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Hundreder
dræbt i kampe
i Etiopien

Omfordeling
Det oprindelige mål for omfordelte migranter på 120.000
blev senere nedsat til 98.255.

Etiopien: Hundredvis af

mennesker meldes dræbt
under kampe mellem to
af Etiopiens største befolkningsgrupper, oromoer og somaliere, oplyser landets regering
ifølge AFP. De to befolkningsgrupper har længe
ligget i konflikt om kontrollen over et frugtbart
område på grænsen mellem to regioner, der kontrolleres af hver sin befolkningsgruppe. Volden
brød ud, efter at to lokale
embedsmænd fra regionen Oromia blev pågrebet og dræbt af regionale
somaliske styrker den 11.
september. Der er nu et
ophold i kampene, efter
at politi og soldater har
grebet ind. Konflikten
førte i 2004 til en folkeafstemning, som også beredte vej for en aftale om
fred, men sammenstødene er alligevel fortsat. AFP

En anholdt
efter voldsom
brand i moské
Sverige: En moské i den

svenske by Örebro er tirsdag blevet delvist ødelagt
efter en voldsom brand,
der rasede store dele af
tirsdag nat og morgen.
Årsagen til branden kendes endnu ikke, men det
svenske politi har efterforsket sagen som en påsat brand. Tirsdag eftermiddag har politiet også
foretaget en anholdelse.
Lars Bergman, en talsmand fra det lokale politi, bekræfter, at man har
anholdt en mand. Politiet vil dog ikke kommentere, hvad motivet bag
handlingen kan være. TT

De største lande mangler fortsat at tage imod (tildelt kvote):
Tyskland: 19.249 (27.536)
Frankrig: 15.246 (19.714)
Polen: 6.182 (6.182)
Spanien: 8.044 (9.232)
Holland: 3.505 (5.947)
Rumænien: 3.452 (4.180)
Sverige: 1.490 (3.766)

I slutningen af 2015 var Italien og Grækenland ved at drukne i migranter. Derfor indførte EU en fordelingsordning, der udløber om et par dage.
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Asyl-solidariteten, der blev væk
En solidarisk fordeling
af asylsøgere blev aldrig
rigtig populær uden for
Bruxelles. Onsdag kommer kommissionen med
sit bud på en afløser.
MARIE LOUISE ALBERS
MARTIN KAAE
Jyllands-Postens korrespondenter
marie.l.albers@jp.dk
martin.kaae@jp.dk

Rusland truer
med at lukke
Facebook
Rusland: Rusland truer

med at lukke adgangen
til Facebook i landet, hvis
ikke det amerikanske medie fremover lever op til
russisk lov. Det sociale
medie lever af brugernes
data, og fremover skal
disse data placeres på servere i Rusland. Det fremgår af russisk persondatalov, og den vil russiske
myndigheder nu håndhæve. Loven om lagring
af persondata i Rusland
trådte i kraft i 2015. Loven er blevet kritiseret, da
man mener, at udenlandske virksomheder dermed
tvinges til at blotlægge
data for Ruslands efterretningstjeneste.
/ritzau/
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Et par dage før EU’s omdiskuterede ordning til omfordeling af asylsøgere udløb, blev
EU-Kommissionens
talsmand på et pressemøde
spurgt, om han ville beskrive
den som en succes.
»Ja. Jeg vil vove at sige, at
det har været en succes i lyset
af alle problemerne,« lød svaret.
Tirsdag var sidste dag i den
to år gamle ordning, der blev
indført for at levere solidarisk
aflastning til Grækenland og
Italien, der i slutningen af
2015 var ved at drukne i migranter. Den blev dog aldrig
rigtig populær.
Rent talmæssigt gik målet
fra 160.000 omfordelte til en
beslutning om 120.000, der
siden faldt til et mål på
98.000.
Den seneste status fra kommissionen viser, at omkring

en fjerdedel af den oprindelige beslutning er fordelt.
»I vores øjne har ordningen vist sig at være en succes
med mere end 29.000, der er
blevet fordelt fra Italien og
Grækenland. Vi vurderer, at
omkring 10.000 flere vil skulle omfordeles,« sagde talsmanden.
Men kommissionen står
relativt alene med vurderingen af, at selv 40.000 ud af
oprindeligt 120.000 er en
succes.
»Systemet har bestemt ikke været en succes. Meningen var at øge solidariteten
mellem medlemslandene,
men især når det kommer
dertil, har det ikke været nogen succes. Skylden ligger i
den grad hos de medlemslande, som ikke har været villige
til at samarbejde,« siger Marie De Somer, senioranalytiker med speciale i migration
ved den uafhængige tænketank European Policy Center
i Bruxelles.

Vil kæmpe imod
En anden forklaring på ikkesuccesen peger mod de vestlige lande, der var langsomme til at åbne for de kvoter,
de blev tildelt. Danmark havde forbehold.
Og selv om tempoet er sat
op i 2017, så viser et statuspapir fra denne måned, at eksempelvis Østrig fortsat ikke
har levet op til sit tilsagn om

at tage nogle fra Italien overhovedet, ligesom Tyskland,
Frankrig, Irland og Schweiz
er alvorligt efter deres kvote.
Helt galt er det gået med
Polen, Ungarn og Tjekkiet,
der først stemte imod ordningen, blev stemt ned, og så
forsøgte at få EU-Domstolen
til at erklære den ugyldig.
Den gik heller ikke. Alligevel
nægter de tre lande fortsat at
tage imod flygtninge fra ordningen.
På et pressemøde i Polen i
sidste uge lød det fra Ungarns
premierminister, Viktor Orban:
»Vi kritiserer ikke immigrantlandene, men vi forlanger – og vil kæmpe for – retten til, at de andre lande respekterer den ungarske nations beslutning om ikke at
adoptere deres samfund og
ikke at blive et immigrantland. Vi ønsker ikke en blandet befolkning,« sagde Orban.
Ifølge Kenneth Brant Hansen, projektleder i den græske organisation Faros, der
hjælper flygtninge, har det
især frustreret grækerne.
»Kritikken i Grækenland
går på den åbenlyse forskel
på Vest- og Østeuropa. Det er
jo et kæmpe problem, at solidariteten kun kom fra vestlandene, mens østlande som
Polen og Ungarn totalt har
svigtet,« siger han.
Med til at nuancere bille-

det af den talmæssige fiasko
skal dog regnes det faktum, at
flygtningestrømmen
blev
bremset, efter at ordningen
blev undfanget. I foråret
2016 aftalte EU med Tyrkiet
at bremse migrantruten til
Grækenland, og samtidig
blev rejseruten op over Balkan lukket med grænsekontroller. Det reducerede tilstrømningen markant – 97
pct. i Grækenland – og har
derfor også dæmpet behovet
for omfordeling.

Har ikke søgt
Det samme har det faktum,
at mange migranter ikke har
søgt om omfordeling. Enten
på grund af manglende
kendskab eller manglende
lyst til at risikere omfordeling til mindre attraktive
asyllande i Østeuropa og Baltikum.
Dem, der gerne vil videre,
har myndighederne desuden
haft særdeles vanskeligt ved
at få registreret.
»Det har skabt problemer,
at det er gået svært med registreringen af asylsøgerne.
Især i Italien har det været et
problem at få dem, der opfylder kravene, ind i systemet,«
siger Marie De Somer.
Kommissionen vurderer,
at Italien stadig mangler at
registrere omkring 7.000 til
ordningen, alene ankommet
i 2017.
Når de 40.000 kan synes

som et lavt tal i lyset af de
hundredtusinder migranter,
der er ankommet, hænger
det også sammen med adgangskravet.
For at blive omfordelt skal
asylsøgeren komme fra et
land, hvorfra mindst 75 pct.
af ansøgerne får asyl. Det
gælder p.t. kun Syrien og Eritrea, hvorfor migranter fra
eksempelvis
Afghanistan,
Irak og Nigeria har været udelukket.
Migranter herfra har i højere grad omfordelt sig selv i
den forstand, at de har forladt Italien og Grækenland
og søgt lykken på egen hånd
andre steder.
På grund af de mange vanskeligheder kan man paradoksalt nok rejse det stille
spørgsmål, om der overhovedet ville være migranter nok
at fordele, selv hvis medlemslandene havde været
klar til at åbne portene.
Det ændrer dog ikke på, at
omkring 2.800 i Grækenland
aktuelt venter på et nyt
hjemland, og kommissionen
altså dermed skønner, at omkring yderligere 7.000 fra Italien vil komme til. Og selv
om ordningen nu er lukket,
så gælder den for alle, der ankom senest 26. september. Så
medlemslandene slipper ikke helt endnu.
Onsdag vil kommissionen
desuden foreslå en afløser for
den nu lukkede ordning.

