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Kære Lars Løkke Rasmussen 

 

Jeg skriver til dig i forbindelse med den ulykkelige situation for de tusinder af flygtninge og 

migranter, der lige nu er fanget på græske øer. Med temperaturer under frysepunktet og 

manglende adgang til opvarmede boliger overnatter mange nu i tynde telte, og i sidste ende 

risikerer de at dø af kulde, hvis de ikke modtager hjælp.  

 

Situationen er et resultat af aftalen mellem EU og Tyrkiet om tilbagesendelse af asylansøgere. 

Aftalen er dybt problematisk i sig selv, da Tyrkiet ikke kan betegnes som et sikkert land at 

sende flygtninge tilbage til og desuden allerede huser et meget stort antal flygtninge uden at 

garantere dem sikre forhold. Men i denne sammenhæng er problemet også, at aftalen har 

betydet, at europæiske myndigheder har placeret tusinder af mænd, kvinder og børn i 

overfyldte og midlertidige lejre på græske øer, hvor de reelt er fanget i et uvist limbo, fordi 

aftalen ikke fungerer i praksis. Alligevel har myndighederne ikke taget konsekvensen og sikret 

anstændige og sikre forhold for disse mennesker. 

 

En anden faktor, der er med til skabe problemet, er, at EU-landenes aftale om omfordeling af 

asylansøgere fra Grækenland ikke er blevet implementeret. På årsdagen for aftalen, den 22. 

september 2016, var kun 6 % af de lovede 66.000 således genbosat i andre lande.  

 

Amnesty opfordrer dig til at arbejde for, at asylansøgerne bliver flyttet fra de græske øer ind til 

fastlandet, hvor de kan modtages og huses under ordentlige forhold. De personer, der kan 

anerkendes som flygtninge, bør siden omfordeles til andre lande i EU. Vi håber også, at du vil 

støtte, at de græske myndigheder får mere hjælp til registrering og behandling af asylsagerne. 

  

Jeg håber, at du vil arbejde for en løsning af situationen og handle inden kulden koster 

menneskeliv. Amnesty har også kontaktet Jean-Claude Juncker og andre europæiske 

regeringsledere med samme anbefaling. Jeg har indsat to foto nedenfor fra Lesbos.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Trine Christensen 

Generalsekretær 
Amnesty International 
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