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Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af Dimitris Avramopoulos
(12.2.2019)

Europa-Kommissionen yder finansiering til sine humanitære partnere med henblik på at få gennemført 
kontanthjælpsprogrammer i flere lande, inklusive Tyrkiet, Jordan, Libanon og Grækenland, hvor 
hovedparten af modtagerne er fordrevne personer på grund af borgerkrigen i Syrien.

Som fastsat af det græske ministerium for migrationspolitik, som står for den centrale koordinering af 
programmet, ydes der i Grækenland humanitær kontanthjælp i op til seks måneder i form af 
forudbetalte hævekort til kvalificerede asylansøgere og personer under international beskyttelse. De 
Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) gennemfører programmet i samarbejde 
med to andre internationale humanitære organisationer (Catholic Relief Service og Det Internationale 
Røde Kors Forbund). I overensstemmelse med EU-retten1 sikres det med programmet, at 
asylansøgere garanteres materielle modtagelsesforhold, som kan opfylde deres grundlæggende 
behov på en værdig, lovlig og effektiv måde.

Flere end 90 000 personer har modtaget kontanthjælp som led i programmet og modtaget et forud 
bestemt beløb pr. måned, som er fastsat under hensyntagen til hver enkelt families sammensætning 
og tilpasset Grækenlands sociale og solidariske indkomstordning. Det er kun UNHCR og 
gennemførelsespartnerne, der kan sætte penge ind på kortene. I løbet af hele programmets periode 
fra 2016-2018 har Kommissionen bevilget omkring 122 mio. EUR i kontanthjælp til flere forskellige 
formål til personer i Grækenland.

Kortene indeholder et nummer, som henviser til den person, der er indskrevet i programmet. 
Kortindehaverens identitet kontrolleres månedligt ved en fysisk kontrol. Kan det konstateres, at et kort 
misbruges, eller at identiteten er falsk, bliver det spærret. Kortene kan kun bruges i Grækenland.

1 I artikel 2, litra g), i direktiv 2013/33 fastsættes der standarder for modtagelsen af ansøgere om international 
beskyttelse, herunder om "materielle modtagelsesforhold", der omfatter indkvartering, kost og tøj, hvad enten 
dette ydes i form af naturalier, kontantydelser eller værdikuponer eller en kombination af disse tre, samt 
lommepenge.


