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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om migration og udvikling
(2005/2244(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Migration og udvikling: 
Nogle konkrete retningslinjer"(KOM(2005)0390),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (KOM(2005)0391),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet "Prioriteret 
indsats for at tackle udfordringerne ved migration: Første opfølgning af Hampton Court" 
(KOM(2005)0621), "EU's handlingsstrategi vedrørende sundhedspersonalekrisen i 
udviklingslandene" (KOM(2005)0642) og "Temaprogram for migrations- og 
asylsamarbejde med tredjelande" (KOM(2006)0026),

– der henviser til de sidste konklusioner fra Det Europæiske Råds formandskab den 15. og 
16. december 2005 og afsnittet "samlet migrationsstrategi",

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner A/RES/58/208, A/RES/59/241 og 
A/RES/60/205, der fastsætter, at en dialog på højt niveau om international migration og 
udvikling skal finde sted på den 61. session i 2006,

– der henviser til Partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af 
stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab 
og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonou-aftalen)1 og 
ændret i Luxembourg den 25. juni 20052, især del 1, afsnit II, artikel 13 om migration,

– der henviser til AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 4/2005 af 13. april 2005 om 
anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 
9. Europæiske Udviklingsfond3,

– der henviser til FN's generalsekretærs rapport om en global undersøgelse af kvindernes 
rolle i udviklingen og om kvinder og international migration 2004 A/59/287/Add.1,

– der henviser til en rapport fra Verdensbanken om de globale økonomiske perspektiver for 
2006 og de økonomiske følger af migration og af migranternes pengeoverførsler til 
hjemlandet4,

– der henviser til en rapport udsendt i oktober 2005 af den globale kommission om 
international migration om migration i en tæt forbundet verden og nye 

  
1 EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
2 EUT L 287 af 28.10.2005, s. 4.
3 EUT L 164 af 24.6.2005, s. 46.
4 http://www.worldbank.org/globaloutlook
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handlingsperspektiver1,

– der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder og særligt artiklerne 18, 19 og 
21,

– der henviser til medlemsstaternes tilsagn fra 2005 særligt:

• at EU og medlemsstaterne i 2015 vil nå det mål for udviklingsbistand, som af FN 
er sat til 0,7 % af bruttonationalproduktet, hvilket vil øge EU's bidrag til 
milleniumsmålene fra 33 milliarder euro i 2003 til mere end 84 milliarder euro i 
2015 (konklusioner fra det europæiske råds formandskab fra samlingen i Bruxelles 
den 16. og 17. juni 2005),

• at EU og andre bidragydere vil fordoble deres støtte til Afrika, hvilket vil give en 
offentlig udviklingsstøtte på 25 milliarder dollar i 20102 (kommuniké af 8. juli 
2005 fra G8 topmødet i Gleneagles),

– der henviser til den fælles erklæring fra Rådet og repræsentanter fra regeringerne i de 
medlemsstater, der er del af Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, om en fælles 
europæisk holdning til udviklingspolitik af 20. december 2005, som fastsætter den 
overordnede ramme for fællesskabets handlinger inden for udvikling,

– der henviser til forslag til beslutning af den 17. november 2005 om en udviklingsstrategi 
for Afrika3, af 15. november 2005 om globaliseringens sociale dimension4, af den 26. 
oktober 2005 om forslag til en EU-metode til at styre økonomisk migration5, af den 9. juni 
2005 om forslag til forbindelserne mellem lovlig og ulovlig indvandring og integration af 
indvandrere6 og den 12. april 2005 om EU's rolle i forbindelse med gennemførelsen af 
millenniumudviklingsmålene (MDG)7,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at ud af 175 millioner migranter (3 % af verdens befolkning) lever de 
40 % i udviklingslandene,

B. der henviser til, at det internationale fællesskabs store opmærksomhed på disse problemer
endnu ikke har resulteret i omfattende handlinger,

C. der henviser til, at forøgelsen af den offentlige udviklingsstøtte ikke i sig selv kan løse 

  
1 www.gci.org, oktober 2005.
2 Dette svarer til en fordobling af støtten i forhold til 2004
3 Vedtagne tekster, 17.11.2005, P6_TA/2005)0445.
4 Vedtagne tekster, 15.11.2005, P6_TA/2005)0427.
5 Vedtagne tekster, 26.10.2005, P6_TA/2005)0408.
6 Vedtagne tekster, 9.6.2005, P6_TA/2005)0235.
7 EUT C 33 af 9.2.2006, s. 311.
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problemerne om sammenhængen mellem migration og udvikling,

D. der henviser til, at for de sydlige lande er migration ensbetydende med, at de bedst 
uddannede eller de mest initiativrige rejser væk, og at denne hjerneflugt har negative 
konsekvenser for ydelsen og kvaliteten af vigtige tjenester som på områderne for sundhed 
og uddannelse,  

E. der henviser til, at de cirkulerende migrationer, som består i rejser frem og tilbage mellem 
oprindelsesland og indrejseland, giver større udviklingsmuligheder både for udrejselandet
og for indrejselandet,

F. der henviser til, at der i 2005 på verdensplan var næsten 9,2 millioner flygtninge og 
25 millioner internt fordrevne, hvoraf halvdelen i Afrika, og at disse ikke står under nogen 
international beskyttelse, hvilket er ensbetydende med en uacceptabel rangorden mellem 
ofrene,

G. der henviser til, at migranter, der som gruppe udsættes for diskrimination og social 
usikkerhed, på verdensplan stadig ikke er tilstrækkeligt beskyttet af det internationale 
samfund og de nationale lovgivninger;

H. der henviser til, at den internationale konvention om beskyttelse af vandrende 
arbejdstageres rettigheder ikke er ratificeret af nogen medlemsstat, 

I. der henviser til, at EU kun har afsat 15 millioner euro til integrationsmålene siden 1999, 
hvilket svarer til 0,5 euro per indvandrer,

J. der henviser til, at næsten halvdelen af alle internationale migranter er kvinder, og at 
migrationspolitikkerne ikke tager hensyn til deres særlige rolle,

1. er overbevist om, at EU bør spille en betydelig rolle i at gøre migration til et middel til 
udvikling;

2. understreger, at EU bør gøre en politisk indsats, der mere er rettet mod Afrika og 
migrationerne mellem de sydlige lande, og som fokuserer på sammenhængen mellem
migration og udvikling; kræver, at migrationsspørgsmålet bliver sat øverst på dagsordenen 
i den politiske dialog mellem Europa og Afrika og støtter organisationen af et 
europæisk-afrikansk topmøde med henblik på at finde en fælles politisk løsning;  

3. understreger, at forøgelse af udviklingsbistanden er en nødvendig men ikke tilstrækkelig 
forudsætning for at gøre migration til et middel til udvikling; kræver, at EU og 
medlemsstaterne lever op til de politiske tilsagn, givet i 2005;

4. anbefaler, at alle de overvejelser og handlinger, der sigter på at opfylde 
milleniumudviklingsmålene, præges af problematikken om migration og dennes
virkninger på udviklingen;

5. er af den opfattelse, at fælles udvikling, der består i at anerkende og støtte udvandrernes
rolle i udrejselandets udvikling, bliver fuldt anerkendt på EU-niveau;

6. understreger, at EU bør udvikle to prioriterede instrumenter for at migration kan blive til 
et middel til udvikling:
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• en særlig fond, der er tilstrækkeligt fleksibelt forvaltet og reaktionsdygtig nok 
til at finansiere fælles udviklingsprojekter,

• en garantifond for at sikre at migranternes mikro-projekter er bæredygtige og 
for at gøre deres indvirkning på udviklingen så stor som mulig;

7. mener, at programmerne for finansiel og teknisk bistand til tredjelande på 
migrations- og asylområdet og de programmer, der vil afløse dem i 2007, bør være 
underlagt en udviklingsstrategi, som især går ud på finansiering af fælles 
udviklingsprojekter;

8. foreslår, at der udarbejdes integrerede planer for regional udvikling, der fokuserer på de 
vigtigste områder for den afrikanske migration, med henblik på at finansiere:

• opbygningen af infrastrukturer (drikkevand, elektricitet, sundhedscentre, skoler, 
veje osv.)

• og de delvise driftsudgifter herfor ved målrettet økonomisk budgetteret støtte;

9. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de internationale og nationale 
finansieringsinstitutter til at føre politikker, som

• fremmer og letter migranternes pengeoverførsler, ved at gøre dem billigere, 
hurtigere og sikrere

• udvider migranternes adgang til finansielle tjenester

• kanaliserer migranternes kapitaloverførsler til hjemlandet over i produktive
investeringer ved at gøre det nemmere for mikrovirksomheder og for små og 
mellemstore virksomheder at få kredit og ved at udvikle nyskabende finansielle 
produkter, der henvender sig til udvandrerne såsom "udviklingsopsparing", 

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle programmer, der retter sig 
mod den bedre stillede del af udvandrerne, for at de højtuddannede, der ønsker at vende 
tilbage til oprindelseslandet, kan bidrage til udviklingen, ved ordninger, der finansierer 
lønforskellene eller skaber tostats-stillinger for de ansatte i den offentlige sektor i de 
sydlige lande (undervisere, forskere, læger); opfordrer Kommissionen til at foretage en 
undersøgelse om de erfaringer medlemsstaterne har gjort med tostats-stillinger;

11. opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte cirkulerende migration eller grænsependling 
ved:

• efter aftale med oprindelseslandene at iværksætte politikker og programmer for 
tidsbegrænset migration, såsom ved at tildele visse grupper visa, der giver ret til 
flere indrejser

• at systematisere overførslen af pensionsrettigheder og alle andre sociale 
rettigheder mellem udrejseland og indrejseland;

12. kræver, at EU konkret integrerer en politik til fremme af anstændigt arbejde i den 
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europæiske handlingsplan for udvikling og særligt:

• optager bestemmelserne om grundlæggende arbejdsnormer i alle bilaterale 
aftaler, der indgås af EU og af medlemsstaterne

• iværksætter et kontrolinstrument (bilaterale observatører)

• fremmer anstændigt arbejde som en grundlæggende del af det niende 
milleniumudviklingsmål; 

13. opfordrer EU og medlemsstaterne til at iværksætte politikker, der sigter på at begrænse de 
økonomiske og sociale konsekvenser af hjerneflugt i de sydlige lande: 

• ved i uddannelsespolitikkerne at lægge mere vægt på de sektorer, hvor der er 
en mangel på arbejdskraft

• ved at finansiere programmer for fælles investeringer mellem parter i Nord og 
Syd for de lande og sektorer, der er særligt ramt af hjerneflugt;   

14. anbefaler at der vedtages en europæisk etisk kodeks samt nationale adfærdskodekser i 
medlemsstaterne for at sætte regler for tilgangen af fremmed arbejdskraft,

15. understreger, at det er vigtigt, at de bedste kompetencer og færdigheder "bliver sat i 
omløb" for at styrke migrationens positive virkning på udviklingen; anbefaler, at 
Kommissionen og målrettet vælger denne vej og udarbejder foranstaltninger, der sigter på:  

• med udgangspunkt i de eksisterende forsøg i EU at fremme migranternes 
tidsbegrænsede tilbagevenden 

• at fremme det institutionelle samarbejde mellem organismerne i 
udviklingslandenes og i EU's medlemsstater (forskningsinstitutioner, 
universiteter, hospitaler);

16. kræver, at kvindernes særlige rolle i migration og udvikling anerkendes i højere grad og 
især:

• integration af kønsaspektet i alle udviklingsprogrammer og fælles 
udviklingsprogrammer, som vedrører migration, 

• privilegeret satsning på kvinder og kvindesammenslutninger, i de 
foranstaltninger, der sigter på at gøre udvandrersamfundene mere ansvarlige og 
på at give finansiel støtte til deres projekter;   

17. er af den opfattelse, at AVS-EU partnerskabsaftalen giver fortrinlige muligheder for at 
udarbejde fælles forslag angående migration; anmoder Kommissionen om at opstille 
følgende mål i de igangværende forhandlinger om den økonomiske partnerskabsaftale og 
eventuelle tilbagetagelsesaftaler:

• lige behandling med hensyn til social sikkerhed for alle dem, der kommer fra et 
AVS-land, hvilket allerede er nedfældet i Lomé-konventionen, men ikke ført 
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ud i livet,  

• bedre adgang til visa for kortvarige ophold for statsborgere fra AVS-lande,

• iværksættelse af et oplysningsprogram i AVS-landene, for dem der ønsker at 
udvandre til EU;

18. glæder sig over at AVS-EU-ordningen om migration iværksættes inden slutningen af 
2006; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at uddybe sine målsætninger og at 
sikre, at dette instrument holder udviklingsmålene for øje;

19. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den europæiske fond for migration og 
AVS-EU-ordningen at forslå foranstaltninger, der sigter på at styrke de sydlige landes 
muligheder for at forvalte en selvstændig migrationspolitik,

20. understreger, at Den Afrikanske Union og de regionale afrikanske organisationer kan 
spille en betydelig rolle i styringen af den økonomiske migration i Afrika, for eksempel 
igennem bilaterale og multilaterale aftaler indeholdende klausuler om overholdelse af 
menneskerettighederne og ILO's normer, og mener, at EU bør støtte handlinger, der går i 
denne retning;

21. opfordrer Kommissionen til sammen med de pågældende lande at udforske 
handlingsprogrammer for migranter i de områder, der mest samler migranter og i de 
konstaterede transitzoner og særligt henvender sig til de mest udsatte migrationsgrupper 
(kvinder, uledsagede mindreårige);

22. kræver, at EU støtter UNHCR's indsats for, at det internationale samfund afklarer 
begreberne om politiske og økonomiske flygtninge samt miljøflygtninge og til hver 
gruppe byder hensigtsmæssig beskyttelse og hjælp; betoner, at 1951-konventionen om 
flygtninge også bør gælde for fordrevne;

23. understreger, at migranterne yder et positivt bidrag til indrejselandene og betoner, at 
denne betydning bør anerkendes og styrkes mere;

24. opfordrer EU og medlemsstaterne til ikke i deres forhold til tredjelande at behandle 
migrationsspørgsmålet i forlængelse af deres restriktive migrationspolitikker; er imod 
enhver form for "eksternalisering" af migrationspolitikken i EU's og medlemsstaterne, der 
består i at placere ansvaret for migrationsspørgsmålene hos de sydlige lande;

25. opfordrer stærkt EU's medlemsstater til at ratificere den internationale konvention om 
beskyttelse af vandrende arbejdstageres rettigheder og til fuldt ud at overholde deres 
internationale forpligtelser angående beskyttelse af migranter og deres familier;

26. anmoder EU og medlemsstaterne om at handle således, at den retslige situation for de 
fremmede i EU nærmer sig den, der gælder for borgerne fra andre medlemsstater, og til at 
give dem den største retlige beskyttelse med henblik på at gøre fremskridt i skabelsen af et 
europæisk statsborgerskab, der er åbent for fremmede fra lande uden for EU;

27. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre kampen mod menneskehandel i forbindelse 
med migration til en prioritet for EU og kræver, at der afsættes passende midler hertil;
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28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
regeringerne i EU's medlemsstater og i AVS-landene, til AVS-EU-ministerrådet og til 
Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.
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BEGRUNDELSE

Formålet med denne initiativbetænkning er at analysere sammenhængen mellem de 
internationale migrationer og udvikling for at udarbejde anbefalinger til EU's politik på 
området for samarbejde og udvikling.

I begyndelsen af det 21. århundrede er der 175 millioner migranter i verden (3 % af verdens 
befolkning). Dette tal er næsten blevet tredoblet over de sidste 40 år. 
40 % af migranterne lever i udviklingslandene.

Der er mangfoldige grunde for migration. De vigtigste faktorer bunder i befolkningsforhold 
og fattigdom. Men folkeslagenes historie, de kulturelle bånd, de sproglige slægtskaber og 
antidemokratiske regimer er også vigtige faktorer i migrationsbevægelserne. Den Europæiske 
Union har en vigtig rolle at spille for at gøre migration til en faktor i udviklingen: Denne 
betænkning er tænkt som en idékasse til brug for Den Europæiske Union, for at den kan
forfølge sine mål. 

Betænkningen kan dog ikke være udtømmende af to grunde.

• Den har ikke til hensigt at udtale sig om EU's og medlemsstaterne 
migrationspolitikker.

• Betænkningen foregiver ikke at udtømme et så bredt område som udvikling. Nogle 
overvejelser og anbefalinger er kun skitserede og må senere udarbejdes yderligere.  

 

I) Migrationsspørgsmålet: en udfordring for EU's samarbejdspolitik

A - En ny tilgang

EU's migrationspolitik bygger på to illusioner.

Illusionen om at vi kan holde vore grænser tætte.

EU og dets medlemsstater opfatter i deres forhold til tredjelande migrationsspørgsmålet i 
forlængelse af deres restriktive indvandringspolitikker. Dette fører til en opfattelse, der er 
defensiv og forsvarende og som fører til at al ansvaret lægges hos de sydlige lande 
("eksternalisering" fralæggelse af vores migrationspolitik).

Denne betænkning behandler ikke dette problem. Ordføreren vil dog gerne fremhæve, at det 
kun er ved at vende denne tankemåde om, at EU kan spille en rolle på områderne for 
migration og udvikling.

Illusionen om at fattigdom alene forklarer migration

Modsat visse faste forestillinger fører udvikling i sin første fase til mere og ikke mindre 
migration. Forøgelsen af støtten er altså ikke i sig selv et svar. Det er en nødvendig men ikke 
tilstrækkelig betingelse.
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Det er således nødvendigt at revidere EU's tilgang.

Den bør bygge på nyskabende instrumenter med henblik på at anerkende og fremme 
migranternes rolle i kampen mod fattigdom og for udvikling. Det er nødvendigt, at vi går fra 
en logik om "mere udvikling for mindre migration" til "en bedre forvaltning af migrationen 
med henblik på mere udvikling".

Den bør fokusere mere på Afrika og på migrationerne mellem de sydlige lande.

Den Afrikanske Union har under tilskyndelse af A. Konaré, formand for Den Afrikanske 
Unions Kommission, gjort migration til et af de større temaer i sine handlinger. EU bør sætte 
migrationsspørgsmålet højest på dagsordenen i den politiske dialog mellem Europa og Afrika. 

B - Nye instrumenter

Unionen har i de sidste måneder gennemført en saglig analyse om migrations- og 
udviklingsspørgsmålet. Men den råder ikke aktuelt over noget hensigtsmæssigt instrument til 
at forfølge sine mål.

1 - En forudsætning

Opfyldelse af de tilsagn EU gav i 2005 angående udviklingshjælp (0,7 % af BNP i 2015, 
fordobling af hjælpen til Afrika i 2010).

2 - To målsætninger:
a) Integrere problematikken om migration og dens virkninger på udviklingen i
milleniumudviklingsmålene
For migrationsspørgsmålet går igen i alle milleniumudviklingsmålene, men ingen af 
målsætningerne omhandler klart migration.  

b) Behandle migration som et centralt problem i AVS-EU partnerskabet.
De igangværende forhandlinger om den økonomiske partnerskabsaftale bør også omhandle 
aktioner vedrørende migration på grundlag af artikel 13 i Cotonou-aftalen.
AVS-EU ordningen om migration, der råder over 25 millioner euro og som træder i kraft mod 
slutningen af 2006, skulle gøre det muligt at styrke AVS-landenes muligheder inden for 
migrationsområdet.

3 - To vigtige instrumenter:

a) En særlig fond, der forvaltes fleksibelt og er reaktionsdygtig nok til at finansiere fælles 
udviklingsprojekter.

UE råder i dag over programmet AENEAS. Men dette anvendes i vid udstrækning til aktioner 
omkring grænsebeskyttelse og til undersøgelser, der undertiden er af tvivlsom relevans. Dette 
program, lige som det program der følger efter i 2007, bør også i virkeligheden være 
underlagt en strategi, der sigter på at styrke migrationens bidrag til udvikling, særligt ved at 
finansiere mikroprojekter til fælles udviklinger.
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b) En garantifond for at sikre at migranternes mikroprojekter er bæredygtige og for at gøre 
deres indvirkning på udviklingen så stor som muligt.

Dette spørgsmål om garanti er grundlæggende. I alle de nuværende ordninger er det det 
instrument, der mangler, for at iværksætterne kan gå et skridt videre og udvikle deres aktivitet 
og skabe små og mellemstore virksomheder.

II) Migranternes hjælp til udviklingen i oprindelseslandet

A - Fremme fælles udvikling og anerkende den i EU-sammenhæng

Fælles udvikling defineres som udnyttelse i oprindelseslandet af de midler, som 
migrantfællesskaberne i de rige lande besidder. Målet er at gøre migration til et middel til 
udvikling takket være gensidig hjælp mellem folkene.

B - Fremme kapitaloverførsel

Pengeoverførsler til oprindelseslandene (232 milliarder dollar i 2005, hvoraf 167 sendt til 
udviklingslandene) overgår langt den offentlige udviklingsbistand, selv uden at der tages 
højde for den uformelle pengeoverførsel, der skønnes at udgøre mindst 50 % af det officielle 
tal. Langt størstedelen af disse bidrag tjener til at forsørge familiernes, ofte for at forhindre at 
de dør af sult. Kun en lille del af disse overførsler finansierer investeringer. EU's politik bør 
gøre overførslernes bidrag til udviklingen så stor som mulig ved:

• at fremme migranternes pengeoverførsler og gøre dem nemmere
• give migranterne større adgang til de finansielle tjenester
• kanalisere migranternes overførsler til hjemlandet over i produktive investeringer  

C - Forebygge hjerneflugt og formindske dens negative virkninger for udviklingen

For mange sydlige lande betyder migration, at de bedst uddannede eller de mest aktive rejser 
ud. Denne hjerneflugt formindsker de sydlige landes indtægter og forhindrer dem i at få gavn
af den investering, der er gjort i disse personers uddannelse. Mere alvorligt er det, at når det 
har indflydelse på sundhedssektoren eller uddannelsessektoren, kan det skade både 
eksistensen og kvaliteten af væsentlige tjenester i de sydlige lande. De afrikanske 
sundhedssystemers alvorlige kriser gør det påtrængende med hurtige og specifikke aktioner. I 
de sydlige lande er det nødvendigt med strategier, der sigter på at uddanne og fastholde 
potentielle migranter. I de nordlige lande bør der anvendes foranstaltninger, der sigter på at 
udarbejde lovgivningsmæssige rammer for arbejdstagerne fra syd inden for rammerne af 
europæiske og nationale adfærdskodekser. Det højeste mål bør være at fremme de bedst 
uddannedes "cirkulation", for at kompensere for de negative virkninger af hjerneflugt. Et af de 
mest lovende tiltag består i ordningen om tostats-stillinger, der gør det muligt for forskere, 
undervisere og personer, der arbejder i sundhedssektoren i syd, at anvende halvdelen af deres 
tid på arbejde i en institution i deres oprindelsesland. 
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D - Tilpasse migrationspolitikken til udviklingskravene

Målet er at fremme de cirkulerende migrationer og pendelmigrationer, hvis bidrag til 
udviklingen i modtagerlandet og oprindelseslandet er det mest betydelige.

III) Indvirkninger på migrationen mellem sydlige lande

A - Styrke de sydlige landes muligheder for at forvalte deres egne 
migrationspolitikker

Det bør anerkendes, at de sydlige lande har en ret til at føre en selvstændig migrationspolitik,
og at de ikke bør være underlagt de nordlige landes migrationspolitikker, og deres
bestræbelser på dette område bør støttes. 

B - Støtte af de regionale organisationers initiativer

Inden for de officielle områder med fri bevægelighed (som Det Økonomiske Fællesskab af 
Vestafrikanske Stater) er det nødvendigt at betale for at krydse en international grænse. Den 
Afrikanske Union og de regionale afrikanske sammenslutninger kan spille en fremtrædende 
rolle i at kanalisere den økonomiske migration i Afrika, for eksempel gennem bilaterale og 
multilaterale aftaler, der indeholder klausuler om menneskerettigheder og ILO's normer.

C - Lancere regionale mini-Marshallplaner i de vigtigste områder for emigration i 
Afrika. 

Kampen mod ulovlig immigration kan få fornyet effektivitet inden for rammerne af en 
integreret regional tilgang, der retter sig mod bestemte nøgleområder.

D - Føre handlinger, der retter sig mod migrationszoner og transitzoner

Det er nyttigt at fastlægge migrationszonerne, der er områder, hvor det er muligt at gribe ind.
Migrationszonerne kan defineres som steder, hvor strømmen af frivillige migranter samler sig 
og hvorfra den spreder sig. Det handler om stater (Gabon, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sydafrika og 
Libyen) og store byer (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, Nairobi...), der har moderne transport-
og kommunikationsmidler og ankomst-, ophold- og udrejsefaciliteter i forbindelse med at der 
er opstået en meget aktiv migrationsrute (det nordlige Sahel).

Disse handlinger skal sigte på at støtte de mest udsatte migrationsgrupper (kvinder og 
uledsagede mindreårige), for at hjælpe dem med at blive selvstændige og skabe sig en 
tilværelse på andre måder end ved at migrere. 

E - Bedre forståelse for kvindernes særlige rolle i migration og udvikling

Migrationspolitikkerne tager slet ikke eller kun lidt højde for kvindernes særlige rolle. 
Alligevel er næsten halvdelen af de internationale migranter kvinder (48,6 %). Talrige studier 
har vist, at støtte til programmer, der ledes af kvinder, giver et optimalt bidrag til udviklingen. 
Der bør udvikles programmer, der særligt støtter landsbybanker og sammenslutninger af 
kvindelige sparere, hvilket har vist sig at bidrage til udviklingen.
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F - Investeringer i skolegang og uddannelse

I mange år har Parlamentet anbefalet, at 20 % af EU's udviklingsmidler skal gå til uddannelse 
og grundlæggende sundhed. Vejen er endnu lang. For AVS-landene er beløbet, der er afsat til 
uddannelse og sundhed inden for rammerne af Den Europæiske Udviklingsfond (4,98 % i 
2004), således langt fra denne værdi.

G - Fremme anstændigt arbejde

Med sin globale indflydelse bør EU være en af de største fortalere for en handlingsplan for 
anstændigt arbejde og anstændig pension for alle. Anstændigt arbejde er vigtigt for 
migrationen på to måder:
- i de nordlige lande, fordi de rige lande bør tilbyde anstændigt arbejde for alle,
- i de sydlige lande, fordi et partnerskab for udvikling, der fokuserer på anstændigt 
arbejde, vil gøre det muligt at handle før migrationen finder sted.

IV) Det særlige problem med flygtninge og fordrevne

A - De fordrevne: de glemte ofre for glemte kriser

I 2005 var der i verden næsten 9,2 millioner flygtninge og 25 millioner internt fordrevne pga. 
krig og forfølgelser, hvoraf halvdelen er i Afrika. Millioner af civile er ligeledes blevet jaget 
fra hus og hjem som følge af katastrofer, tørke og krisesituationer, der udspringer af 
skovrydning og ørkendannelse. Det kan blive helt op til 50 millioner i de næste år.
De nutidige ordninger for flygtningebeskyttelse gør det ikke muligt at hjælpe disse 
befolkningsgrupper, hvilket medfører en uantagelig forskelsbehandling af ofrene. UNHCR 
hjælper uden mandat 5,6 millioner af disse internt fordrevne ved siden af sine handlinger for 
9,2 millioner flygtninge.

EU bør støtte UNHCR's aktioner og bruge sin indflydelse på at få det internationale samfund 
til at skabe klarhed med hensyn til begreberne "politisk flygtning", "økonomisk flygtning" og 
"miljøflygtning" og til at tilbyde passende beskyttelse og hjælp til hver af disse grupper.
Det mest påtrængende i øjeblikket er at de internt fordrevne bliver omfattet af 
1951-konventionen om flygtninge.

B- Støtte operationer for hjemsendelse og frivillig tilbagevenden af flygtninge og 
internt fordrevne i partnerskab med UNHCR og de vedrørte lande eller regionale 
organisationer.

V) Migration, værdighed og menneskerettigheder

Migranterne er de første ofre for en utryg situation, der bygger på to forhold: de sociale 
uligheder og forskelsbehandling samt ulighederne mellem landene og det forhold at de 
nordlige lande er i en dominerende stilling i forhold til de sydlige lande.
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A - Beskyttelse af migranternes rettigheder

Ingen europæisk stat har ratificeret det mest fuldstændige instrument om vandrende 
arbejdstageres rettigheder: Den internationale konvention om beskyttelse af alle vandrende 
arbejdstageres rettigheder, vedtaget den 18. december af FN's generalforsamling og trådt i 
kraft den 1. juli 2003. De bør gøre dette snarest muligt.

B - Fremme integrationen af migranter

Et enkelt tal er tilstrækkeligt til at vise EU's utilstrækkelige engagement på 
migrationsområdet: Siden 1999 er 15 millioner euro blevet brugt på integrationsprogrammer 
for lovlige immigranter, dvs. 0,5 euro for hver immigrant.

Målsætningen forbliver at skabe et europæisk statsborgerskab, der er åben for personer med 
andet statsborgerskab end europæisk ("samfundsstatsborgerskab"). I mellemtiden er det 
passende, at den status, der gælder for fremmede inden for EU, nærmer sig den, der gælder 
for migranter fra andre af EU's medlemsstater, og at de får så stor retslig beskyttelse som 
mulig.

C - Bekæmpelse af menneskehandel i forbindelse med migration

Lukningen af grænserne har skabt en økonomi for ulovlig grænseovergang, der har udviklet
sig til en mafialignende immigrationshandel med falske papirer og ulovlig arbejdskraft.  
EU bør gøre kampen mod menneskehandel, der er forbundet med migration til en prioritet. I 
sin handlingsplan bør Kommissionen lægge særlig vægt på de mest udsatte grupper, særligt 
kvinder og mindreårige og betone, at det er nødvendigt med samarbejde med udrejselandet og
transitlandet.

 


