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Vigtigste konklusioner i EASO's årsberetning for 2015 om 
asylsituationen i EU 

Indledning 

EASO's årsberetning for 2015 indeholder en omfattende oversigt over antallet og arten af ansøgninger om 
international beskyttelse i alle 28 EU-medlemsstater, plus Norge og Schweiz (EU+). Den ser nærmere på 
tendenser på asylområdet, herunder årets vigtigste udfordringer og indsatser samt større institutionelle og 
retlige udviklinger, og giver et overblik over, hvordan det fælles europæiske asylsystem (CEAS) fungerer i 
praksis. Input leveres af medlemsstaterne, UNHCR, civilsamfundet, informationseksperter og medarbejdere, 
der arbejder i marken. 

 

Rapportens hovedpunkter 

 I 2015 blev der indgivet næsten 1,4 mio. ansøgninger om international beskyttelse i EU+ – det højeste antal, 
siden man begyndte at indsamle data på EU-plan i 2008. 

 Det højest registrerede antal asylansøgere var statsborgere fra Syrien, alle landene i det vestlige Balkan samt 
Afghanistan. De største modtagerlande var Tyskland, Ungarn, Sverige, Østrig og Italien. 

 Ved udgangen af 2015 var der over én million personer, der afventede en afgørelse om deres ansøgning om 
international beskyttelse i EU+. Antallet af ansøgninger under behandling er mere end fordoblet i forhold til 
2014. 

 Krisen i Syrien havde fortsat en stor indvirkning på antallet af ansøgninger om international beskyttelse i EU+. 
Ansøgninger fra syrere nåede op på mere end 380 000, hvilket er en tredobling sammenlignet med 2014. 

 I 2015 var antallet af ansøgninger fra landene i det vestlige Balkan næsten fordoblet til 201 405, hvoraf langt 
de fleste kom fra Kosovo og Albanien. 

 Med 196 170 ansøgninger var Afghanistan sidste år fortsat et af de lande, hvorfra de fleste asylansøgere kom 
(stigning på 359 %), samt landet med det største antal uledsagede børn, der ansøger om international 
beskyttelse i hele EU+ (25 % af alle afghanske ansøgere). 

 En aftale om den første fælles EU-indsats for genbosættelse blev indgået, da 27 medlemsstater sammen med 
lande, der har tilsluttet sig Dublinsystemet, påtog sig at genbosætte 22 504 fordrevne personer fra lande 
uden for EU inden for to år. 
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Store udviklinger i 2015 

Flytningsordning 

Grundet den hidtil usete tilstrømning af ansøgere om 
international beskyttelse i 2015 blev der aftalt en 
flytningsordning til støtte for medlemsstater i 
frontlinjen – Italien og Grækenland – som var under 
betydeligt pres. På baggrund af et forslag fra 
Kommissionen i maj 2015 vedtog Rådet to afgørelser 
om en midlertidig og ekstraordinær flytningsordning 
for 160 000 ansøgere, der har et klart behov for 
international beskyttelse fra Grækenland og Italien, 
som skal gennemføres over en periode på to år frem til 
september 2017. 
 

Uledsagede børn 

I 2015 indgav i alt 95 985 uledsagede børn en 
ansøgning om international beskyttelse i EU+ – næsten 
fire gange så mange som i det foregående år. 
Stigningen var mest markant i fire af de største 
modtagerlande: Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. 
Samlet set blev 70 % af alle asylansøgninger, som blev 
indgivet af uledsagede børn, registreret i disse lande. 
Den betydelige tilstrømning af ansøgere om 
international beskyttelse, som angiveligt er 
mindreårige, medførte udfordringer med hensyn til at 

foretage fyldestgørende aldersvurderinger samt mangler eller forsinkelser i forbindelse med at skaffe værger. 

Modtagefaciliteter 

Stigningen i antallet af asylansøgninger i 2015 førte til mangel på boliger i mange medlemsstater, især i 
sommermånederne. Nogle medlemsstater var nødt til at fordoble eller tredoble deres modtagekapacitet og 
understregede behovet for øget fleksibilitet i forhold til faciliteter. Blandt de foranstaltninger, der blev truffet 
med henblik på at løfte disse udfordringer, var flere permanente og midlertidige boliger eller nødboliger, nye 
modtagecentre og tættere samarbejde mellem tilgrænsende medlemsstater. 

Støtte fra EASO 

Sidste år fortsatte EASO med at yde driftsstøtte til Grækenland, Italien, Bulgarien og Cypern. Siden september 
2015 har EASO støttet EU's flytningsordning fra Italien og Grækenland til andre europæiske lande på 
baggrund af driftsplanerne for flytning mellem hotspots (Hotspot-Relocation Operating Plans), som er 
underskrevet med begge medlemsstater, ved at inddrage eksperter, herunder mobile teams, og ved at 
udvikle flere værktøjer, som kan være til hjælp i de forskellige faser af flytningen (informationsfoldere, 
oplysninger inden afgang, registrering, matchningsproces, værktøj til identifikation af sårbare tilfælde). 

Udvikling af nationale asylsystemer 

Da fristen for gennemførelse af de omarbejdede asylregler udløb i 2015, foretog flere medlemsstater 
juridiske ændringer i deres nationale asylsystemer. Samtidig har en stor tilstrømning af ansøgere i flere EU+-
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lande udløst krisemekanismer for grænseforvaltning, hurtig registrering og behandling af sager og revision af 
anvendelsen af særlige procedurer. 

Information og juridisk bistand 

Der blev foretaget flere juridiske ændringer i EU+-landene i 2015, som udvidede mulighederne for, at 
ansøgere om international beskyttelse kan modtage information og juridisk bistand i de forskellige faser af 
processen. Dette udgjorde fortsat en udfordring i 2015, navnlig i lyset af den stigende efterspørgsel og en 
ofte begrænset pulje af specialiserede ressourcer. 

Strategi for fremtiden 

I overensstemmelse med et forslag til Asylagenturet fremsat af Kommissionen er EASO på vej ind i en ny fase 
i sin udvikling, som indebærer nyt og større ansvar samt et nyt mandat på baggrund af det hidtidige arbejde. 

 

Gå til https://www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report for at se hele beretningen.  

https://www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report

