
 

 

 

Migrasjon og asyl i Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Situasjonsbeskrivelse 

Migrasjonen til Europa eskalerte i 2015. EU har vært handlingslammet og enkelte 

medlemsland har innført nasjonale tiltak for å håndtere situasjonen, slik som midlertidig å gå 

bort fra hovedprinsippene i Dublin-regelverket og Schengen-avtalen. Det har medført at noen 

land ikke har sendt asylsøkere tilbake til første mottakerland slik Dublin-avtalen forutsetter, 

og enkelte land har gjeninnført nasjonal grensekontroll. I mars inngikk EU en omstridt avtale 

med Tyrkia som har som mål å redusere antall migranter via Hellas som ikke har rett til asyl, 

samt å bekjempe menneskesmuglerne. 

Det har tatt lang tid for EU-landene å bli enig om hva som skal gjøres, og når de først har 

kommer til enighet, har tiltakene ofte ikke blitt gjennomført slik forutsatt. Dette kan muligens 

forklares med at medlemslandene står overfor forskjellige problemstillinger når det gjelder 

migrasjon. Noen land er ankomstland slik som Hellas og Italia, andre er transittland som 

Østerrike og Danmark, og noen land er destinasjonsland slik som Tyskland og Sverige. Disse 

ulike realitetene krever ulike løsninger. 

Den store migrasjonen til Europa setter EU-samarbeidet på hard prøve og utfordrer 

eksisterende politikk.  

 

Hvilket regelverk eksisterer i EU? 

EU har en del fellesregler når det kommer til asyl og migrasjon, hvor Dublin-avtalen er den 

viktigste. Denne avtalen, som også Norge har besluttet knytte seg til, bestemmer hvor 

asylsøkere skal få sin søknad behandlet. Hovedreglene er at det skal være i det første 

avtalelandet søkeren kommer til som skal motta og behandle søknaden om asyl. Dersom en 

asylsøker drar videre fra ankomstlandet til et annet avtaleland (sekundærmigrasjon), skal 

vedkommende sendes tilbake til ankomstlandet for å få sin asylsøknad behandlet der.  

Også Schengen-avtalen, som sikrer fri bevegelse av personer, spiller en viktig rolle. Uten 

grensekontroller mellom medlemslandene kan migrantene som kommer til Europa ta seg fra 

et land til et annet. For at samarbeidet skal fungere kreves felles kontroll av områdets 

yttergrenser. 

Likevel er asylfeltet et felt de medlemslandene har noe manøvreringsrom. Nasjonale lover 

bygger på Flyktningkonvensjonen, hvor enkelte land har valgt en egen fortolkning, i 
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kombinasjon med minimumsregler i EU-lovgivning. Det er derfor variasjoner på nasjonale 

regler og politikk innad i EU, noe som gjenspeiles i antall mennesker som får innvilget asyl i de 

forskjellige EU-landene. Der Sverige og Tyskland har ført en relativt åpen politikk, har land som 

Finland, Polen og Slovenia vært langt mer restriktive. I Norge er det lagt frem en rekke 

innstramningstiltak i asyl- og innvandringspolitikken. Målet er at færre migranter skal komme 

til landet. Som en følge av dette vil Norge være blant landene i Dublin-samarbeidet med en 

restriktiv politikk på dette området. 

I tillegg til Dublin og Schengen er Norge tilknyttet EUs returdirektiv, men ikke EUs øvrige 

asylregler.  

 

EUs forsøk på å bedre situasjonen 

Målet med tiltakene som er gjort er å redusere antallet migranter som kommer til Schengen-

området. Samtidig jobbes det for å redde mennesker som kommer i uforsvarlige båter over 

Middelhavet.  

Etter initiativ fra Europakommisjonen ble EUs medlemsland høsten 2015 enig om en 

begrenset ansvarsfordeling av migranter seg imellom, med en overføring av 160.000 

migranter fra Hellas, Italia og Ungarn til de andre medlemslandene. Målet med dette er å 

redusere presset i disse tre landene, samtidig som migrantenes rettigheter ivaretas. Norge 

sluttet seg til denne ansvarsfordelingen. 

Fredag 18. mars 2016 kom EU og Tyrkia til enighet om en avtale. Det viktigste punktet i avtalen 

er at migranter som kommer fra Tyrkia til Hellas, og som ikke oppfyller kravet til asyl, skal 

sendes tilbake til Tyrkia. Dette er beskrevet som et midlertidig og ekstraordinært tiltak. EUs 

medlemsland skal ta imot én syrer fra Tyrkia for hver syrer som blir returnert. Dette vil i første 

omgang gjelde inntil 72.000 mennesker. Tyrkia får til gjengjeld substansielle pengebeløp og 

innfridd kravet om visumfrie reiser for tyrkere til Europa. 

Målet med avtalen er å gjøre det mindre attraktivt for migranter å reise over Egeerhavet fra 

Tyrkia til Hellas. Samtidig vil tiltaket sette en stopper for nettverkene av menneskesmuglere, 

som profiterer på flyktningenes desperate situasjon.  
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Avtalen trådte i kraft allerede søndag 20. mars, bare to dager etter partene kom til enighet. 

Grunnen til det var å gjøre vinduet så lite som mulig for de som ønsket å ta seg til Europa før 

avtalen hadde blitt gjeldende. 

Europakommisjonen presenterte 7. april 2016 et forslag som vil styrke EUs asylregelverk. 

Forslaget inkluderer reformering av Dublin-avtalen og ytterligere harmonisering av EUs 

asyllover. Dersom dette blir gjennomført vil det være et skritt i retning av mer helhetlig og 

felles europeisk asylpolitikk. 

 

Vurdering 

Europabevegelsen mener at EU og medlemslandene til nå ikke har klart å løse 

migrasjonssituasjonen på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes i hovedsak at regelverket 

ikke er tilstrekkelig eller tolkes ulikt, samt at uenigheter mellom landene har gjort det 

vanskelig å fatte felles tiltak. 

Dublin-avtalen har i flere år demonstrert tydelige svakheter. Enkelte land får en 

uforholdsmessig stor andel av de som ønsker å søke asyl. Det dreier seg da om de landene 

som, på grunn av sin geografiske beliggenhet, er naturlige førsteankomstland for migranter. 

Det gjelder særlig Hellas, Italia og Ungarn. Et viktig spørsmål i tiden fremover vil være hvordan 

dagens avtale kan endres, slik at det blir en jevn og bærekraftig fordeling av hvor asylsøkere 

skal søke asyl. Det er også denne utfordringen Kommisjonens forslag tar tak i. 

Heller ikke Schengen-avtalens forutsetning om felles ytre grensekontroll har blitt gjennomført 

på en forsvarlig måte under det økte migrasjonspresset. Mange av migrantene som har 

kommet til de typiske ankomstlandene ønsker å ta seg videre til andre land. Det har resultert 

i at store grupper migranter har forflyttet seg innad i Schengen-området. Flere land, Deriblant 

Østerrike, Danmark og også Norge, har gjeninført delvise nasjonale grensekontroller for å få 

kontroll på hvem som kommer inn i landet. Utfordringen for EU er å sikre de eksterne 

grensene, slik at interne grenser igjen kan krysses fritt. Fri bevegelse på tvers av landegrenser 

er et av fundamentene i EU-samarbeidet. 

Forsøkene som er gjort på å bedre situasjonen har ikke vært spesielt vellykket. Per 23. mai 

2016 har bare omlag 1500 av de som skulle flyttes fra Italia, Hellas og Ungarn til andre EU-land 

har faktisk blitt det. 
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Avtalen med Tyrkia, og da særlig returpraksisen, er heller ikke et langsiktig svar på 

migrasjonssituasjonen. På kort sikt kan den føre til at antallet migranter som kommer til 

Europa går ned, men den garanterer ikke at de som har krav på beskyttelse vil få det.  

I avtalen legges det til grunn at Tyrkia er et trygt tredjeland. Det medfører at migranter kan 

sendes tilbake dit. Også Norge regner Tyrkia som et trygt tredjeland. Hvorvidt det faktisk er 

trygt for migranter å være i Tyrkia, krever grundig og regelmessig vurdering. Dersom Tyrkia 

ikke kan garantere at alle flyktninger får sine rettigheter ivaretatt i tråd med 

Flyktningkonvensjonen, kan landet heller ikke regnes som et trygt tredjeland. 

Videre kan avtalen også føre til at migranter og menneskesmuglere benytter seg av andre, 

mer risikable, ruter for å reise til Europa. Det gjelder særlig over Middelhavet fra Nord-Afrika 

til Italia. 

 

Europabevegelsen mener 

 Tettere europeisk integrasjon og samarbeid gjennom en omlegging av asylinstituttet. 

Det er helt avgjørende at EU anstrenger seg for å styrke felleseuropeiske løsninger på 

migrasjon- og asylområdet. Den politikken og de reglene som innføres må være i tråd med 

internasjonale konvensjoner som gjelder flyktninger og menneskerettigheter mer generelt. 

Ordningen må dessuten representere en permanent løsning og sikre at de som har krav på 

asyl får nettopp det, samtidig som menneskesmugling bekjempes. 

For å få til dette kreves ytterligere tettere europeisk integrasjon og samarbeid gjennom en 

omlegging av asylinstituttet, der tilgang til EU/EØS og Schengen behandles i fellesskap. 

 Gjøre det mulig å søke asyl utenfor Schengenområdet. 

Med et nytt felles europeisk asylsystem burde det bli mulig for migranter å søke asyl før de 

kommer til Schengengrensen. Ved å vurdere asylsøknader på forhånd kan man velge ut de 

som har behov for beskyttelse, og overføre disse direkte til et av EU/EØS medlemslandene.  

På den måten sikrer man at færre mennesker legger ut på den risikable reisen til Europa. Det 

vil også føre til at man kan skjerpe kontrollen over Schengenområdets yttergrense, samtidig 

som asylretten ivaretas og de som har krav på beskyttelse får det. 
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En slik ordning krever at EU-landene blir enig om en fordelingsnøkkel seg imellom. Det må 

være en rettferdig fordeling, hvor alle EU-landene forplikter seg til å ta imot et minimum antall 

asylsøkere. Dette er tall som må reguleres jevnlig, for å ta høyde for svingninger i antallet 

asylsøkere. Også Norge burde slutte seg til en slik fordeling. Norge er allerede tett knyttet til 

EU på asylområdet, og har også et ansvar for å gi beskyttelse til mennesker som har krav på 

det. 

 Felles europeiske standarder for innvilgelse av asyl. 

Med muligheten til å søke asyl utenfor EUs grenser, må det også utarbeides er regelverk med 

felles standarder for hva som skal til for å få innvilget asyl. Med dagens europeiske 

asylregelverk, som delvis baserer seg på EUs felles minimumsregler og delvis landenes egen 

asylpolitikk, blir det store variasjoner mellom landene.  

Det er behov for et nytt regelverk med større grad av samkjøring, hvor hovedfokus må være 

å sikre at de som har et reelt beskyttelsesbehov får innvilget asyl. Dette vil sikre at man unngår 

et «race to the bottom», der europeiske land kjemper om å ha de strengeste asylreglene, for 

på den måten å ta imot færrest mulig mennesker som er på flukt. 

 Norge bør tilegne seg EUs øvrige asylregler for familieinnvandring og irregulær 

innvandring. 

For å sikre ytterligere harmonisering bør også Norge slutte seg til EUs asylregler som enda 

utestår. Norge har i dag både politikk og praksis som mer eller mindre faller helt innenfor EUs 

øvrige asylregelverk. Det være seg direktiv om familieinnvandring eller rettigheter for 

migranter ved irregulær innvandring. 

Norge er en del av Schengen-samarbeidet og Dublin-regelverket. Det betyr at Norge må være 

villige til å tilpasse seg EUs utvikling på dette området. Norge bør også engasjere seg fullt i de 

fora der norske representanter aktivt kan delta i å påvirke utformingen av EUs migrasjons- og 

asylpolitikk. 

 

 


