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Lovsekretariatet 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Medlem af Folketinget Kenneth Kristensen Berth (DF) har den 10. maj 2017 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 1192 til udlændinge- og integrationsministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 1192: 

 

Hvad er ministerens holdning til, at Tyskland fører forhandlinger med Egypten om 

mod betaling at tilbageholde migranter i Egypten, og giver det ministeren anled-

ning til at overveje, hvorvidt Danmark skal indlede sonderinger med venligtsinde-

de lande i f.eks. Afrika om at tage imod asylsøgere, der ankommer til Danmark? 

 

Svar: 

 

Regeringen ser positivt på muligheden for et styrket migrationssamarbejde med 

de nordafrikanske lande, herunder Egypten. Det er dog klart, at regeringen ikke 

kan gå enegang i disse spørgsmål.  

 

Derfor er regeringen også tilfreds med, at EU og Egypten formelt har indledt en 

dialog for at drøfte mulighederne for et styrket migrationssamarbejde under den 

ændrede naboskabspolitik. Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten 

vil også indeholde et særligt kapitel om styrkelse af samarbejdet om alle aspekter 

af migration og mobilitet. Kansler Merkel vurderes at have fulgt op på denne dia-

log under sit besøg i Egypten den 3. marts 2017.   

 

Efter Libyen var Egypten i 2016 det primære afrejseland for migranter, der søger 

mod Europa via den centrale Middelhavsrute. Ca. 7 procent af samtlige ankomster 

i Italien i 2016 afrejste fra Egypten. Siden efteråret 2016 har de egyptiske myndig-

heder effektivt bremset for strømmene fra Egypten. Egypten er dog fortsat et 

væsentligt transitland og dermed en vigtig partner, når det gælder indsatsen for 

at dæmme op for irregulære migrationsstrømme over Middelhavet. 

 

Regeringen støtter op om stats- og regeringschefernes erklæring af 3. februar 

2017 (Malta-erklæringen), hvoraf det fremgår, at samarbejdet med Libyen som 

det vigtigste udrejseland samt med dets naboer i Nordafrika og syd for Sahara skal 

styrkes, og lægger vægt på en hurtig og effektiv gennemførelse af elementerne i 

erklæringen. Enhver EU-indsats skal naturligvis være i overensstemmelse med 
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menneskerettighederne samt vores internationale og EU-retlige forpligtelser. 

Dette fremgår klart af Malta-erklæringen. 

 

 

 

 

Inger Støjberg  
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Jesper Egevang 

 


