
Tekst om Tyrkietaftalen 
�http://www.eu.dk/nyheder/2016/eu_topmoede_marts_2016 

Artikler hvor Tyrkiet-aftalen kritiseres for at bryde menneskerettighederne: 
�https://www.altinget.dk/eu/artikel/fn-chef-eu-flygtningeaftale-kolliderer-med-konventionerne  
�https://www.b.dk/globalt/fn-chef-eus-politik-i-libyen-er-umenneskelig 
�https://politiken.dk/udland/art6206567/FN-i-frontalangreb-EUs-aftaler-med-Libyen-skaber-%C2%BBufat-

telige-lidelser%C2%AB 

Udenrigsministeren besvarer spørgsmål om Tyrkiet-aftalen og forsvarer aftalen  
(Spørgsmål fra Europaudvalget til udenrigsministeren af 9. december 2016. Spørgsmål 1, stillet efter ønske 
fra Rasmus Nordqvist (Alternativet): 
�http://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/kom(2016)0792/spm/1/svar/1381740/1721366.pdf 

Dokumentarfilm støttet af Europa-Nævnet og som handler om EU´s rolle i løsningen af flygtninge- 
krisen:  
�https://www.youtube.com/watch?v=stEw9tolir0. 

Om antallet af flygtninge og hvilke lande, der har taget imod flest flygtninge:  
�http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 

Fakta om flygtninge:
�I 2016 søgte 1,1 millioner mennesker om asyl i EU.
�Der er 512 millioner indbyggere i EU. 
�Tyskland modtog omkring 70 pct. (720.000) af alle asylansøgninger i EU i 2016. Derefter fulgte Italien 

(120.000), Frankrig (76.000) og Grækenland (50.000). Danmark modtog 6.266 asylansøgninger i 2016, 
hvilket svarer til ca. 0,5 pct. af alle ansøgninger i EU.
�De fleste asylansøgere i Europa kom fra Syrien, Afghanistan og Irak.

Hvor opholder flygtningene sig? 
�84 procent af de flygtninge, der forlader deres hjemland, opholder sig i et nærområde. 
�De største værtslande for flygtninge er Tyrkiet (2,9 mio.), Pakistan (1,4 mio.), Libanon (1,1 mio.) og Iran 

(1 mio.). Libanon er på størrelse med Sjælland og har under 5 millioner indbyggere. 

Hvad koster asylansøgere og flygtninge det danske samfund? 
På finansloven for 2018 er der forskellige udgiftsposter relateret til udlændinge og integration, herunder 
flygtninge. I forhold til asylansøgere forventes på finansloven en årlig udgift på omkring 1,3 mia. kr. til drift 
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af indkvarteringssystemet, dvs. indkvartering og underhold af asylansøgere mv. samt kontante ydelser til 
asylansøgere. Tallet for 2018 bygger på en prognose for det forventede antal af asylansøgere. Herudover 
er der udgifter til Udlændingestyrelsen, politiet og andre myndigheder. Når flygtninge bliver boligplaceret, og 
integrationsansvaret overgår til kommunerne, er der udgifter til etablering i bolig, integrationsydelse, dan-
skundervisning, beskæftigelsesindsatser, sundhedsvæsnet m.m. 
�https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-flygtninge 

Menneskerettigheder og konventioner
EU-landene har tiltrådt en række internationale konventioner, som EU skal leve op til.  
�http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/eu-og-omverden/konventioner 

Menneskerettighederne bygger på en menneskesyn, der handler om, at alle mennesker – uanset hvem  
de er – har nogle grundlæggende rettigheder, fx retten til frihed og retten til beskyttelse mod overgreb. 

Danmark har menneskerettigheder om ytringsfrhed, ejendomsret og personlig frihed indskrevet i grund-
loven. Derudover har Danmark tilsluttet sig forskellige internationale aftaler. Fx har Danmark tilsluttet sig de 
fleste af FN´s konventioner om menneskerettigheder. Det er Folketinget, der beslutter, hvilke konventioner 
vi i Danmark skal tilslutte os. 

Den internationale aftale, der har størst indflydelse på Danmark, er Den europæiske menneskerettigheds- 
konvention, som blev oprettet af Europarådet i 1950. Europarådet har ikke noget med EU at gøre. 

Men EU spiller selvfølgelig også en rolle i forhold til Menneskerettighederne. For der indgår menneske- 
rettigheder i EU-traktaten og i et såkaldt EU-charter, så alle EU-lande er forpligtede til at overholde de men-
neskerettigheder, der står der. 
�https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder 

I Amnestys årsrapport 2016 skriver de, at menneskerettighederne er under historisk stort pres.

DF vil ud af FN’s Flygtningekonventionen, Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen og 
FN’s Statsløsekonvention
�http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-10-her-er-de-tre-internationale-aftaler-som-df-vil-have-danmark-ud-

af 

I 2016 advarede Institut for menneskerettigheder mod at træde ud af nogle af menneskerettigehdskonven-
tionerne, fordi flere partier havde talt om at træde ud af nogle af konventionerne. 

‘Er flygtningekonventionen forældet?’ - et working paper fra Institut for menneskerettigheder:  
�https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/forskning_2016/er_flygt-

ningekonventionen_foraeldet_working_paper_1_2016_.pdf 
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