
Vi skriver dette brev til jer for at dele 
vores dybe bekymring. Ved at under-
skrive EU-Tyrkiet-aftalen har I vendt 
ryggen til tusinder af mennesker, der 
flygter fra krig, undertrykkelse og 
håbløshed.

”EU-Tyrkiet-aftalen” udliciterer effektivt 
hjælpen til disse mennesker til Tyrkiet 
i bytte for blandt andet en milliardstor 
finansiel bistandspakke. I en tid med 
de største flygtningestrømme i årtier 
er aftalen et udtryk for en historisk 
fralæggelse af jeres globale ansvar.
I mange år har vi behandlet ofrene 
for Europas manglende håndter-
ing af flygtninge i det, der er 
blevet til en akut humanitær 
krise på europæisk jord. Vi 
har sat knogler sammen, 
som var brækket af politiet. 
Vi har behandlet børn, der 
var blevet skudt i hovedet 
med gummikugler, og vi har 
renset babyers øjne for tåre-
gas. I stedet for at afhjælpe 
krisen har EU og medlemslan-
dene valgt at se den anden 
vej og skubbe ansvaret over på 
andre.
Aftalen er en trussel mod alle men-
neskers ret til at søge asyl og er i strid 
med jeres forpligtigelse til at hjælpe 
enhver mand, kvinde eller barn, der 
beder om beskyttelse. At skubbe folk 
tilbage til det transitland, de kom 
fra, betyder, at retten til at søge asyl 
bliver reduceret til en del af en politisk 
studehandel, som skal holde flygtninge 
så langt væk som muligt fra de eu-
ropæiske grænser og de europæiske 
vælgeres åsyn. I dag er det praktisk talt 
umuligt for mennesker at nå sikkert 
frem til de europæiske kyster for at 
søge asyl.
Til gengæld har I lovet ”humanitær” 
bistand og udviklingsbistand til at 
opfylde de syriske flygtninges behov 
og præsenteret disse midler som en 

foranstaltning til at mindske menne-
skelig lidelse. Men denne støtte er nu 
betinget af, at lidelsen sendes uden-
bys, hvilket er et alvorligt svigt af det 
humanitære princip om, at humanitær 
bistand alene ydes baseret på behov. 
Ved at tilbyde milliarder af euro til at 
tage sig af mennesker, der er ude af 
syne, når de er i Tyrkiet, kan vi som 
hjælpeorganisation blive fanget i et 
frygteligt dilemma: 

 
 
 
Skal vi yde den hjælp, som der des-
perat er brug for, ved hjælp af disse 
midler, og dermed komme til at tjene 
en anti-humanitær politik, hvis ultima-
tive mål er grænsekontrol?
Der er uden tvivl behov i Tyrkiet – et 
land, der allerede kæmper for at kunne 
tilbyde effektiv beskyttelse til næsten 
tre millioner flygtninge inden for 
landets grænser. Men vi beder jer om 
at adskille den humanitære bistand fra 
den politiske aftale. 
Denne aftale sender et foruroligen-
de signal til resten af verden: Lande 
kan købe sig ud af at give mennesker 

mulighed for at søge asyl. Hvis det 
kopieres af andre nationer, vil begrebet 
flygtning ophøre med at eksistere. Folk 
vil blive fanget i krigszoner ude af stand 
til at flygte for deres liv og med intet 
andet valg end at blive og risikere død. 
Bombardementet af en lejr for for-
drevne mennesker nær Idlib for nylig, 
der dræbte mindst 28 mennesker, viser, 
at begrebet ”sikre zoner” i Syrien ikke 
er holdbart. 
Den officielle velkomst, som Europa 
giver dem, der er strandet i Græken-

land, er forkastelig. I lejrene på de 
græske øer er der så godt som 

ingen sikkerhedsforanstalt-
ninger. Kvinder er bange for at 

gå på toilettet, når det bliver 
mørkt. Mødre tigger om 
modermælkserstatning til 
at brødføde deres babyer, 
og mænd i alle aldre mister 
værdigheden ved at slås om 
madrester eller den næste 
plads i køen. 

Europæiske lande - menne-
sker på flugthar brug for jeres 

hjælp og beskyttelse – ikke bare 
jeres penge. Er Anden Verden-

skrig så længe siden, at I har glemt 
det grundlæggende menneskelige 
behov for at flygte fra vold og forføl-
gelse, når der ikke længere er noget 
andet valg? Vi har forståelse for, at 
det er blevet et kontroversielt politisk 
spørgsmål at imødegå de enorme ud-
fordringer i den globale flygtningekrise, 
men for os er det først og fremmest et 
humanitært spørgsmål.
Mange af jeres indbyggere har taget 
denne udfordring op ved frivilligt at 
hjælpe, men jeres lederskab har haltet 
bagefter. Vi opfordrer jer – Europas 
ledere – til at bevise jeres værd: brug 
jeres betragtelige ressourcer til tage 
imod og tilbyde beskyttelse til dem, der 
har brug for jeres hjælp. 
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