fuld effekt skal registrering ved Europas ydre grænser gøres 

obligatorisk, alle planlagte hotspots skal være operationelle og aktive døgnet rundt, og det 

skal overvejes at etablere flere hotspots. Medlemsstaterne bør indfri deres løfte om at sende 

medarbejdere til hotspottene og stille yderligere ressourcer til rådighed.  

 

k. Asylansøgere skal ved ankomst modtage ajourførte oplysninger om deres rettigheder og 

forpligtelser på et sprog, de forstår. Der skal være passende psykologisk bistand til rådighed 

for flygtninge, især de mest sårbare flygtninge, og de frivillige, som arbejder med dem. Der 

bør være lægehjælp ved ankomststederne. 

 

l. Samarbejdet og koordineringen mellem civilsamfundsorganisationer og mellem disse og 

regeringerne skal forbedres og gøres mere professionelt, så det bliver holdbart på længere 

sigt. Medlemsstaterne skal fastlægge en klar ansvarsfordeling for de ofte tværgående 

spørgsmål om modtagelse og hjælp til flygtninge og sikre koordinering mellem de offentlige 

myndigheder på forskellige niveauer 

 

m. EU bør gøre mere for at koordinere den humanitære indsats og sikre EU en større 

tilstedeværelse og synlighed i de lande, som er flygtningenes primære bestemmelsessteder, 
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f.eks. gennem Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse 

(ECHO) eller et lignende organ. 

 

n. Der skal tages passende hensyn til lokalbefolkningens bekymringer. Dog skal der gribes 

håndfast ind over for enhver form for hadefulde udtalelser, misinformation om flygtninge og 

fremmedfjendsk retorik, og flygtningenes positive bidrag skal fremhæves for at ændre den 

måde, de fremstilles på i medierne. Flygtninge bør ikke ses som en trussel, men som en 

chance for Europas økonomiske og sociale model.  

 

o. Det er mere end nogensinde før vigtigt at gennemføre robuste økonomiske politikker for at 

skabe vækst og beskæftigelse for alle. Bistand til flygtninge og deres integration er i sig selv 

en økonomisk stimulans. Vækst og arbejdspladser medvirker til at dæmpe fjendtligheden over 

for flygtninge. 

 

p. Bæredygtige langsigtede integrationspolitikker omfattende screening og anerkendelse af 

færdigheder samt almen og faglig uddannelse, herunder undervisning i medborgerkundskab 

og sprogundervisning, skal så hurtigt som muligt gennemføres, hvis asylpolitikken skal have 

positive resultater. Deltagelsen på arbejdsmarkedet bør fremmes i samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter. Investeringer i integrationsforanstaltninger vil give afkast på 

mellemlangt og langt sigt, hvorimod omkostningerne ved manglende integration vil være 

enorme. 

 

EØSU er nu efter sine informationsrejser bedre rustet til at bidrage til at løse flygtningekrisen og til 

integrationspolitikker for flygtninge. EØSU vil som det organiserede civilsamfunds repræsentant 

videreformidle civilsamfundsorganisationernes behov, observationer og anbefalinger til 

EU-institutionerne, de europæiske borgere og deres organisationer. Med vores ekspertise og 

europæiske og internationale perspektiv vil EØSU endvidere bidrage til udviklingen af EU-politikker 

for asyl og migration. 

 

Indledning 

 

Forfølgelse, konflikter og fattigdom fik over en million mennesker til at søge sikkerhed i Europa i 

2015 og sætte livet på spil under rejser over havet og over land. 57 % af dem var syrere, der flygtede 

fra krigen i deres land. 24 % var afghanere og 9 % irakere. Andre kom fra lande som Pakistan, Eritrea 

og Somalia
2
. Langt størstedelen af disse mennesker kom til Europa ved at krydse Middelhavet, og de 

ankom primært til Grækenland og Italien. Undervejs er 3.735 mennesker forsvundet, formentligt fordi 

de er druknet
3
. Desværre betyder ankomsten til Europa for de overlevende sjældent, at deres lidelser 

og barske forhold er slut. Ringe modtagelsesforhold, smuglere, røvere, korruption samt vold udøvet af 

politi og grænsekontrollører, dårlige vejrforhold, lukkede grænser, paskontrol og stadigt mere 

                                                      
2

 UNHCR's regionale beredskabsplan for flygtninge og migranter for Europa 2016, offentliggjort den 26. januar 2016.  

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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fjendtligt indstillede europæere er blot nogle af vanskelighederne for mænd, kvinder og børn, der 

søger tilflugt i Europa. 

 

Det har ofte været en udfordring for de ansvarlige offentlige myndigheder på nationalt og regionalt 

niveau at finde passende løsninger på det store antal migranter, der ankom i 2014 og 2015. Frivillige, 

donorer, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder har ofte spillet en stor rolle i de 

forskellige faser af asylprocessen. I nogle tilfælde har lokale borgmestre overskredet deres 

kompetencer for at udfylde det tomrum, som nationale og regionale myndigheder har efterladt, og 

civilsamfundet har spillet og spiller fortsat en betydningsfuld rolle. I nogle lande har de lokale 

myndigheder i grænseregionerne oparbejdet betydelig gæld for at finansiere deres indsats. 

 

I december 2015 og januar 2016 aflagde EØSU-delegationer besøg i 11 EU-medlemsstater (og der er 

planer om et besøg til Tyrkiet i marts) for at møde de civilsamfundsorganisationer, der arbejder med 

flygtninge og migranter, med henblik på at kortlægge problemer, behov, fiaskoer, succeshistorier og 

bedste praksis hos de forskellige aktører i den aktuelle flygtningekrise med det endelige mål at levere 

input til EU's politikudformning. Hver delegation bestod af tre medlemmer og blev bistået af EØSU's 

sekretariat. Delegationerne besøgte Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, 

Italien, Malta, Polen, Slovenien og Sverige og mødte i alt 183 aktører, der for de flestes 

vedkommende kom fra civilsamfundsorganisationer. 

 

Denne sammenfattende rapport giver et overblik over delegationernes vigtigste konklusioner med 

særligt fokus på politiske anbefalinger til håndtering af udfordringerne forbundet med den aktuelle 

flygtningekrise og den langsigtede integration af de personer, der modtager international beskyttelse. 

Rapporten vil blive suppleret af udførlige sammenfattende rapporter om de elleve landebesøg. 

 

1. Mindskelse af antallet af (irregulære) flygtninge og migranter 

 

Det, der gør situationen vanskelig at håndtere, er det enorme antal flygtninge og andre migranter, der 

ankommer inden for en kort periode, og det faktum, at de fleste kommer til Europa ad irregulære 

kanaler. Dublinsystemet er ikke egnet til at håndtere den massive tilstrømning af flygtninge. 

Bistanden til de lande, der grænser op til konfliktområder, og som huser flygtninge, er ikke 

tilstrækkelig. Lande som Tyrkiet, Libanon og Jordan tager den største andel af flygtninge, herunder 

næsten 4,3 millioner syrere. Livet i disse lande er vanskeligt og dyrt for flygtningene, da der reelt ikke 

er nogen beskæftigelsesmuligheder og en kronisk mangel på hjælp. Migrationen til Europa forventes 

at fortsætte, sandsynligvis i stort antal. 

 

1.1 Indsats over for de underliggende årsager 

 

 De underliggende årsager, der tvinger folk til at flygte og migrere, skal tackles, bl.a. ved at få 

afsluttet konflikter og finde politiske løsninger på kriser. De fredsskabende bestræbelser bør 

ledsages af et arbejde for at genopbygge lande og samfund efter flere års krig. 
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 De vigtigste målsætninger i oprindelseslandene bør være sikkerhed for mennesker baseret på 

rettigheder og menneskelig og social udvikling, som skaber reelle fremtidsudsigter for 

lokalbefolkningen og især de unge. 

 Der bør investeres mere i nødhjælps- og udviklingsinitiativer, herunder initiativer, der 

iværksættes af civilsamfundsorganisationer, og som forbedrer situationen for fordrevne 

befolkningsgrupper i lande, der grænser op til konfliktområder, såsom Tyrkiet, Libanon eller 

Jordan. 

 

1.2 Garanti for sikre ruter  

 

 Flygtninge skal kunne komme til EU ad sikre, lovlige ruter. Dødsfald, krænkelser af 

menneskerettighederne og risikoen for smugling og menneskehandel skal forhindres. Dette 

bør omfatte programmer for humanitær opholdstilladelse (genbosættelse), humanitære visa 

udstedt på ambassader, private sponsorprogrammer og indførelsen af midlertidige 

beskyttelsesmekanismer. EU's visumkodeks bør ændres, så det giver mulighed for større 

beskyttelse. En mulig løsning er at registrere asylansøgninger uden for EU, f.eks. i Tyrkiet. 

 Da der ikke findes sikre ruter, bør der langs transitruterne være gratis tjenesteydelser som 

transport, indkvartering og internetadgang for at undgå smugling og udnyttelse. 

 Frontex' mandat og ressourcer bør styrkes, så det kan spille en mere fremtrædende rolle i 

forbindelse med registrering og grænsekontrol.  

 

1.3 Advarsel mod irregulær rejse 

 

 EU og medlemsstaterne bør advare potentielle irregulære økonomiske migranter mod at rejse til 

EU ved hjælp af oplysningskampagner i deres oprindelseslande. Derudover kan dem, der frivilligt 

rejser tilbage, benyttes som budbringere i deres oprindelseslande til at korrigere den ofte 

forvanskede information fra smuglere og andre implicerede. 

 

2. Modtagelse af og hjælp til flygtninge på en human måde 

 

EU skal ikke blot søge at tackle årsagerne til de store tilstrømninger på lang sigt, men også være 

forberedt på, at migrationsstrømmene vil fortsætte, og etablere robuste værktøjer til at håndtere dem 

effektivt. Migrationsruterne og migranternes profiler ændrer sig hele tiden, hvilket kræver, at landene 

er fleksible og tilpasser sig den ændrede virkelighed. 

 

Civilsamfundet beklager, at der ikke er en fælles fremgangsmåde i EU til at håndtere den store 

tilstrømning af flygtninge og et ordentligt fungerende fælles asylsystem. Den relevante EU-lovgivning 

og international lovgivning er ikke altid gennemført korrekt i medlemsstaterne. Det antal migranter, 

man er blevet enige om at flytte, er ikke afpasset efter det antal migranter, der reelt ankommer til EU. 

Desuden fungerer EU's flytningsordning ikke som den burde, og kun meget få migranter er indtil nu 

blevet flyttet. Nogle lande har ensidigt lukket deres grænser og sat Schengensystemet under pres.  
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2.1 Fælles europæisk asylsystem 

 

EØSU anbefaler, at: 

 

 der gennemføres et egentligt fælles europæisk asylsystem baseret på beskyttelse af 

menneskerettigheder, solidaritet og ansvarsfordeling. Det bør omfatte ensartet asylstatus og 

gensidig anerkendelse af asylafgørelser for at garantere, at asylansøgere har samme rettigheder 

og modtagelsesforhold og er underkastet samme behandling i alle medlemsstater. Dette kan 

bidrage til at sætte en stopper for "asylshopping", 

 asylansøgere registreres, så snart de ankommer til EU for at undgå dobbeltregistrering. 

Medlemsstaterne bør også være bedre til at udveksle information om flygtningestrømme. Frontex 

bør spille en større rolle i denne forbindelse, 

 Dublinforordningen revideres med henblik på at etablere en bedre, permanent 

ansvarsfordelingsmekanisme med henblik på at støtte medlemsstaterne ved EU's ydre grænser. De 

bør ikke være eneansvarlige for at modtage alle asylansøgere, der ankommer til EU, behandle 

deres asylansøgninger og efterfølgende integrere dem, 

 alle de planlagte hotspots bliver operationelle og aktive døgnet rundt. Det bør også overvejes at 

etablere flere hotspots, og medlemsstaterne bør sende medarbejdere til disse hotspots og stille 

yderligere ressourcer til rådighed,  

 flytningskvoterne respekteres inden for de tidsfrister, der fastsættes, og at den administrative 

sagsbehandling bliver hurtigere. I det mulige omfang bør der tages højde for sprogkundskaber 

samt familie- og diasporabånd,  

 medlemsstaterne øger deres behandlingskapacitet både for at nedbringe omkostningerne og for at 

forbedre ansøgernes situation, 

 migranter, der har modtaget en afgørelse om hjemsendelse, hurtigt sendes tilbage til deres 

oprindelsesland på en værdig måde og udstyret med værktøjer til reintegration i samarbejde med 

myndighederne i oprindelseslandet. 

 

2.2 Modtagelse af asylansøgere og flygtninge 

 

Myndighederne i medlemsstaterne har vanskeligheder med at finde passende løsninger på det store 

antal asylansøgere, der ankommer. Mange mangler kapacitet og/eller politisk vilje til at sikre passende 

modtagelsesforhold, lægehjælp og information om juridiske procedurer samt asylansøgeres og 

flygtninges rettigheder. Der mangler penge, uddannet personale og tolke. I nogle tilfælde skaber en 

uklar fordeling af ansvar og økonomiske midler mellem de centrale og decentrale niveauer forvirring 

om bistandsaktiviteterne, mens de lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationerne gør, hvad de 

kan for at håndtere krisen. Efter at have ansøgt om asyl er flygtninge normalt berettiget til 

grundlæggende ydelser såsom indkvartering, men der er kronisk mangel på passende boliger, og 

mange flygtninge forbliver i midlertidige indkvarteringsløsninger. Regeringernes mangelfulde 

løsninger giver skrupelløse mennesker mulighed for at lukrere på den sårbare situation, flygtningene 

er i, når de er overladt til sig selv, ved at tilbyde dem varer, boliger, jobs, tjenesteydelser etc. i den 

uregulerede økonomi. 
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EØSU anbefaler derfor, at: 

 

 Kommissionen overvåger, at alle medlemsstater gennemfører og overholder EU's 

asyllovgivning korrekt, navnlig direktivet om standarder for modtagelse
4
, 

 det løbende overvåges, at reglerne for registrering og asylbehandling efterleves 

(behandlingssprog, udlevering af nødvendige og pålidelige oplysninger, juridisk repræsentation, 

passende leveforhold under behandlingen osv.), navnlig i lande med en påfaldende lav andel af 

positive asylafgørelser, 

 medlemsstaterne udviser politisk vilje til at modtage og hjælpe flygtninge. De bør afsætte 

tilstrækkelige nationale ressourcer (medarbejdere, penge og infrastruktur) til krisen og 

gennemføre strategiske planer. Modtagelse af flygtninge er hele medlemsstatens ansvar, og de 

lokale myndigheder skal modtage støtte fra det nationale niveau,  

 medlemsstaterne fastlægger en klar ansvarsfordeling for de ofte tværgående spørgsmål om 

modtagelse og hjælp til flygtninge og sikrer koordinering mellem de offentlige myndigheder på 

forskellige niveauer,  

 EU og medlemsstaterne bereder sig på, at lignende kriser kan opstå i fremtiden, og opretter 

særlige overvågningssystemer for migration, 

 medlemsstaterne holder familier samlet og tilbyder en individuelt tilpasset tilgang, 

 medlemsstaterne sørger for modtagelses- og transitcentre med passende ressourcer, som tilbyder 

hjælp døgnet rundt, når der er behov for det, og især til sårbare mennesker, 

 medlemsstaterne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til afkortning af varigheden af 

ophold i nødindkvartering – især for familier – og forbedring af leveforholdene. Der skal tilbydes 

boliger i lokalsamfundet fremfor uden for dem. Der er et akut behov for boliger til 

overkommelige priser til flygtninge, der bør hjælpes til at finde indkvartering. 

 

2.3 Passende og pålidelige oplysninger til asylansøgere og flygtninge 

 

På deres vej til og gennem Europa sætter flygtninge deres lid til de – ofte falske – oplysninger, som de 

får via uformelle kanaler og fra smuglere. Historierne i medierne kan være farvede og censurerede. 

Dertil kommer, at flygtningene sjældent taler sproget i værtssamfundet eller noget andet europæisk 

sprog. I mange medlemsstater er der imidlertid mangel på tolke, der behersker sprog som arabisk, 

farsi og pashto. I øjeblikket spiller civilsamfundsorganisationerne en vigtig rolle med hensyn til at 

finde og uddanne tolke. 

 

EØSU anbefaler derfor, at: 

 

 Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne efterlever artikel 5 i direktivet om standarder for 

modtagelse om udlevering af oplysninger om asylansøgeres rettigheder og forpligtelser og om 

organisationer, grupper og personer, der tilbyder hjælp og information,  

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=DA
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 Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne efterlever alle bestemmelser vedrørende sprog i 

direktivet om asylprocedurer,  

 medlemsstaterne udleverer klare, praktiske og juridiske oplysninger til flygtninge både mundtligt 

og skriftligt på et sprog, de forstår. Det er særdeles vigtigt at have et tilstrækkeligt antal 

velforberedte tolke og oversættere til at hjælpe med registrering og med at dæmpe frygt og udrede 

forkerte oplysninger, og medlemsstaterne er nødt til at øremærke tilstrækkelige ressourcer til 

rekrutteringen af dem. Ikkeuddannede tolke (f.eks. flygtninge/migranter fra tidligere 

indvandringsbølger) kan være nyttige ved elementære samtaler, men der er behov for at finde den 

rette balance mellem risici og fordele, 

 EU bør stille centraliserede oplysninger til rådighed for flygtningene, når de ankommer. 

Brochurer og en officiel EU-hjemmeside (i stil med EU's indvandringsportal) kunne indeholde 

ajourførte oplysninger om rettigheder, de gældende procedurer og asylmuligheder for 

flygtningene i EU, og ikke kun i nogle få lande som Tyskland, Østrig og Sverige, 

 EU bør koordinere udarbejdelsen af informationsbrochurer til flygtninge, der skal flyttes, med 

grundlæggende oplysninger om destinationslandet på deres modersmål. Brochurerne bør 

udleveres, inden de rejser. Børn skal også have oplysninger, som er tilpasset dem.  

 

2.4 Beskyttelse af de mest sårbare 

 

Mange flygtninge ankommer efter lange og traumatiske rejser, hvor de ofte har været udsat for røveri, 

voldtægt eller anden vold. De er flygtet fra krig, har efterladt familiemedlemmer eller mistet dem på 

vejen til Europa. Der bliver ikke altid taget tilstrækkeligt højde for disse traumer i modtagelses- og 

asylbehandlingsfasen. Antallet af uledsagede mindreårige, der ankommer til Europa, er stigende. Der 

er rapporter om, at foruroligende mange uledsagede mindreårige forsvinder. Selvom det ofte er uklart, 

hvad der er sket, er mange af dem sandsynligvis faldet i hænderne på kriminelle grupper, 

menneskehandlere og andre personer med lyssky intentioner. 

 

EØSU anbefaler derfor, at: 

 

 medlemsstaterne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed, således at der er passende 

psykologisk hjælp til rådighed for flygtninge og de frivillige, der arbejder med dem, 

 uledsagede mindreårige indkvarteres i små centre eller hos værtsfamilier. Kommissionen bør 

sikre, at medlemsstaterne ikke tilbageholder (uledsagede) mindreårige, og EU bør i samarbejde 

med UNICEF forstærke mekanismerne til overvågning af, at børns rettigheder overholdes, 

 der også tages hensyn til køn: kvindelige ansøgere skal, når de anmoder om det, interviewes af en 

kvinde og bistås af en kvindelig tolk. 

 

3. Bedre støtte til civilsamfundsorganisationerne 

 

Civilsamfundsorganisationer udfører et uvurderligt stykke arbejde med at bistå eller endda erstatte 

myndighederne i disses opgaver med at yde humanitær bistand og beskyttelse til flygtninge. 

Civilsamfundsorganisationer, stærkt engagerede lokale initiativer og frivillige udfører en lang række 
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aktiviteter i alle faser af modtagelsesprocessen, herunder opfyldelse af flygtningenes primære behov, 

indkvartering, social og psykologisk bistand samt oplysninger, sammenføring af adskilte 

familiemedlemmer, løsninger for uledsagede børn og rekruttering af tolke. De overvåger, at 

menneskerettighederne overholdes og gennemfører støtte- og oplysningsaktiviteter.  

 

3.1 Anerkendelse og koordinering af civilsamfundsorganisationerne 

 

Nogle civilsamfundsorganisationer har af deres regering officielt fået til opgave at håndtere 

situationen og sørge for, at hjælpeaktiviteterne koordineres, mens den humanitære indsats i andre 

lande slet ikke koordineres eller er overladt til UNHCR og IOM. I nogle lande har regeringen 

tilsyneladende ikke tilstrækkelig tillid til civilsamfundsorganisationerne, der anses for at være for 

"generøse" eller en del af "goodwill-industrien". Dette skaber ikke grobund for et effektivt 

samarbejde. I andre lande er samarbejdet med regeringen godt, og de offentlige myndigheder lytter til 

forslag fra civilsamfundsorganisationerne. Der afholdes regelmæssige koordineringsmøder mellem 

alle relevante interessenter, og personlig deltagelse fra politikere (ministre) viser et engagement fra 

regeringens side og giver gode resultater. 

 

Generelt synes samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationer at være effektivt, således at der ikke 

opstår forvirring og dobbeltarbejde, og undertiden har det endda grænseoverskridende karakter. Det 

sker imidlertid, at civilsamfundsorganisationerne konkurrerer om ressourcer og mediernes 

opmærksomhed. Dette understreger behovet for en langsigtet bæredygtig strategi, der tager højde for, 

at de – ofte meget få – medarbejdere og frivillige i civilsamfundsorganisationerne trives og er tilfredse 

med deres job. 

 

EØSU anbefaler derfor, at: 

 

 organisationerne udvikler en fælles vision for beskyttelse af flygtningene og en fælles forståelse 

af hinandens opgaver, roller og ansvarsområder, da et vellykket samarbejde – og ikke 

konkurrence – er helt afgørende for at håndtere flygtningekrisen. Medlemsstaterne bør tilskynde 

civilsamfundsorganisationerne til at samarbejde, foretage undersøgelser, koordinere 

aktiviteter og dele erfaringer, viden og ressourcer. Deres internationalisering, 

grænseoverskridende samarbejde og informationsudveksling kunne støttes via specifikke fonde 

eller et formelt netværk, 

 EU sørger for, at civilsamfundsorganisationernes gode praksis fremmes, deles og, hvor det er 

muligt, reproduceres. Civilsamfundsorganisationernes praktiske erfaringer skal bruges i den 

politiske beslutningsproces,  

 samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstater og civilsamfundsorganisationer styrkes, 

bl.a. ved at udpege kontaktpersoner i de relevante ministerier, der skal forsyne organisationerne 

med oplysninger. Der bør være en klar fordeling af ansvaret for modtagelse af migranter med den 

nødvendige koordinering mellem de forskellige offentlige myndigheder og organisationer, 
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 de forskellige organisationer involveret i støttenetværkene afholder regelmæssige 

koordineringsmøder og opfordrer dem til at dokumentere deres fælles initiativer, så der senere kan 

henføres til dem, samt til at udarbejde tjeklister, procedurer osv., 

 der oprettes samarbejdsfora i de medlemsstater, hvor de ikke allerede findes, der skaber kontakt 

mellem offentlige myndigheder (på nationalt og lokalt plan) og civilsamfundsorganisationer. På 

EU-niveau kan EØSU og Kommissionen spille en rolle med hensyn til at sikre, at disse 

samarbejdsfora er tilstrækkeligt operationelle og inkluderende, 

 spørgsmålet om flygtninge afpolitiseres, og medlemsstaterne sikrer, at ingen organisationer 

diskrimineres på grund af politisk tilhørsforhold eller politiske sympatier, 

 EU gør mere for at koordinere den humanitære indsats og sikre større tilstedeværelse på stedet 

under hensyntagen til de opgaver, der er henlagt til Kommissionens Generaldirektorat for 

Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) og Frontex. Gennem ECHO eller et nyt organ 

bør EU stille eksperter i koordinering, modtagelse og beskyttelse af flygtninge til rådighed og på 

lokalt plan i forståelse med de relevante aktører gennemføre strategiske planer for at sikre 

opfyldelsen af flygtningenes grundlæggende behov for f.eks. mad, lægehjælp, indkvartering og 

juridisk bistand,  

 EU sikrer, at det nye initiativ EU-bistandsfrivillige, der koordineres af ECHO, også kan benyttes 

inden for EU, og sørger for, at frivillige sendes til de steder, hvor der er størst behov for dem, og 

at deres færdigheder og ekspertise ikke er overflødige eller går til spilde. 

 

3.2 Finansiering af og støtte til civilsamfundsorganisationer 

 

Civilsamfundsorganisationer har en række vanskeligheder med hensyn til finansiering og uddannelse 

af deres medarbejdere. Som regel forventes de at samfinansiere deres aktiviteter med egne ressourcer, 

selv når de udfører opgaver på vegne af offentlige myndigheder. Derudover er de ofte afhængige af 

kortfristede EU-tilskud, der ikke giver dem mulighed for at planlægge aktiviteter med et bæredygtigt, 

langsigtet perspektiv. Civilsamfundsorganisationerne konkurrerer også indbyrdes på grund af kravet 

om at kunne påvise et tilstrækkeligt stort antal klienter, hvilket kan indvirke negativt på effektiviteten 

af de ydelser, som de leverer. Korte projekter kan også påvirke personalets jobsikkerhed, hvilket gør 

det vanskeligere at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I nogle områder er der opstået 

en form for "velgørenhedsturisme". 

 

 I de tilfælde, hvor civilsamfundsorganisationer udfører opgaver på vegne af offentlige 

myndigheder, er medlemsstaterne pligtige til at yde dem en passende kompensation. 

Medlemsstaterne bør desuden stille de nødvendige ressourcer til rådighed for at gøre hjælpen til 

flygtninge mere professionel på langt sigt, da antallet af frivillige falder, og for at gøre jobs i 

denne sektor tilstrækkeligt attraktive til at afhjælpe manglen på kvalificerede medarbejdere.  

 Det bør blive nemmere og hurtigere at opnå EU-finansiering, herunder til små initiativer, 

uden at sætte processens uafhængighed og gennemsigtighed på spil. Kravet om samfinansiering 

bør helt eller delvist opfyldes af medlemsstaterne.  
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 Der er et stort behov for langsigtet planlægning af tildelingen af støtte fra Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden baseret på klare regler. Kommissionen bør undgå forsinkelse i tildelingen af 

denne støtte.  

 Kommissionen bør tilpasse finansieringsreglerne, så det bliver muligt at gøre krav på visse 

indirekte omkostninger (ud over koordineringsudgifter), som det tidligere var tilfældet under Den 

Europæiske Flygtningefond og Den Europæiske Fond for Integration.  

 Kommissionen bør iværksætte lovgivning, der gør det muligt at finansiere 

civilsamfundsorganisationernes institutionelle kapacitetsopbygning, så der bl.a. er garanti for 

stabile beskæftigelsesforhold og uddannelse (såsom forvaltning af lejre). 

 

4. Ændring af fortællingen 

 

Befolkningens opbakning til at tage imod flygtninge er en forudsætning for en effektiv fælles 

EU-indstilling til ankomsten af flygtninge. Men modstanden mod flygtninge er voksende i EU. 

Borgerne skal have information om flygtninge baseret på fakta, og i den forbindelse spiller medierne 

og civilsamfundsorganisationerne en vigtig rolle. Frygten for det ukendte gødes af nogle medier, der 

spreder urigtige oplysninger og igen og igen fremstiller stereotyper. Der er dog også eksempler på 

medier, der bruger input fra civilsamfundet til at skabe et nuanceret billede af flygtningene. 

 

4.1 Fremhævelse af fordelene ved migration 

 

 EU-institutionerne og medlemsstaterne bør sikre omtale af positive eksempler på migranters 

succeshistorier og bidrag til økonomien og Europas sociale og kulturelle liv med det formål at 

gøre opfattelsen af dem i den offentlige debat bedre (f.eks. ved at fremhæve antallet af lærere og 

ansatte i militæret/politiet af udenlandsk herkomst i Tyskland og Frankrig i stedet for at fokusere 

på utilpassede unge). Godt integrerede flygtninge skal være synlige som rollemodeller, og EU 

bør støtte udvekslingen af god praksis på området.  

 Befolkningens velvilje over for migration vil blive fremmet, hvis samfundet forstår fordelene ved 

migration. EU-institutionerne bør fremhæve de positive aspekter af migration, såsom at mange 

landsbyer i afsidesliggende egne af Europa med faldende befolkningstal nu nyder godt af den 

ekstra arbejdskraft, stigningen i forbruget, flere elever i skolerne osv., der skyldes ankomsten af 

flygtninge. 

 

4.2 Migration i medierne 

 

 Myndighederne i medlemsstaterne bør overveje at give journalister nøglefakta og -data samt 

mulighed for studieture til f.eks. flygtningecentre eller grænseovergange som et modtræk over for 

negative stereotype fremstillinger. 

 Medlemsstaterne er nødt til at styrke den multikulturelle undervisning og undervisningen i 

ikkeforskelsbehandling i skolernes læseplaner og også uden for skolesystemet, da 

mangfoldigheden uundgåeligt vil blive mere og mere udtalt. Denne type undervisning bør tage 

udgangspunkt i erfaringerne hos lokale myndigheder, relevante civilsamfundsorganisationer samt 
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organisationer, som migranter står bag. De bør medvirke til, at borgerne bliver opmærksomme på 

de globale tendenser.  

 Medlemsstaterne bør ikke tolerere brug af krænkende, fremmedfjendsk sprog og hadefulde 

udtalelser i medierne og bør anvende lovgivningens muligheder for sanktioner. 

 

4.3 Indsats i lokalsamfundet 

 

 EU og medlemsstaterne bør give lokalsamfund (f.eks. forældre på lokale skoler) relevante 

oplysninger baseret på fakta og tilskynde til, at der etableres muligheder for kontakt med 

udlændinge, f.eks. via aktiviteter for børn og voksne, der arrangeres af lokale kulturcentre eller 

civilsamfundsorganisationer.  

 Medlemsstaterne bør stille midler til rådigheder til forberedelse og uddannelse af offentligt 

ansatte, der er i kontakt med flygtninge – herunder lokale og nationale myndigheder, 

arbejdsformidlinger, politi, skoler osv. – så de får nogle værktøjer, der kan hjælpe dem i deres 

kontakt med forskellige kulturer, samt oplysninger og nyttige kontakter 

(civilsamfundsorganisationer, der tilbyder bistand). 

 

5. Garanti for integration af flygtninge 

 

5.1 Tilrettelæggelse af integrationspolitikker 

 

Der er stor forskel på EU-medlemsstaternes erfaringer med integrationspolitikker, og hvordan de 

griber dem an. Integration er en gensidig proces og indebærer rettigheder såvel som forpligtelser. 

Civilsamfundsorganisationerne over hele Europa udfylder huller og tilbyder mange tjenesteydelser, 

der bidrager til integrationen, såsom sprogkurser, juridisk bistand, informationstjenester og kulturelle 

aktiviteter. 

 

 Over hele Europa er der behov for bæredygtige langsigtede integrationspolitikker. EU bør i 

højere grad fremme inddragelsen af interessegrupper og udveksling af god praksis mellem 

medlemsstaterne. 

 Medlemsstaterne bør anlægge en bredtfavnende og konsekvent tilgang, der går på tværs af 

forskellige politikområder, og anerkende, at asylproceduren er en integreret del af 

integrationsprocessen. 

 Eksperter og fagfolk skal involveres i tilrettelæggelsen af integrationspolitikkerne i 

medlemsstaterne for at undgå en populistisk tilgang. Inddragelse af lokale interessenter er meget 

vigtig, da det er på lokalt plan, at integrationen for alvor finder sted. 

 Medlemsstaterne bør inddrage civilsamfundsorganisationerne og navnlig arbejdsgivere og 

fagforeninger samt regionale myndigheder i tilrettelæggelsen af integrationspolitikker, ikke 

mindst for at sikre at flygtningene udvikler de færdigheder, der er behov for til at udfylde 

specifikke huller på arbejdsmarkedet.  

 Medlemsstaterne bør tage i betragtning, at der er behov for en tilpasset tilgang i 

integrationspolitikken. Flygtninge er afgjort i en værre situation end andre migranter. De har 
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måske mistet deres papirer, deres netværk er mere begrænset, og deres helbred kan være blevet 

forværret på grund af vold og traumer.  

 Medlemsstaterne bør involvere velintegrerede mennesker med migrant-/flygtningebaggrund som 

mentorer til at yde støtte til asylansøgere. De kan fungere som rollemodeller og være med til at 

skabe en bedre forståelse af værtssamfundet.  

 Flygtninge skal overholde værtslandet love og acceptere landets kultur. Dette betyder også 

respekt for ligestilling mellem kønnene og kvinder i stillinger med beslutningskompetence såsom 

lærere, læger, socialrådgivere osv. Med henblik derpå bør medlemsstaterne stille finansiering til 

rådighed til rådgivning og mentorordninger. 

 Medlemsstaterne bør tage højde for, at den meget intensive støtte til uledsagede mindreårige i 

nogle lande er god praksis og en model for integration af alle migranter, omend en noget dyr 

model. 

 

5.2 Den store betydning af sprogundervisning og -uddannelse  

 

 Medlemsstaterne bør sørge for de nødvendige ressourcer til sprogundervisning for dem, der 

højst sandsynligt indrømmes beskyttet status, så hurtigt som muligt efter ankomsten, og det 

er god praksis at kombinere denne undervisning med arbejde, da det fremmer sprogindlæringen. 

 Medlemsstaterne bør sørge for hurtig adgang til børnepasning og skoler, da det er yderst vigtigt 

for integration af familier og for kvindernes integration på arbejdsmarkedet.  

 

5.3 Betydningen af integration på arbejdsmarkedet 

 

Arbejdsmarkedets parter anerkender den potentielt positive indflydelse fra flygtninge på den 

demografiske aldring og behovet for særlige færdigheder i nogle sektorer. For de fleste voksne 

flygtninge er det at finde passende beskæftigelse en kæmpe udfordring. De støder på mange 

hindringer, såsom utilstrækkelige sprogkundskaber, mistede personlige papirer og certifikater, 

manglende anerkendelse af diplomer og kvalifikationer samt mangel på jobmuligheder, især i lande 

med høj arbejdsløshed. Mange højt kvalificerede flygtninge ender med at arbejde som ufaglærte, hvis 

det overhovedet lykkes dem at finde arbejde.  

 

 Uanset artikel 15 i direktivet om standarder for modtagelse, hvorefter "medlemsstater sikrer, at 

ansøgere [om international beskyttelse] har adgang til arbejdsmarkedet senest ni måneder fra 

datoen for indgivelse af ansøgningen", bør medlemsstaterne gøre en indsats for at få asylansøgere 

i arbejde så hurtigt som muligt, så deres færdigheder ikke forældes, og de får mulighed for at 

blive produktive i økonomisk henseende. Da dette gør dem uafhængige, giver dem værdighed og 

mulighed for social interaktion, er det til fordel både for den enkelte person og for det 

modtagende samfund. Betingelserne skal være de samme som for det pågældende lands 

statsborgere.  

 EU bør i sin politik om lovlig migration og integration have tilstrækkeligt fokus på 

arbejdsmarkedsvurderinger og screening af færdigheder og sørge for bedre kortlægning og 



14/14 

udvikling af flygtningenes færdigheder. Effektiv anerkendelse af diplomer og kvalifikationer skal 

udvikles, eventuelt på baggrund af den europæiske referenceramme for kvalifikationer. 

 Flygtninge, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere har brug for juridisk sikkerhed. 

Medlemsstaterne bør give migranter under uddannelse og erhvervsuddannelse rimelig tid til at 

afslutte deres uddannelse, også selvom deres ansøgning om asyl afvises. Med hensyn til 

lærepladser for flygtninge har nogle medlemsstater indført den gode praksis at tilskynde 

arbejdsgivere til at investere i at uddanne lærlinge og skabe sikkerhed for både flygtningen og 

hans/hendes arbejdsgiver ved at give asylansøgeren mulighed for at blive på arbejdspladsen i et 

par år, også selvom resultatet af asylansøgningen ikke er positivt. 

 EU og medlemsstaterne bør specifikt henvende sig til arbejdsgivere og fagforeninger med en 

uddannelses- og oplysningskampagne om rettigheder, forpligtelser og procedurer forbundet med 

ansættelse af migranter. 

 

_____________ 
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