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WIEN
Mens spørgsmålet om lejre
til migranter, der samles op
på Middelhavet, er rykket
helt frem på scenen i den eu-
ropæiske debat, er der mere
stille om det dansk-østrigske
forsøg på etablere lejre uden
for EU til afviste asylsøgere.

Og det er helt fi��nt, at der er
så lidt offentlig interesse som
overhovedet muligt om det
projekt, mener den østrigske
kansler, Sebastian Kurz.

I denne uge overtog Østrig
det roterende formandskab
for EU, og det kommende
halve år kommer Kurz til at
stå centralt i EU’s bestræbel-
ser på i det nordlige Afrika at
fi��nde lande, der ønsker at ta-
ge imod de migranter, som
EU ikke ønsker i Europa. 

»Vi skal tale med alle lan-
de. Og jeg er overbevist om,
at der er lande, der vil samar-
bejde med os,« siger Kurz på
et møde med en gruppe euro-
pæiske medier, heriblandt
Jyllands-Posten.

Kortfattet kansler
Når det derimod kommer til
samarbejdet med Danmark
om centre til afviste asylsøge-
re i Europa, men uden for EU,
er kansleren mere kortfattet.

»Den idé, som Danmark og
Østrig har diskuteret, har in-
tet med vores EU-formand-
skab at gøre. Det er ikke et eu-
ropæisk projekt, men snarere
en overvejelse om mulighe-
den for at samarbejde i en
mindre gruppe. Og for at væ-
re helt ærlig, så har jeg ikke

lyst til at uddybe noget som
helst om den idé, for jeg har
ikke lyst til at bringe den i fa-
re,« siger Kurz.

Det er en anden tilgang
end den, statsminister Lars
Løkke Rasmussen (V) har
valgt. 

»Et nyt asylsystem«
Løkke valgte selv at lancere
projektet med lejre uden for
EU som en politisk offensiv i
sin tale grundlovsdag. 

Her fortalte han, at rege-
ringen i en længere periode
har været »i aktiv dialog med
en mindre gruppe af ligesin-
dede europæiske lande«.

»Vi taler helt konkret om
projekter, der kan løbe et nyt
europæisk asylsystem i gang.
Hvor omdrejningspunktet

kunne være fælles modtage-
eller udsendelsescentre i Eu-
ropa. Men for at sige det ær-
ligt: i et land, som ikke er på
migranternes eller menne-
skesmuglernes liste over fo-
retrukne destinationer,« sag-
de Løkke, der bagefter stille-
de op til interview i medierne
og uddybede sine tanker. 

Over for TV 2 tilføjede han
bl.a., at »hvis vi snakker for
meget om det, risikerer vi, at
det aldrig lykkes, for der er
nogle lande, der skal accepte-
re det her og have en mod-
ydelse for det«.

Afstand til Løkke
Løkke oplyste også, at Østrig,
Holland og Tyskland er
blandt den kreds af lande,
som Danmark samarbejder

med om projektet. Efterføl-
gende lagde Holland og Tysk-
land dog afstand til idéen.
Østrig bekræftede sit engage-
ment.

Selv om Østrig fortsat er
med, havde Kurz’ regering
ifølge centrale kilder i kans-
lerpalæet i Wien dog fore-
trukket, at Løkke ikke havde
offentliggjort planerne. Det
kom desuden bag på fl��ere kil-
der, da de via internationale
medier kunne forstå, at deres
samarbejdspartner havde
fortalt danskerne om projek-
tet.

Når diskretionen foretræk-
kes, er det, fordi en sådan lejr
anses for at være så kontro-
versiel og ømtålelig, at det vil
være indenrigspolitisk van-
skeligt for de fl��este regerings-

chefer at indgå en aftale med
Danmark, Østrig og evt. an-
dre EU-lande.

Jo mere offentlig omtale og
mediedækning af sådanne
forhandlinger, inden en afta-
le er endeligt på plads, jo svæ-
rere bliver det for den givne
regering at forblive i for-
handlingerne.

Modvilje i Albanien
Et eksempel på modviljen
kom fra Albanien, der med
sin placering i Europa, men
uden for EU, kunne være en
mulighed for den dansk-øst-
rigske lejr. 

Men alene den logiske mu-
lighed fi��k et par uger efter
Løkkes udtalelser Albaniens
premierminister til at afvise
nogen former for lejre.

»Vi vil aldrig acceptere så-
danne EU-lejre,« sagde Edi
Rama til tyske Bild.

»Det vil være at dumpe de-
sperate mennesker som gif-
taffald, som ingen ønsker,«
tilføjede han.

Diplomatiske kilder peger
på, at når det for år tilbage
lykkedes Italiens regering at
indgå forskellige aftaler med
styret i Libyen om at begræn-
se strømmen af migranter
over Middelhavet, skyldes
det ikke mindst, at forhand-
lingerne kunne foregå helt
under den offentlige radar,
indtil samarbejdet var på
plads.

Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra stats-
minister Lars Løkke Rasmus-
sen.

LEJRE

På et topmøde i juni besluttede
EU’s 28 stats- og regerings-
chefer at undersøge mulig-
hederne for at oprette to for-
skellige typer lejre til migranter,
der reddes på Middelhavet:

»Regionale landgangsplat-
forme« i det nordlige Afrika

»Kontrollerede centre« i EU-
lande, der frivilligt vil huse dem.

Danmark og Østrig arbejder
særskilt på at etablere en tredje
type lejr til migranter, der har
fået afvist deres asylansøgning,
men som ikke kan hjemsendes,
eksempelvis på grund af mod-
vilje fra oprindelseslandet.

Der blev udvekslet gaver og 
politiske idéer og migrantlejre
uden for EU, da statsminister
Lars Løkke Rasmussen (V) 
besøgte Østrigs kansler, 
Sebastian Kurz, i maj. 
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Jo mere vi siger om det,
jo sværere bliver det, 
siger den østrigske 
kansler om lejre til 
afviste asylsøgere uden
for EU. Løkke valgte at
off��entliggøre planerne
i sin grundlovstale.

Østrig: Det er bedst at tie stille om lejre
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Egentlig skulle han være fl��yt-
tet for længst, general Fran-
cisco Franco, som er stedt til
hvile 260 meter inde i bjerget
De Faldnes Dal nær Spaniens
hovedstad, Madrid.

Men beslutningen, som
blev truffet i parlamentet
med en enkelt stemmes fl��er-
tal i 2017, har vist sig svær at
effektuere, så længe det
konservative parti Partido
Popular (PP) sad ved magten.

Beslutningen var nemlig ikke
bindende, men efter rege-
ringsskiftet gør Spaniens pre-
mierminister, socialisten
Pedro Sánchez, et nyt forsøg. 

Han kan ifølge dagbladet
El Pais regne med støtte fra
det venstreorienterede parti
Podemos.

Partiets ordfører, Ínigo Er-
rejón, kalder det overrasken-
de, at det har taget så lang tid
at effektuere beslutningen.

Dybt i bjerget
Franco ligger sammen med
grundlæggeren af falangi-
sterne José Antonio Primo de
Rivera begravet under alteret
i den kirke, som befi��nder sig
dybt inde i bjerget. Rundt om
ham ligger ligene af den
spanske borgerkrigs mange
ofre, hovedsageligt Francos
egne tilhængere, men også

ofre fra modstanderne, som i
vid udstrækning blev tvun-
get til at bygge det monu-
mentale værk, mens de var
krigsfanger.

»Grunden til, at De Fald-
nes Dal er blevet et center,
der hylder folkedrab og re-
pression, er, at Franco fortsat
ligger der. Kan man forestille
sig noget lignende uden for
Berlin? Selvfølgelig skal hans
rester fl��yttes,« siger Ínigo
Errejón, som antyder, at der
er i PP fortsat befi��nder sig en
lille, men hård kerne, som er
inderligt imod fl��ytningen, og
at det er årsagen til, at partiet
som sådan tøver.

Ordføreren for PP, Andrea
Levy, siger til avisen, at fl��yt-
ningen blot vil åbne for et
kulturelt slag og en debat,
som ikke fører nogen steder
hen.

Det afviser Errejón og pe-
ger modsat på, at hvis Franco
fjernes, vil det spanske
demokrati om sider falde til
ro og fi��nde sin plads.

Skræmmebillede
Franco er ikke mindst af den
catalonske uafhængigheds-
bevægelse blevet brugt som
skræmmebillede, og i mange
demonstrationer er der truk-
ket en lige linje fra Franco-
tiden til de tiltag, som den
konservative regering i Ma-
drid iværksatte efter folke-
afstemningen om uafhæn-
gighed den 1. oktober 2017.
Efter afstemningen, som var
erklæret forfatningsstridig,
blev ledende politikere vare-
tægtsfængslet og anklaget for
folkeopildnelse og forræderi. 

Pedro Sánchez har tidlige-
re bemærket, at hverken Hit-

ler eller Mussolini har noget
mausoleum. Modstandere af
fl��ytningen af Franco har pe-
get på, at De Faldnes Dal
rummer mere end ham, og at
stedet er symbol på efter-
tænksomhed og forsoning.

Det afslår historiker Julían
Cassanova som rent vrøvl i El
Pais:

»Det er en hyldest til Fran-
co, det er ikke forsoning.«

Mausuleet er et mødested
Mausoleet menes at rummer
resterne af mindst 33.847
mennesker. 

Det tog 18 år at opføre og er
synligt langvejsfra takket væ-
re det 150 meter høje granit-
kors, som knejser på toppen
af bjerget.

De Faldnes Dal er fortsat
mødested for moderne falan-
gister, som dels deltager i den

katolske søndagsmesse, dels
møder op hvert år den 20.
november på Francos døds-
dag.

En anden historiker, Paul
Preston, anfører, at netop
disse træf er en selvstændigt
argument for at fl��ytte Franco:

»Så længe Francos rester
ligger her, vil det være et pil-
grimssted,« mener han.

Preston argumenterer i lig-
hed med sin kollega for, at De
Faldnes Dal ikke er egnet som
et sted for den store efter-
tænksomhed og genfore-
ning.

De foreslår, at et monu-
ment for borgerkrigens ofre
opføres et helt andet sted, og
at Franco ikke skal ligge der,
fordi han ikke var krigens of-
fer, men sejrherre, og at der er
forskel på diktatur og demo-
krati.

Franco skal fl��yttes fra De Faldnes Dal
Spaniens regering gør
nyt forsøg på at fl��ytte
general Franco og 
udløser debat om 
mausoleets fremtid.
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