
Norge må ta større ansvar for å løse den humanitære krisen i Middelhavet 

Verden står overfor en katastrofal flyktningkrise. Ikke siden andre verdenskrig har vi sett flere 

mennesker på flukt. Over 52 millioner mennesker er nå på flukt fra krig og konflikter. En enorm 

dramatikk utspiller seg i Middelhavet, hvor mennesker lider og dør under forsøk på å nå Europa. Den 

norske kirke kan ikke være stille i møte med denne virkeligheten. 

 

Gjennom EØS- avtalen og Schengen- samarbeidet er Europas yttergrenser også Norges yttergrenser. 

Norge deltar i grensearbeidet gjennom Frontex, EUs organ for samordning av EU- landenes kontroll og 

overvåkning av sine grenser mot ikke-EU-land. I sin nåværende form er avtalene, inkludert Dublin III, til 

hinder for lik byrdefordeling av utfordringene knyttet til den pågående flyktningkrisen. Innenfor dette 

samarbeidet ønsker man å legge stor vekt på etiske retningslinjer og ivaretakelse av 

menneskerettighetene til flyktningene som krysser grensene.  

Norge har en lang tradisjon for å bidra når det trengs som mest. Derfor hviler det et stort ansvar på den 

norske regjeringen. For å ha legitimitet i arbeidet med å yte humanitær og økonomisk bistand til de 

rammede områdene hvor flyktningene opprinnelig kommer fra, må Norge også bidra sterkere for å løse 

den akutte krisen i Middelhavet slik at redningsaksjonene ikke overlates til eksempelvis Italia og Hellas 

alene. 

 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ber norske myndigheter om å: 

 arbeide for at flyktningenes menneskerettigheter ivaretas. 

 appellere til EU om å vurdere loven om migranter som er beskrevet i protokollen til Dublin III.  

 gå foran og søke å oppnå en mer balansert og rettferdig fordeling av ansvar mellom de 

europeiske landene. 

 vurdere de konkrete tiltakene som er foreslått av The Conference of European Churches (CEC) 

og Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME). Særlig gjelder dette tiltak som sikrer at 

flyktningene kan krysse grensene trygt og legalt. 

http://www.ceceurope.org/index.php?id=1791   

 

 

 

 

 

 

Vedlegg  

http://www.ceceurope.org/index.php?id=1791


Vedlegg til Mellomkirkelig råds uttalelse  

“Norge må ta større ansvar for å løse den humanitære krisen i Middelhavet”.  

 

«Safe passage», er et prosjekt initiert av Conference of European Churches (CEC) og Churches’ 

Commission for Migrants in Europe (CCME). Prosjektet tar for seg å legge til rette for at europeiske 

kirker i fellesskap kan bidra til å overvåke situasjonen ved grensene av Sør Europa, drive folkeopplysning 

og påvirkningsarbeid for å oppnå sikker grensekryssing for migranter til Europa. 

CCME uttalte 26. februar, 2015, følgende tiltak som bør iverksettes: 

1) Tiltak som sikrer at flyktningene kan krysse grensene trygt og legalt 

a. Økt bosetting av flyktninger 

b. Flere familiegjenforeningsmuligheter 

c. Humanitære visum 

d. I ekstreme tilfeller som den humanitære krisen i Syria bør det iverksettes oppheving av 

visumkrav 

e. Økt politisk vilje til å gjennomføre disse tiltakene 

2) Oppfordre Spania til å rive gjerdene rundt de spanske områdene i Marokko – samt påpeke at de 

foreslåtte nye sikkerhetslovene til Spania utfordrer fundamentale verdier og rettigheter nedfelt i 

internasjonal lov. 

 

 


