
EU-Kommissionen bekæmper symptomer frem 
for årsager i sin handlingsplan for at forhindre 
drukneulykker på Middelhavet. Planen lægger 
op til at slå hårdt ned på menneskesmuglere, 
men det er vigtigere at skabe sikre flugtruter og 
tage fat om de bagvedliggende årsager.

De seneste års tragiske drukneulykker i Middel havet 
kulminerede 18. april, hvor omkring 800 mennesker på 
blot ét enkelt skib omkom i bølgerne. Sidste år rejste 
flere end 170.000 migranter over Middelhavet, og det 
skønnes, at omkring 3.500 døde i forsøget på at nå 
Europas kyster. Den seneste ulykke har fået EU-Kom-
missionen til at præsentere en ti-punkts handlings-
plan, der skal imødekomme presset på EU’s ydre 
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ANBEFALINGER

En bedre håndtering af den humanitære krise i 
Middelhavet kræver, at EU

■ etablerer sikre flugtruter for flygtninge og legale 
migrationsmuligheder for fattigdomsmigranter

■	 skaber mulighed for at søge asyl fra hjemlandet 
eller europæiske ambassader i nærområderne

■ iværksætter mere omfattende redningsaktioner i 
Middelhavet 

■ øger den humanitære bistand til nærområderne, 
herunder aflastning i forhold til flygtningepres

■ skaber en bedre byrdefordeling af flygtninge i 
Europa

Drukneulykker på Middelhavet

EU’S LØSNING PÅ EUROPAS
FLYGTNINGEKRISE ER UTILSTRÆKKELIG



grænser og sikre en bedre håndtering af bådflygt-
ninge. 

Første punkt i handlingsplanen foreslår øget patrulje-
ring, men samlet set lægger planen størst vægt på 
kontrol og bekæmpelse af menneskesmugling. 
Ødelæggelse af menneskesmuglernes fartøjer, øget 
samarbejde om efterforskning af flygtningebevægel-
ser, samkøring af asylansøgninger, flere tilbagesendel-
ser og samarbejde med landene omkring Libyen er de 
væsentligste tiltag. Med andre ord afspejler handlings-
planen en opfattelse af, at drukneulykkerne først og 
fremmest er en konsekvens af skruppelløse menne-
skesmuglere og utilstrækkelig kontrol. Svaret bliver 
derved også at bekæmpe menneskesmuglere med 
øget maritim kontrol. Men hovedårsagen til drukne-
ulykkerne blandt flygtninge hviler ikke på menneske-
smuglerne, men snarere på det faktum at menneske-
smuglere er blevet flygtninges eneste mulighed for at 
komme over Middelhavet og søge asyl. At flytte fokus 
fra druknende bådflygtninge til kriminelle menneske-
smuglere er at flytte fokus fra bagvedliggende årsager 
til øjeblikkelige virkninger. 

Menneskesmugling som eneste mulighed
Menneskesmugling over Middelhavet er et udtryk for 
et marked og et symptom for et behov, nemlig 
muligheden for at søge asyl i Europa. Det er der flere 
grunde til: På den ene side betyder langvarige 
konflikter og borgerkrige, som for eksempel i Syrien, 
at nærområdernes kapacitet er opbrugt eller ved at 
være det. Antallet af flygtninge i verden er historisk 
højt, hvilket også påvirker flygtningebevægelser mod 
Europa. På den anden side er restriktive asylpolitikker, 
der ikke giver mulighed for at søge asyl i Europa, før 
man fysisk befinder sig i et europæisk land, med til at 
skabe et marked for menneskesmuglerne. Anholder 
man nogle af dem, vil der højst sandsynligt komme 
andre til. Desuden er mennesker på flugt villige til at 
betale høje summer for at komme i sikkerhed. De, der 
har mulighed for at yde den service, kan tjene mange 
penge, så markedslogikker er med til at styre trafik-
ken. 

Skulle det lykkes at stoppe menneskesmugleres 
operationer ud af Libyen og Tunesien, vil en mulig 
konsekvens være, at flygtninge presses til benytte 
endnu farlige ruter. Vi har tidligere set eksempler på, 
hvordan øget maritim kontrol i den vestlige del af 
Middelhavet førte migrantstrømmene mod Græken-
land, derefter Tyrkiet, og så tilbage igen. Det er umuligt 
at kontrollere hele Middelhavet – og de menneskeret-
lige konsekvenser af at søge at forhindre flygtninge i 
at søge af asyl kan og må diskuteres. 

Ingen nemme løsninger
Behovet for bedre redningsaktioner er akut. I oktober 
2013 iværksatte Italien operation Mare Nostrum, der 
patruljerede Middelhavet tæt ved Libyens kyster og 
reddede mere end 140.000 bådflygtninge. En genta-
gen kritik af Mare Nostrum har været, at redningsakti-
onerne har fungeret som en magnet for menneske-
smuglere, der har øget deres forretning ud fra en 
forventning om, at flere bådmigranter vil blive reddet 
og ført til Europa. I november 2014 afløstes Mare 
Nostrum af et langt mindre EU-tiltag, operation Triton 
ledet af grænseagenturet Frontex. Hvis kritikken af 
Mare Nostrum holdt stik, skulle færre altså krydse 
Middelhavet i år. De mange druknede viser med al 
tydelighed, at det ikke er tilfældet. Der er derfor stærkt 
brug for en udvidelse af EU’s redningsaktioner på kort 
sigt. 

På langt sigt kan antallet af tragiske drukneulykker 
mindskes ved at give mulighed for at søge asyl i 
Europa uden først at skulle på livsfarlige rejser over 
Middelhavet. Ligeledes er der brug for hjælp til 
nærområderne, hvor Danmark allerede yder en stor 
indsats, både med hensyn til aflastning og yderligere 
humanitær bistand. Endelig er der brug for en bedre 
byrdefordeling inden for Europa og en gentænkning af 
Dublin-konventionen. De sydeuropæiske lande kan 
ikke stå alene med modtagelsen af bådflygtninge. For 
at EU’s handlingsplan kan blive en reel ’game changer’ 
og bringe Europas flygtningepolitik i en ny retning, må 
sigtet blive bredere end primært at slå ned på menne-
skesmuglere og deres fartøjer. 
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Forsidefoto: Bådflygtninge bliver samlet op af fragtskibet OOC Jaguar i Middelhavet 12. april 2015 © OOC via Bestimage
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