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REFERAT AF DET FØRSTE EUROPÆISKE MIGRATIONSFORUM 

AFHOLDT I BRUXELLES DEN 26. OG 27. JANUAR 2015 
 

- af Julien Kalimira Mzee Murhula, næstformand i Genvej til Udvikling 

- oversat fra engelsk til dansk af Gitte Vejlgaard.   
 

Tema: ”SIKRE RUTER, EN SIKKER FREMTID. HVORDAN HÅNDTERES DEN 

BLANDEDE STRØM AF MIGRANTER OVER MIDDELHAVET?” 

  
Baggrund: 

Tilbage i 2009 introducerede og etablerede 

Europa-kommissionen, i samarbejde med 

det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg(EØSU), det Europæiske Integra-

tionsforum. Forummet udgør den plat-

form, hvor civilsamfundsorganisationer og 

de europæiske institutioner mødes for at 

drøfte immigration, asyl og integration af 

migranter fra tredjeverdenslande. 
 

EMF
1
 er udsprunget af det Europæiske 

Integrationsforum (EIF), hvor 11 udbytte-

rige møder har fundet sted siden 2009. 

Lige som EIF, repræsenterer EMF en 

dialogplatform for EU’s institutioner, 

civilsamfundsorganisationer (CSO), lokale 

og regionale autoriteter samt repræsen-

tanter fra medlemslandene. 
 

Formål 

Forummets formål er at give stemme til 

civilsamfundets repræsentanter, så de har 

mulighed for at udtrykke sig om emner, 

der vedrører migration, asyl og 

migrantintegration, særligt i relation til 

EU’s dagsorden for området, og samtidig 

tilføre kommissionen en proaktiv rolle i 

sådanne diskussioner. Dette sætter de 

europæiske institutioner i en position, hvor 

de kan fremme en omfattende tilgang til 

migration, der involverer alle, det 

vedkommer, på alle niveauer. Desuden 

skal forummet fungere som en platform, 

hvor civilsamfundet vil kunne agere på 

EU-niveau og udveksle erfaringer med 

henblik på at styrke koordineringen og 

samarbejdet mellem nøgleaktørerne. Ved 

at sammenføre medlemslandenes civil-

samfundsorganisationer på europæisk, 

nationalt og lokalt plan, skal forummet 

også sigte efter at lette etableringen af 

                                                        
1 Det Europæiske Migrationsforum 

partnerskaber og synergier på området. 

Endeligt skal forummet informere om 

implementeringen af EU-beslutninger 

inden for migrations-, asyl- og 

integrationsområdet.  
 

Program 
 

Mandag den 26. januar 2015  
 

- Velkomst og introduktion til det 

nye Migrationsforum af Luis 

Miguel Pariza Castaños, medlem 

af den Permanente Studiegruppe 

”Indvandring og Immigration” i 

EØSU og Matthias Ruete, 

generaldirektør, Home Affairs, 

Europakommissionen. 

- Introduktionssession, ledet af Luis 

Miguel Pariza Castaños, EØSU. 

- Indlæg af Vincent Cochetel, 

direktør for UNHCR’s Europa-

kontor. 

- Indlæg af Stefano Sannino, 

Italiens faste repræsentant i EU. 

- Vidnesbyrd af Majid Hussain, der 

lever som flygtning i Italien. 

- Vidnesbyrd af Milen Eyob: en 

uledsaget mindreårig fra Eritrea, 

der ankom til Sverige i 2009. 

- Christian Remoy, norsk sømand 

og Haakon Svane, Norges 

Rederiforbund. 

- Reaktioner og spørgsmål fra 

plenum. 

- Frokost og uformel 

erfaringsdeling (idé-marked) 

- Workshop: diskussion. 

- Præsentation af det kommende 

valg til forummets udvalg samt 

præsentation af kandidater. 

 
 

(fortsættes side 12) 
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Efter de ovenfor nævnte indlæg, brød 

EMF op i fire tematiske workshops der 

havde til formål at udarbejde korte 

rapporter, der skulle præsenteres i den 

afsluttende fælles session samt udleveres 

til deltagerne på højniveau-sessionen. 

Disse fire temaer var:  
 

- Adgang til asylproceduren ved 

grænserne. 

- Integration af personer under 

international beskyttelse. 

- En udførlig metode til 

bekæmpelse af smugling af 

migranter. 

- Fremskaffelse af tilstrækkelig 

information i oprindelses- og 

ankomstlandene. 
 

Workshop A: Adgang til 

asylproceduren ved grænserne 
 

Workshoppen var karakteriseret af mange 

talere der havde monopoliseret ordet 

mellem dem i stedet for at åbne en debat 

og inddrage publikum. Der var desuden i 

workshoppen et højt deltagerantal. Talerne 

var enige om, at EU’s lovgivningsmæssige 

rammer, herunder EU’s charter for grund-

læggende rettigheder og retspraksis om- 

kring ECtHR
2 
om migration, var blevet 

styrket med yderligere sikkerhedsforan-

staltninger for at beskytte de personer, der 

ankommer ved grænsen, mod afvisning. 

Følgende emner blev diskuteret i 

Workshop A: 

- Kløften mellem teori og praksis 

hvad angår adgang til 

procedurerne. 

- De specifikke udfordringer, der 

opstår ankomst ad søvejen. 

- Kløfterne i CEAS’s
3
 

funktionalitet. 

- De legale adgange til at opnå 

beskyttelse i Europa. 

                                                        
2 Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol 
3 CEAS: Det Fælles Europæiske Asylsystem 

- Civilsamfundets samt de lokale 

autoriteters roller. 
 

Workshop B: Integration af personer 

under international beskyttelse 
 

Workshoppens indgangsvinkel til emnet 

var at gøre den menneskelige dimension til 

centrum for diskussionen. Deltagerne 

enedes om at integrationsindsatsen skulle 

begynde allerede ved ankomst, og ikke 

først når en status som en person under 

international beskyttelse er anerkendt. 

Følgende emner blev diskuteret: 
 

- BIP’ere (personer under 

international beskyttelse) har ret 

til længerevarende social inklusion 

i asyllandet og i EU. 

- Modtagelsesbetingelser for 

asylsøgere er startpunktet for 

integration af BIP’ere. 

- Lige rettigheder og en sikker 

juridisk status skal anses som 

forudsætninger for integrationen 

af BIP’ere og deres familier. 

- Målrettede politikker for BIP’ere 

skal aktivt inddrage BIP’ere og 

deres organisationer for at kunne 

imødekomme deres mest akutte og 

særlige behov. 

- Overordnet set skal et imøde-

kommende samfund skabe og vise 

solidaritet over for personer under 

international beskyttelse. 

- På europæisk plan bør de 

europæiske institutioner yde større 

støtte til mere retfærdige 

integrationspolitikker i EU-

medlemslandene. 
 

Workshop C: En udførlig metode mod 

smugling af migranter 
 

Deltagerne på denne workshop over-

vejede, hvordan man kan reducere risikoen 

for migranterne og de skader, som de 

udsættes for under ulovlig menneske-

transport, samt hvordan man kan bekæmpe 

det. Udgangspunktet var helliget respekten 

af menneskerettighedsforpligtelserne, når 
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migranter pågribes i ulovlig sammenhæng. 

Følgende emner blev diskuteret: 
 

- Respekt for migranters rettigheder 

i ulovlige situationer, i udform-

ningen og implementeringen af en 

EU-plan mod menneskesmugling. 

- Udvikling og implementering af 

legitime migrationskanaler til EU i 

forbindelse med beskyttelse, an-

sættelser og familiesammenføring. 

- Etablering af en firewall mellem 

immigrationskontrollen og  

adgangen til rets- og 

ydelsessystemet for migranter. 

- Gennemgang af Facilitations-

direktivet for fritagelse af 

humanitære hjælpere fra 

kriminalisering. 

- Overvejelser omkring forværrende 

og formildende omstændigheder 

ved retsforfølgelse af smuglere. 

- Iværksættelse af en implemente-

ringsplan for EU og EU-medlems-

lande indeholdende alle europæ-

iske forordninger, der beskytter 

migranter, uanset status. 

- Aflivning af myter og mis-

information omkring migration. 
 

Workshop D: Yde tilstrækkelig 

information i oprindelses- og 

ankomstlandene 
 

Diskussionen i workshoppen tog udgangs-

punkt i den præmis, at ustabiliteten i Afri-

ka og i Mellemøsten ville vare ved i de 

kommende år, at det ville generere øget 

befolkningsstrøm mod EU, samt at den 

mest passende konkrete handling ville 

være at forbedre leve- og arbejdsvilkårene, 

særligt som følge af øgede investeringer i 

samarbejdsprogrammer med udvikling på 

dagsordenen, mobilitetspartnerskaber, 

tilvejebringelse af services og støtte til 

demokratiske processer. Emnerne, der 

blev diskuteret i workshoppen var: 
 

- Betragtninger om hvorvidt en 

kommunikationsstrategi burde 

udvikles med udgangspunkt i 

oprindelseslandet, hvor 

migrationsprojektet tager form. 

- Betragtninger om, at det mest 

effektive budskab frembringes ved 

hjælp af konkrete forbedringer af 

leve- og arbejdsvilkårene. 

- Overvejelser om, at ustabiliteten i 

Afrika og Mellemøsten vil 

vedblive at være der i de 

kommende år, og at den vil genere 

øget befolkningsstrøm mod EU. 

- Overvejelser om en kommu- 

nikationsstrategi målrettet lovlige 

kanaler. 
- Betragtninger om, at visse  

kommunikationsværktøjer har vist 

sig at være mere effektive end 

andre, særligt over for den unge 

generation. 
- Overvejelser om, at budskaber bør 

skræddersyes til den specifikke 

kontekst i hvert oprindelses-, 

transit- eller destinationsland. 

- Betragtninger om, at kriminelle 

organisationer, der rekrutterer 

mennesker også udsender 

misledende budskaber. 

- Betragtninger om, at en velorga-

niseret migrationsstrøm fordrer en 

kommunikationsstrategi. 

- Overvejelser om, at stater og 

lokale autoriteter skal opfordres til 

at øge indsatsen for at informere 

deres borgere forud for en 

eventuel afrejse. 

- Betragtninger om, at 

civilsamfundsorganisationer er i 

stand til at nå ud til en større 

målgruppe med målrettede og 

skræddersyede budskaber.  
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Tirsdag den 27. januar 2015 

 

Den fælles session på anden dagen for 

forummet blev ledet af Belinda Pyke, 

formand for migrations- og 

mobilitetsudvalget – DG
4
 Migration og 

Home Affairs (Indre Anliggender). 

Referenter fra de forskellige workshops 

præsenterede konklusionerne og 

anbefalingerne fra hver enkelt workshop. 

Talerne, som var Cecile Kashetu Kyenge, 

Eugenio Ambrosio, Henri Malosse, 

Michel Lebrun, Dimitris Avramopoulos og 

Iliana Iotova udtrykte deres holdninger til 

temaet for dette første migrationsforum. 

Alle pegede de i samme retning. 
 

Anden dagens program var: 

- Valg til forummets udvalg. 

- Workshops: Udformning af udkast 

til konklusioner. Deltagerne går 

tilbage i deres workshops. Sessio-

nens formål er at færdiggøre gårs-

dagens diskussion og udforme 

endelige konklusioner, der skal 

præsenteres i plenum. 

- Session i plenum, ledet af Belinda 

Pyke, formand for migrations- og 

mobilitetsudvalget – DG 

Migration & Home Affairs. 

- Afrapportering fra referenterne om 

drøftelserne i workshopperne. 

- Indlæg af Cecile Kashetu Kyenge, 

medlem af Europaparlamentet. 

- Indlæg af Eugenio Ambrosi, 

regional formand for IOM
5
.
 
 

- Reaktioner og spørgsmål fra 

plenum. 

- Bekendtgørelse af de nyvalgte 

udvalgsmedlemmer. 

- Afrapportering fra forum-

diskussionerne ved Thomas 

                                                        
4 DG: Directorate General. 
5 IOM: Den Internationale 
Migrationsorganisation. 

Huddleston (MPG
6
) og Sergio 

Carrera (CEPS
7
). 

- Højniveau-session efterfulgt af en 

spørgsmåls- og svarsession ledet 

af Irini Pari, formand for den 

permanente studiegruppe. 

”Indvandring og Immigration” i 

EØSU
8
. 

- Indlæg af Dimitris Avramopoulos, 

det Europæisk Udvalg for 

Migration, Indre anliggender og 

Statsborgerskab. 

- Indlæg af Iliana Iotova, 

næstformand for LIBE
9
 udvalget, 

Det Europæiske Parlament. 

- Indlæg af Henri Malosse, formand 

for det Europæiske Økonomiske 

og Sociale Udvalg. 

- Indlæg af Michel Lebrun, formand 

for Regionsudvalget. 

 

Thomas Huddlestons beretning 
 

Den nylige politiske uro i de afrikanske og 

mellemøstlige lande resulterede i en øget 

tilstrømning af migranter til Europas 

middelhavsgrænser. Mens niveauet af 

migranttilstrømningen omkring 

Middelhavet nok er blandt det højeste 

nogensinde målt på de seneste årtier, er 

tilstrømningens blandede karakter næppe 

nogen historisk nyhed. Mennesketilstrøm-

ningen udgjordes af både økonomiske 

migranter samt migranter, der søgte 

international beskyttelse. Disse migrant-

kategorier har traditionelt set altid 

overlappet hinanden. Til tider har de delt – 

i nogle tilfælde ureglementerede – ruter på 

deres vej mod EU, og de har gjort brug af 

asylproceduren som en legal metode til at 

opnå en juridisk status.

                                                        
6 MGP: Migration Policy Group. 
7 CEPS: Center for European Policy Studies. 
8 EØSU: Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg. 
9 LIBE: Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender. 



Projekt & Kultur nr. 123, maj 2015                 side 15 

 

REFERAT AF DET FØRSTE EUROPÆISKE MIGRATIONSFORUM 

AFHOLDT I BRUXELLES DEN 26. OG 27. JANUAR 2015 
 

Migrationspresset ved Middelhavsområdet 

understreger endnu engang behovet for 

samarbejde og koordinering mellem EU-

medlemslandene. Af samme grund 

demonstrerer den komplekse håndtering af 

migranttilstrømningen nødvendigheden af 

både lokal, national og EU-styring samt af 

en kombineret indsats den offentlige og 

private sektor imellem.  
 

Undervejs i dette forum, blev workshop-

perne guidet i fire forskellige retninger 

med henblik på at sikre, at udvekslingen 

resulterede i konkrete input til den i gang-

værende beslutningsproces i EU. Resulta-

tet af hver enkelt workshop var et sæt 

anbefalinger til politikudformning.  
 

Mens verden står over for den værste 

flygtningekrise siden Anden Verdenskrig, 

med de værste vilkår i udviklings- og 

krigshærgede lande, oplever EU ikke 

engang det, der ligner en flygtninge- eller 

migrationskrise - dette takket være EU’s 

høje udviklingsniveau og lave antal af 

nyankomne.  
 

Hovedårsagerne til krig og overtrædelse af 

menneskerettigheder vil med stor 

sandsynlighed ændre sig meget snarligt. 

Udfordringerne for EU-medlemmerne i 

forhold til at reagere var ikke hverken nye 

eller ukendte. EU’s virkelige krise er i 

stedet en intern politisk krise for så vidt 

angår den fælles politik i relation til at 

udvise solidaritet og ansvarlighed over for 

at tage deres del af slæbet i denne 

verdensomspændende flygtningekrise, der 

strækker sig ud over lande- og havgrænser.  
 

Lad mig gentage det perspektiv, som del-

tagere, der arbejder uden for asylsystemet 

bringer til os. Disse personer ser helt klart 

en befolkningsmæssig krise samt et behov 

for større arbejdsmigration samt inddra-

gelse med henblik på at erstatte den 

vigende arbejdskraft og kunne forsørge 

den voksende ældregeneration.  
 

Vigtigheden af at konsultere og samar-

bejde med civilsamfundet var et af de 

største tværgående budskaber, som jeg 

gerne vil understrege. Deltagerne fra 

civilsamfundet har påpeget den centrale 

rolle, som civilsamfundet spiller i relation 

til en lettere adgang til service- samt 

retssystemet såvel som i videreformid-

lingen af information. Til trods for disse 

forskellige udøvende roller, gentager 

NGO’er og lokale autoriteter, at de 

hverken har mandat og ej heller midlerne 

til at kompensere for strukturelle 

problemer eller manglen på investeringer.  
 

NGO’er og lokale autoriteter kan hjælpe 

til med at skaffe mere sikre ruter for den 

blandede migrationsstrøm i Middelhavs-

området, så længe EU og nationale 

autoriteter sørger for flere legale 

immigrationskanaler, bedre rammer og 

flere ressourcer til SAR
10

 samt større 

engagement i den langsigtede sociale 

inklusion for flygtninge og migranter.  
 

Set i lyset af dette, blev det Europæiske 

Migrationsforum betragtet som en kæmpe 

mulighed for at skabe et nyt rådgivende 

forum for civilsamfundet under ledelse af 

samme. Deltagerne ønskede at 

viderebringe information til brug for 

udviklingen i EU-politikker samt komme 

med feedback til konkrete forslag og 

juridiske initiativer fra relevante EU-

institutioner. Det næste Europæiske 

Migrationsforum stiller krav om yderligere 

refleksion med henblik på at designe 

strukturen af og forberede et forum ledet 

af civilsamfundet såvel som refleksion 

omkring EU-institutionernes opfølgning 

på det Europæiske Migrationsforums 

anbefalinger. 
 

Det Europæiske Migrationsforum meldte 

således sin ankomst på et godt tidspunkt, 

netop som Kommissionen går med 

overvejelser omkring dens fremtidige 

prioriteter for så vidt angår EU’s 

fremtidige dagsorden for 

immigrationspolitikken. 

                                                        
10 SAR = Search Area Rescue of survivors for 
water landing = Opsøgning og Redning på 
Havet. 


