Global beskyttelse og mobilitet
Visionstekst
Vores verden er i disse år i en historisk ubalance. Krige, katastrofer og klimaforandringer
har tvunget mere end 60 millioner mennesker på flugt, og den stigende globale ulighed får
mennesker til at migrere i håb om en bedre fremtid for deres børn og børnebørn.
Alternativet forholder sig aktivt, konstruktivt og humant til den globale ubalance, og vi ser
migration som en uomgængelig del af vores globaliserede tidsalder.
Global mobilitet – arbejdstageres, flygtninges og migranters bevægelse på tværs af
landegrænser – er et vedvarende fænomen. Mennesker har altid været i bevægelse og
nye fællesskaber og kulturer er opstået i samspillet mellem mennesker. I stedet for
kortsigtede løsninger som grænseværn har vi brug for en helhedsorienteret
mobilitetspolitik, der kan regulere, håndtere og støtte menneskers bevægelse på tværs af
oceaner og grænser. Vi kan ikke skærme os ud af den nye migrationsvirkelighed. Som et
velstående land er det samtidig vores opgave at bidrage til en løsning på disse
udfordringer på bedste og mest humane vis.
De sidste års politiske udvikling vidner om, at en tilbagevenden til nationalstaten som
løsning, hverken er ønskelig eller holdbar. Naturligvis findes der ikke nogen
snuptagsløsning.
Vi bør gøre et visionært og modigt forsøg på at tænke den globale mobilitetsudvikling ind i
vores langsigtede globale engagement. Vi bør se mobilitet – mennesker i bevægelse –
som en politisk udfordring, der kræver modige, kollektive og generøse svar. Alternativets
tilgang til mobilitetspolitik, er at støtte den positive og bæredygtige migration, at vende
udfordring til ressource og skaberkraft, at hjælpe til med at give potentielle migranter
positive alternativer til farlige migrationsruter. Det skal ske samtidig med, at vi sikrer
beskyttelse og støtte til de flygtninge, der konventionsmæssigt har ret til det.
Europa har et historisk, juridisk og medmenneskeligt ansvar for at hjælp de mange
mennesker på flugt. Overholdelse af Flygtningekonventionen bør være hjørnestenen i
vores politik. Vores asylpolitik bør håndteres af et internationalt forpligtende fællesskab og
være rammen, der sikrer, at efterlevelsen af vores internationale forpligtelser sker i
praksis. På den lange bane er det afgørende, at vi forstår og adresserer de forhold, der
udløser flygtninge- og migrationsstrømme. Vi skal derfor støtte langsigtede indsatser og
samarbejdsmodeller, der støtter migrantproducerende lande hen imod en bæredygtig
udvikling, så mennesker kan leve et værdigt liv, der hvor de bor. Sunde retssamfund,
økonomisk tryghed, udvikling af infrastruktur og beskæftigelse samt adgang til sundhed og
uddannelse er også afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling og adressere de
forhold, der bidrager til migration.
For at udvikle et langsigtet svar på mobilitetsudfordringen skal vi tage de kortsigtede,
protektionistiske briller af. I stedet skal vi satse på kollektive løsninger samtidig med, at vi
vægter troen på det enkelte menneskes værdi og skaberkraft højt.

Tre konkrete forslag

FN skal overtage staternes asylpolitik
Flygtningekonventionerne er udviklet og underskrevet i FN og har i mere end 50 år
sikret mennesker på flugt fra krig og forfølgelse ret til beskyttelse. Det er på tide, at
vi nu endeligt overdrager hele flygtningeområdet til FN i erkendelse af, at
enkeltstater ikke kan forvalte opgaven, hver for sig og flygtninge ender som
kastebolde mellem stater.
Vi foreslår derfor at gøre op med et statsbaseret asylansøgningssystem til fordel for
en global omfordelingsmekanisme. Herunder foreslår vi:
Hver stat skal tage en kvote af flygtninge fastsat efter BNP, andre socioøkonomiske
nøglefaktorer og antallet af flygtninge, de allerede har boende i landet.
Stater forpligter sig til afgive differentierede økonomiske bidrag til FN’s flygtningeorgan.
Midler frigjort fra staternes asylsagsbehandling gives til migrationsforebyggende
udviklingsarbejde og konfliktforebyggelse
Oprettelse af FN hotspots i modtagerlande, hvorfra flygtninge fordeles til andre lande efter
kvoteaftalen.
Fælles EU løsning på flygtningekrisen
Vi skal arbejde for en fælles europæisk asyl- og flygtningepolitik gennem EU mens, vi
mere langsigtet arbejder for en fælles FN-løsning. Der er behov for et forpligtende
europæisk fællesskab, der lever op til vores humanitære forpligtelser. Vi skal på den korte
bane have en fair fordelingsnøgle for flygtninge i EU og en sanktionsmekanisme, der sikrer
den bliver overholdt. Dette kan ske gennem en revision af Dublin-forordningen, eller et ved
at indføre en ny fælles europæisk asylprocedure.
Danmark skal tage et større ansvar for kvoteflygtninge
FN opfordrer til, at flere lande tager kvoteflygtninge direkte fra nærområderne, så de ikke
begiver sig ud på den farefulde færd over Middelhavet. De sidse år er tusinder druknet i
Middelhavet på vej mod Europa. Vi forslår, at Danmark markant øger antallet af
kvoteflygtninge med beskyttelsesbehov, der hentes til Danmark direkte fra nærområderne
Flygtningene skal gennemgå dansk asylprocedure efter kvoteflygtningeprincippet.

