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Spørgsmål 
Vil ministeren redegøre for, hvorfor Polen, Ungarn, Østrig og USA har 
valgt at stå uden for aftalen om Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration? 
 
 
Svar 
USA meldte sig ud af processen i december 2017, inden forhandlingerne 
af ”Global Compact for Migration” (GCM) påbegyndtes, med henvisning 
til bekymring for national suverænitet. 
 
Den østrigske regering har efter forhandlingernes afslutning meddelt, at 
Østrig ikke tilslutter sig GCM. I begrundelsen lægges i overvejende grad 
vægt på de dele af aftalen, der ikke udgør politiske tilsagn, men oplistede 
forslag til tiltag, som tilsluttende stater ikke er politisk forpligtet på, men 
kan gøre brug af i forbindelse med gennemførelsen af aftalen. På fire 
områder henviser den østrigske beslutning til politiske tilsagn. Det drejer 
sig om migranters adgang til tjenesteydelser, migranters integration, 
forbud mod masseudvisning af migranter og overførsel af gældende 
sociale rettigheder.  
 
Den polske regering meddelte den 21. november 2018, at Polen ikke 
tilslutter sig GCM. Beslutningen begrundes med et principielt 
suverænitetsspørgsmål om, hvem der bestemmer hvem, der har adgang til 
det polske territorium og med, at sondringen mellem regulære og 
irregulære migranter ikke menes at være tilstrækkelig skarp. 
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Der henvises til besvarelsen af UUI alm. del spørgsmål 969 vedrørende 
Ungarns begrundelse for ikke at tilslutte sig GCM. 
 
Regeringen deler ikke landenes bekymring ift. GCM. Aftalen slår meget 
klart fast, at det er staters suveræne ret at bestemme, hvem der får adgang 
til ens territorium, og at sondre mellem irregulære og regulære migranter, 
herunder i forhold til adgang til ydelser. Derudover er aftalen ikke juridisk 
bindende. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Ulla Tørnæs 
 
 
 

 
 


