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 Europa-Kommissionen vedtog den 20. april 2015 en 10 punkts-plan for indsatsen i Middelhavet.

 Du kan finde hele planen her: www.dr.dk/Nyheder/Udland/2015/04/20/223609.htm 

 De vigtigste punkter er:
 
1) EU vil forstærke de maritime patruljer Triton og Poseidon, der arbejder i Middelhavet. Operationerne  
skal have flere penge og mere udstyr. EU vil endvidere udvide deres patruljeområde, så de inkluderer et 
større havområde. Efterfølgende er den samlede indsats i Triton-operationen blevet tredoblet, og indsats- 
området udvidet til 138 sømil fra Nordafrikas kyst. 

2) EU vil systematisk fange og ødelægge fartøjer, der bruges af menneskesmuglere. Forbilledet er EU’s 
antipirat-operation ’Atalanta’, der i dag bruges ud for Somalia. Operationen skal være et civilt og militært 
samarbejde, men Kommissionen er ikke kommet med flere detaljer. 

Antallet af redningsaktioner  
stiger i første halvår af 2015 
Danske rederier oplever stigende problemer 
med bådflygtninge i Middelhavet. Midt i 2015 
har danske fragskibe allerede i 13 tilfælde 
reddet bådflygtninge op (i alt 2.660 personer), 
heraf fem gange på blot én uge i april.
I alt er mere end 55.000 flygtninge reddet i 
Middelhavet i første halvdel af 2015. Her  
tegner handelsskibe sig for over 15.000 flygt-
ninge fordelt på mere end 120 rednings- 
aktioner. De resterende er reddet af italienske 
og internationale redningsfartøjer under Fron-
tex. Der forventes op mod 500.000 bådflygt-
ninge i 2015 mod ca. 350.000 i 2014.

Danske fragtskibe var involveret i 12 red-
ningsaktioner i 2014 og samlede her 3.253 
bådflygtninge op.  I første halvdel af 2015 har 
danske skibe foreløbig reddet 2.660 flygt-
ninge. 

Fragtskibe er er ikke løsningen 
De danske skibe i Middelhavet hjælper hver 
gang, de selv opdager eller bliver tilkaldt 
for at redde bådflygtninge – helt i tråd med 
de internationale konventioner SOLAS OG 
UNCLOS. 
     Men at redde bådflygtninge op på fragt- 
og tankskibe er ikke optimalt. Skibene og 
deres besætninger har ikke udstyr (mad, 
tæpper, medicin etc.) eller ekspertise i at 
håndtere så mange mennesker, der ofte 

er syge eller traumatiserede. Derfor må 
handelsskibene heller ikke blive løsningen 
på et problem, der udvikler sig eksplosivt. Det 
handler ikke om økonomi – men om at hjælpe 
mennesker i nød, bedst muligt. 

Der skal sættes massivt ind for at  
skabe en langsigtet løsning
Når man diskuterer øget patruljering og mere 
hjælp til de skibe, der samler bådeflygtninge 
op, så symptombehandler man. 
Håndteringen af de umiddelbare kon-
sekvenser af flygtningestrømmen bør således 
gå hånd i hånd med en langsigtet indsats, 
som også adresserer årsagerne til situa-
tionen. 

Kommissionen forstærker indsatsen
900 mennesker menes at have mistet livet 
ved kæntingsulykken syd for Lampedusa i 
april 2015. Efter den hændelse fremlagde 
Kommissionen 10 tiltag, der skal adressere 
det stigende europæiske problem med båd-
flygtninge. Kommissionen fremlagde blandt 
andet et tiltag om at forstærke de maritime 
patruljer Triton og Poseidon, der arbejder i 
Middelhavet. Rederiforeningen ser positivt på 
tiltag som dette, men opfordrer stadig til øget 
politisk vilje på tværs af EU til at løse proble-
met med bådflygtningene, så redningsaktio-
nerne ikke bliver overladt til handelsskibene.
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Danske rederier oplever stadig stigende problemer med bådflygtninge i 
Middelhavet. Allerede halvvejs inde i 2015 har danske rederier foretaget 
13 redningsaktioner, hvilket er ét mere end det samlede antal af rednings- 
operationer for 2014. Danmarks Rederiforening opfordrer til politisk han-
dling, for at fragtskibe ikke bruges til at løfte myndighedernes ansvar.

Bådflygtninge: 
Handelsskibe under pres 

Problemet med bådflygt-
ninge er hastigt stigende, 
og vores medlemmer er 
bekymrede over udviklin-
gen. Danske handelsskibe 
har i første halvdel af 2015 
reddet 2.660 personer mod 
3.253 for hele 2014.

DET MENER VI

Det er positivt, at EU nu 
tager problemet alvorligt 
og sætter ind, bl.a. med en 
tredobling af Triton-oper-
ationen. Lige nu matcher 
indsatsen dog stadig ikke 
udfordringerne. Indsatsen 
bør intensiveres og rykke 
tættere på de havne, hvor 
flygtningene stævner ud og 
som i dag kun typisk nås af 
handelsskibe.

Der er behov for kystvagtens 
assistance til at opretholde 
sikkerheden ombord og for 
lægehjælp og medicin samt  
forsyninger i form af mad, 
vand og tæpper. 
Det er desuden vigtigt med 
smidige procedurer hos 
havne og myndigheder, så 
man hurtigst muligt kan 
aflevere de reddede flygt-
ninge til myndighederne på 
land.
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