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Lovsekretariatet 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Medlem af Folketinget Kenneth Kristensen Berth (DF) har den 4. juni 2018 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 854 til udlændinge- og integrationsministeren, som her-

med besvares. 

 

Spørgsmål S 854: 

 

Hvad er regeringens holdning til Marrakesh-erklæringen, og hvilke lovgivnings-

mæssige initiativer forventer ministeren Marrakesh-erklæringen vil afføde fra 

regeringen? 

 

Svar: 

 

Regeringen støtter op om Rabat-processen og anser Marrakesh-

erklæringen og den dertil knyttede handleplan som et godt ud-

gangspunkt for et fortsat tæt samarbejde mellem EU og afrikanske 

partnerlande.  

 

Danmark og EU har i høj grad brug for et stærkt samarbejde med 

vores eksterne partnere, når det kommer til håndtering af migrati-

on. Det gælder ikke mindst ift. at håndtere irregulær migration så 

tæt på migranternes hjemlande som muligt, adressere de grund-

læggende årsager til migration samt bekæmpe menneskesmugling 

og sikre et effektivt samarbejde om udsendelse. Det er naturligvis 

helt afgørende, at samarbejdet sker med respekt for national og in-

ternational lov og afspejler den balance, der bør være i form af 

gensidige forpligtelser til samarbejdet.   

 

Derfor er regeringen meget tilfreds med, at Marrakesh-erklæringen 

ligger fuldt ud inden for rammerne af veletablerede principper fra 

Valletta-handleplanen, som blev vedtaget i november 2015, og som 

regeringen fortsat støtter fuldt og helt op om.  

 

Marrakesh-erklæringen bygger således på alle de fem centrale 

elementer fra Valletta, herunder initiativer til at imødegå de grund-

læggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse, for-

bedre samarbejdet om lovlig migration og mobilitet, forbedre be-

 2017-18
S 854 endeligt svar  
Offentligt



 Side     2/2 

skyttelsen af flygtninge og fordrevne personer, forebygge og be-

kæmpe irregulær migration, smugling af migranter og menneske-

handel og arbejde tættere sammen for at forbedre samarbejdet om 

tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegration 

 

Regeringen forventer ikke, at Marrakesh-erklæringen vil afføde lov-

givningsmæssige konsekvenser. 
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