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I
gennem de seneste 11 år
har Mariana Stoyanova
fulgt tilstrømningen af
flygtninge til Europa fra

kontinentets yderste sydøst-
lige post i Bulgarien.

Hun har set flygtninge-
strømmen vokse dramatisk i
de senere år og har været vid-
ne til, hvordan forskellige eu-
ropæiske lande individuelt
har forsøgt at begrænse til-
strømningen, eksempelvis
med et 35 kilometer langt
hegn i Bulgarien, undladelse
af at registrere flygtninge i
Italien og stramninger i reg-
lerne for opholdstilladelse i
Danmark. 

På baggrund af den erfa-
ring er Mariana Stoyanova en
af hovedtalerne på Dansk Rø-

de Kors’ internationale kon-
ference om flygtningesitua-
tionen i verden generelt og i
Europa i særdeleshed, som
finder sted i København tirs-
dag.

Og hun véd, hvordan flygt-
ninge vælger, når de søger
mod et europæiske:

»I flere år har Tyskland og
Sverige stået øverst på listen
over lande, som flygtninge
har haft som målet for deres
flugt. Men i de seneste to år er
Danmark rykket op på listen
over lande, som er attraktive
mål for flygtningene. Det
skyldes blandt andet den go-
de modtagelse, asylansøgere
får her i landet, samt de høje
sociale ydelser.«

Stor viden om landene
Mariana Stoyanova har kun-
net konstatere, at der i de se-
neste par år er sket en stor

spredning af viden om for-
hold for asylansøgere i de
europæiske lande.

»Det er forbløffende, hvor
meget asylansøgere ved om
sociale ydelser, om modta-
gelsesforhold, sagsbehand-
lingstid, chancerne for at få
opholdstilladelse og mulig-
hederne for at få familiesam-
menføring hurtigt. Spred-
ningen af informationer er
meget effektiv via blandt an-
det Facebook-grupper og
hjemmesider,« siger hun.

Derfor føler hun sig også
sikker på, at det allerede nu er
blevet registreret blandt asyl-
ansøgere, der researcher på
nettet, at Danmark nu har
indført en etårig midlertidig
beskyttelse af visse asylansø-
gere fra krigsområder. Det vil
sige, at en asylansøger i Dan-
mark ikke som hidtil kan reg-
ne med at få en femårig op-

holdstilladelse, der kan for-
længes, men i stedet får en
blot etårig midlertidig be-
skyttelse – og uden mulighed
for at få familien hertil i den
midlertidige periode.

»Der er ingen tvivl om, at
det vil få en effekt, i form af at
flere flygtninge vil vælge at
søge mod andre lande end
Danmark, lande, som vil give
en længerevarende opholds-
tilladelse og en hurtigere fa-
miliesammenføring,« siger
Mariana Stoyanova.

Strømmen vil fortsætte
Men det er ikke ensbetyden-
de med, at flygtningestrøm-
men til Danmark vil falde
drastisk, mener den bulgar-
ske Røde Kors-chef.

»Der vil i fremtiden kom-
me en mindst lige så stor til-
strømning til Europa som
den, vi har set i de seneste par

år. Der er så mange faktorer i
landene syd for det europæi-
ske kontinent, der sender
store grupper af mennesker
mod Europa, hvor de håber
på at finde en bedre tilværel-
se,« siger hun og tilføjer, at
det derfor er på høje tid, at de
europæiske lande går sam-
men om at finde en fælles po-
litik.

»Planer om, at Europa skal
stå sammen, har hidtil mest
været fine ord på et stykke pa-
pir,« siger Mariana Stoyano-
va, som selv har to konkrete
bud på, hvad Europa bør gø-
re.

For det første bør EU-Kom-
missionen efter hendes me-
ning tage lederskab og samle
landene til en fælles indsats
ved at lave en kvoteordning,
så hvert enkelt land skal tage
imod og give midlertidig be-
skyttelse til en proportionel

andel af de flygtninge, der
sidder i nærområderne ved
konfliktzonerne, eksempel-
vis Jordan, Libanon og fra
den syrisk-tyrkiske grænse.

Minimumstandarder 
For det andet mener hun, at
EU-Kommissionen bør tage
initiativ til, at der indføres
minimumstandarder for
modtagelsen af asylansøgere
i de europæiske lande. Det vil
ifølge Stoyanova betyde, at
asylansøgere kan få bedre
modtageforhold i et land
som Bulgarien og derfor gøre
det mindre sandsynligt, at de
fortsætter flugten nordpå.

»Det er på høje tid, at EU-
landene rent faktisk skrider
til handling, hvis ikke det
skal være menneskesmugler-
ne, der bestemmer Europas
asylpolitik,« siger Mariana
Stoyanova. 

»Forbløffende, hvor meget asylansøgere
ved om størrelsen af sociale ydelser«

Det er på høje
tid, at EU-
landene rent

faktisk skrider til
handling, hvis ikke
det skal være 
menneskesmuglerne,
der bestemmer 
Europas asylpolitik.
Mariana Stoyanova
Asylchef, Røde Kors i Bulgarien 

Asylchef i Bugariens Røde Kors
Mariana Stoyanova er en af
hovedtalerne på en flygtninge-
konference i København tirsdag.
Foto: Lars Krabbe.
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ANTAL ASYLSØGERE PR. 1 MIO. INDBYGGERE (2013)FLYGTNINGE-
STRØMMEN TIL 
EU-LANDENE
Oversigt over antallet af 
asylansøgere i EU-landene.
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Asyl: Det vil få en effekt på tilstrømningen af asylansøgere til Danmark, at der nu er indført en 
etårig opholdstilladelse, vurderer asylchef Mariana Stoyanova fra Europas yderpost i Bulgarien.


