Tyrkiet-EU
undervejs

flygtningeplan

13. november 2015 – Det forlyder, at der er en aftale på vej
mellem
Den
europæiske
Union
og
Tyrkiet
om
flygtningespørgsmålet, der, som forventet, er fuldstændig
utilstrækkelig i forhold til opgaven. The Guardian
rapporterer, at det blev besluttet, under et EU-hastetopmøde
på Malta på sidelinjen af EU-Afrika-topmødet, at tilbyde
Tyrkiet 3 mia. euro til gengæld for at systematisere
flygtningestrømmen til Europa, og som ville omfatte
registrering af flygtninge i Tyrkiet og med Europa, der
indvilliger i at tage et vist antal hvert år. Tyrkiet skal så
acceptere ikke-syriske flygtninge, der forlod Tyrkiet for
Europa, men som ikke kvalificerer til flygtningestatus.
Pengene skal gå til flygtningenes underhold i Tyrkiet. Der
skal være et topmøde senere på måneden eller i december med
Tyrkiet for en endelig aftale.
Den tyrkiske avis Hurriyet rapporterer ligeledes, at der har
været forhandlinger mellem EU-kommissionsvicepræsident Frans
Timmermans og højtrangerende tyrkiske regeringsfolk den 11.
nov. i Ankara, hvor en flygtningeaftale, der er parallel med
den, Guardian rapporterer om, blev udarbejdet i udkast.
Udkastet kræver også en genoplivelse af forhandlinger om
Tyrkiets medlemskab af EU, ved at åbne for flere kapitler og
bestemmelser om tyrkiske borgeres rejse uden visum til
Schengen-zonen. Til gengæld vil Tyrkiet begynde at gennemføre
en aftale om, at migranter igen kan komme ind i landet.
Aftalen skal ratificeres af regeringslederne. Timmermans vil
fremlægge aftalen for EU-rådet i december, hvor man vil søge
enstemmig godkendelse.
I mellemtiden vil præsident for EU-kommissionen Jean-Claude
Juncker afholde diskussioner med den tyrkiske præsident Recep
Tayyip Erdogan på sidelinjen af G20-topmødet i Antalya,

Tyrkiet, den 15.-16. nov.
Det er interessant, at, alt imens Tyrkiet tilbydes 3 mia.
euro, så har EU-medlemmet Grækenland, hvor henved 600.000
flygtninge er ankommet til siden januar i år, modtaget sølle 8
mio. euro.
EU-Afrika-topmødet den 10. nov. domineredes også af
flygtningespørgsmålet, hvor europæerne krævede, at de
afrikanske lande tager såkaldte økonomiske flygtninge tilbage
til gengæld for blot 2 mia. euro. De afrikanske ledere siges
at have været rasende over EU’s holdning.

