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Amnesty Internationals bemærkninger til Samlenotat angående migration ’som 
et redskab til hybride angreb’, som forventes behandlet på Rådsmødet den 9. 
december 
 
Vores organisation har den 29. november, sen eftermiddag, modtaget Ministeriet 
Samlenotat med høringsfrist den 30. november klokken 9.30. Amnesty 
International finder denne høringsfrist umådelig kort og i modstrid med en reel 
inddragelse af organisationer. Derfor skal vores bemærkninger ses i lyset af, at vi 
reelt kun har haft en arbejdstime til at kunne forholde os til Samlenotatet og komme 
med vores kritikpunkter.  
 
Vores bemærkninger vedrører regeringens generelle holdning (punkt 10):  
”Regeringen står fast på, at lande har ret til at beskytte egne grænser, og at man 
har en forventning om, at internationale forpligtelser respekteres. Endvidere finder 
regeringen det vigtigt at sikre et tæt samarbejde med EU og andre medlemsstater 
for at sikre EU mod instrumentalisering af migration i fremtiden. De ydre grænser i 
Litauen, Letland og Polen er også EU’s ydre grænser. Det er derfor vigtigt, at EU, i 
det omfang landene efterspørger det, på solidarisk vis tilbyder assistance gennem 
bl.a. Frontex og EU-midler til grænseforvaltning, herunder fysiske barrierer som 
ønsket af Litauen, Letland og Polen.”  
 
Amnesty International finder det dybt problematisk, at den humanitære krise på 
grænsen mellem Polen og Belarus kaldes for en ‘hybridkrig’. Vi mener, at dette er 
med til at dehumanisere folk og sætter fokus på at sikre EU’s grænser og 
retfærdiggøre ulovlige push-backs af personer, hvor netop behovet for 
retssikkerhed og beskyttelsen af grundlæggende menneskerettigheder er under 
angreb. Både den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og international 
lovgivning er klar: Det er ulovligt at tilbagesende personer, der krydser en grænse 
irregulært, uden en individuel vurdering af deres forhold. 
 
Vi noterer, at den danske regering i sit samlenotat skriver: ’At man har en 
forventning om, at internationale forpligtelser respekteres.’  
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Dette mener Amnesty International ikke er stærkt nok. Regeringen må gøre det 
tydeligt, at menneskerettighederne og retten til asyl skal respekteres og overholdes 
til enhver tid. Dette er langt fra en selvfølge. For vi har set, hvordan mænd, kvinder 
og børn brutalt er blevet skubbet frem og tilbage mellem myndighederne i Polen og 
Belarus. Flere og flere efterlades til fryse-og sultedød i sump-og skovområder og har 
ikke haft adgang til mad, drikkevand, medicin, imens polsk militær forhindrer 
journalister og nødhjælp i at komme ind i området. Over 10 mennesker har mistet 
livet siden august.  
 
Amnesty International har også dokumenteret situationen for flygtninge, 
eksempelvis for afghanere, som ikke fik behandlet deres sager i Polen men 
tværtimod blev sendt tilbage til Belarus:  
 
Afghanistan: Few routes to safety for Afghans at risk of Taliban reprisals - Amnesty 
International 
 
Poland: 17 Afghans at the border violently pushed back to Belarus - Amnesty 
International 
 

Derfor bør Danmark og de øvrige EU-lande, blandt andet gennem EU-midler, tilbyde 
assistance til EU’s grænseområder, der gør det muligt for alle at søge asyl, såfremt 
de frygter forfølgelse. Danmark og EU-landene bør støtte op om og bidrage til at 
sende eksterne observatører, journalister, civilsamfund og humanitære 
hjælpeorganisationer, så de kan få adgang til området.  

Vi opfordrer til, at den danske regering skærper sin formulering til at understrege, 
at menneskers grundlæggende rettigheder skal respekteres til enhver tid og at 
retten til at søge asyl skal overholdes. Derudover bør Danmark bidrage til at sørge 
for en monitorering ved EU’s grænser, der kan forhindre menneskeretlige 
krænkelser og være med til at sikre, at alle migranter og flygtninge har adgang til de 
basale rettigheder.  
 
Det er vores forhåbning, at vores kommentarer vil blive tænkt ind i det danske 
Samlenotat.  
 
Med venlig hilsen 
 
Lisa Blinkenberg 
Seniorrådgiver  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/afghanistan-few-routes-to-safety-for-afghans-at-risk-of-taliban-reprisals/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/afghanistan-few-routes-to-safety-for-afghans-at-risk-of-taliban-reprisals/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/poland-17-afghans-at-the-border-violently-pushed-back-to-belarus/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/poland-17-afghans-at-the-border-violently-pushed-back-to-belarus/

