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Europaudvalget har den 13. december 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 38 (alm. 

del) efter ønske fra Rasmus Nordqvist (ALT) til udlændinge-, integrations- og 

ministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 38: 

 

Med henvisning til den ’fælles comuniqué’ angående bl.a. tilbagetagelse af 

migranter, som annonceres i en pressemeddelelse af den 11. december 2016 fra 

det hollandske Udenrigsministerium 

(https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreignaffairs/ 

news/2016/12/11/koenders-concludes-migrant-return-agreement-with-malifor- 

eu) bedes ministeren redegøre for, hvordan grænsekontrollen i Mali konkret 

skal forbedres. 

 

Svar: 

Der henvises til den samtidige besvarelse af EUU spørgsmål nr. 36 (alm.del.). 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan derudover henvise til følgende bidrag 

indhentet fra Udenrigsministeriet. 

 

 

EU vil gennem trustfunden for stabilitet og imødegåelse af 

grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrevne i Afrika 

arbejde for, at grænsekontrollen i Mali konkret forbedres. Bl.a. vil EU 

gennemføre aktiviteter i det centrale og nordlige Mali, der er vigtige 

transitregioner for irregulær migration, menneskehandel og smugling 

m.m. fra Vestafrika til Europa. Fokus vil blandt andet være på at 

forbedre sikkerhedssituationen for befolkningen og sikre efterlevelse 

af retsstatsprincipper på territoriet. Dette vil f.eks. omfatte støtte til 

træning af maliske myndigheder (bl.a. nationalgarden, politiet, 

gendarmeriet, toldmyndigheder m.m.), ligesom EU vil bidrage til 

styrket koordination mellem myndighederne samt støtte udvikling af 

standarder og procedurer for deres arbejde. EU vil derudover 

gennemføre regionale aktiviteter i Sahel-regionen, med fokus på at 

styrke regionens kapacitet til at adressere terrorisme, organiseret 
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kriminalitet og handel med mennesker, våben m.m. Disse aktiviteter 

vil også bidrage til at styrke grænsekontrollen i Mali. 

 

EU’s aktiviteter målrettet forbedret grænsekontrol vil derudover være 

et væsentligt bidrag til at styrke sociale og økonomiske muligheder 

for befolkningen i det centrale og nordlige Mali, som er en region 

præget af svag statslig tilstedeværelse og dermed også mangel på 

grundlæggende offentlige ydelser. 
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