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Verdens ledere tager fælles ansvar for flygtninge
En global aftale om flygtninge og migranter bliver på mandag vedtaget i FN som det første forsøg på en bedre fordeling mellem landene. Men den skal først
træde i kraft om to år, og der er ingen mål for fordelingen af flygtninge
AF BIRTHE PEDERSEN
bpedersen@k.dk

”Flere lande skal tage mod
flere flygtninge”. Sådan har
FN’s generalsekretær Ban
Ki-moon opsummeret målet
for det topmøde, som han og
formanden for FN’s Generalforsamling, Mogens Lykketoft, har indkaldt til i New
York på mandag.
Verdens ledere vil vedtage
New York Deklarationen og
for første gang anerkende, at
de har et fælles ansvar for at
bære og løse verdens flygtninge- og migrantkrise.
”Vi vedgår os et fælles ansvar for at håndtere massebevægelser af flygtninge og
migranter på en human og

medfølende måde,” lyder det
i dokumentet, der også understreger landenes vilje og
pligt til at yde asyl og beskyttelse i overensstemmelse
med international lov. Landene vil samtidig tage det
første spadestik til en global
aftale om flygtninge samt en
aftale om migranter, som efter planen skal vedtages i
2018.
Topmødet kommer, netop
mens 16.000 syriske flygtninge befinder sig i en desperat
situation ved grænsen til Jordan, og en ny krise er bekræftet i Sydsudan, der nu har
sendt en million mennesker
på flugt. I alt er 65 millioner
mennesker i øjeblikket fordrevet fra deres hjem.

”New York-erklæringen er en
erkendelse af, at flygtningeproblemet ikke er noget, der
vil forsvinde af sig selv, og at
alle lande må tage fra. Det, vi
så skal holde øje med, er, om
der også kommer konkret
handling bag,” siger Ann Mary Olsen, international chef i
Dansk Flygtningehjælp.
Her er forventningerne blevet dæmpet henover sommeren, hvor slutdokumentet er
blevet forhandlet på plads. Et
mål om, at 10 procent af verdens flygtninge skal omfattes
af FN’s genbosættelsesprogrammer for kvoteflygtninge,
er blevet streget ud i slutdokumentet under de sidste forhandlinger.

Under en procent af de omkring 20 millioner flygtninge,
som FN’s Flygtningehøjkommissariat har ansvaret for,
bliver kvoteflygtninge. Og 85
procent af alle flygtninge opholder sig i udviklingslande.
”Nabolandene til konfliktzonerne og de såkaldte
nærområder ønsker et større
fokus på, at de bærer den
største del af byrden, og at
løsningen vil være flere kvoteflygtninge. Men det er der
tydeligvis ikke appetit til i
de øvrige lande,” beklager
Ann Mary Olsen.
Aspasia Papadopoulou,
seniormedarbejder ved det
europæiske netværk for flygtningeorganisationer, Ecre,
beklager at New York-dekla-

WWNew York-erklæringen er en erken-

delse af, at flygtningeproblemet ikke er
noget, der vil forsvinde af sig selv, og at
alle lande må tage fra. Det, vi så skal holde
øje med, er, om der også kommer konkret
handling bag.

ANN MARY OLSEN, INTERNATIONAL CHEF I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

rationen tillader at indespærre flygtningebørn og mindreårige, ”som en sidste udvej”.
”Børn burde aldrig interneres, ikke engang som en sidste udvej,” siger hun. ’
Generaldirektør i Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm,

Den russiske
opposition har både
Putin og sig selv
som modstander
Flere Putin-kritiske kandidater
blevet forhindret i at stille op til det
russiske parlamentsvalg. Tilbage
står en splittet opposition, som ikke
udgør en reel trussel
AF STINA ØRREGAARD
ANDERSEN
andersen@k.dk

En flere meter lang valgplakat med Natalia Gryasnevitjs
ansigt var længe en del af gadebilledet i en forstad til
Sankt Petersborg. Nu er plakaten revet ned, og et blankt,
rustent skilt står alene tilbage. Den 27-årige kvinde, hvis
ansigt er forsvundet, er en af
de oppositionspolitikere, der
stiller op til søndagens parlamentsvalg i Rusland.
”De (Kreml, red.) er bange
for enhver form for opposition, også selvom den hverken
er stor eller magtfuld,” siger
Natalia Gryasnevitj til den
britiske nyhedsstation BBC.
Natalie Gryasnevitj stiller
op for partiet Parnas, der helt
var udelukket ved valget i
2011. Den unge kandidat er
blot en af dem, der har oplevet regimets modstand mod
de tre oppositionspartier,
Parnas, Jabloko og Aleksej
Navalnijs Progress Party. Sidste år blev den fremtrædende
oppositionsleder Boris Nemtsov fra partiet Parnas dræbt,
og drabet på ham er stadig
uopklaret. Den største tilbageværende trussel, Aleksej
Navalnij, der fik over 20 procent af stemmerne ved borgmestervalget i Moskva i 2013,
er sat i husarrest, og hans
parti er fjernet fra opstillingslisterne.
Det efterlader Parnas og
Jabloko som de eneste reelle
oppositionspartier blandt de
partier, der stiller op til de
450 pladser i den russiske
Duma. Og når regeringen i
Kreml styrer de fleste af de
nyheder, der strømmer ud
gennem borgernes tv, er det
svært for oppositionen at blive hørt, siger Karsten Jakob
Møller, tidligere senioranalytiker ved Dansk Institut for
Internationale Studier med

særlig viden om russiske forhold.
”Så snart der dukker en rimelig oppositionspolitiker
op, sætter man ind fra Kremls
side og prøver at isolere og
latterliggøre den pågældende. Og på et tidspunkt finder
myndighederne ud af at rejse
en sag mod dem, så de bliver
sat ud af spil,” siger Karsten
Jakob Møller.
Men det er ikke kun den
russiske præsident, Vladimir
Putin, og hans støtter, der
spænder ben for oppositionen. De tre partier spænder
også ben for sig selv. De er
hver for sig for optaget af deres egne partier og sager til at
trække på samme hammel og
har blandt andet ikke kunne
blive enige om at indgå i valgforbund.
Mette Skak, lektor i international politik med speciale
i Rusland ved Aarhus Universitet, mener, at manglende
samarbejde har været karakteristisk for Ruslands opposition i nyere tid.
”Oppositionen har svært
ved at finde ud af, hvad der er
deres fælles platform, fordi
folk, der er mod Putin, både
kommer fra det yderste højre
og yderste venstre, og den
politiske midte er meget dårligt repræsenteret i det politiske landskab i Rusland,” siger hun.
Karsten Jakob Møller vurderer, at oppositionen samlet
set ikke vil få over fem procent af stemmene. Efter hans
mening er partilederne for
selvoptagede.
”De skyder sig selv i foden
med jævne mellemrum. Havde Navalnij været til rådighed, havde han været den i
oppositionen med mest folkelig opbakning, men han
ville alligevel ikke have fået
støtte fra lederen af Parnas,
Mikhail Kasjanov,” siger KarJ
sten Jakob Møller. 

kort nyt
Rusland søger svensk
ja til gasrør mod EU

MOSKVA Det russiske selskab bag en ny stor gasledning, Nord Stream 2, fra Rusland til Europa har søgt Sverige om godkendelse til at lade ledningen passere svensk
farvand. Spørgsmålet om
Nord Stream splitter de europæiske lande, og den svenske
udenrigsminister, Margot
Wallström, har sagt, at regeringen sammen med de bal-

tiske lande vil modarbejde
projektet. /ritzau/

Farvel til Farage
– ny leder i Ukip
BOURNEMOUTH Medlem af

Europa-Parlamentet Diane
James afløser Nigel Farage
som leder af det EU-fjendtlige
britiske parti Ukip. Det oplyste partiets ledelse i går på
Ukips årlige landsmøde i den
engelske by Bournemouth.
/ritzau/Reuters J

er enig i bekymringen, men
peger på, at slutdokumentet
trods alt også siger, at man
skal arbejde henimod, at
børn aldrig indespærres.
”Og mange regeringer ønskede den passus ud af dokumentet. Set i det lys er formu-

leringen en sejr. Og det er positivt, at børn nævnes som en
selvstændig målgruppe,” siger Jonas Keiding Lindholm.
Halvdelen af alle flygtninge
er mindreårige. Kun halvdelen af flygtningebørnene går i
skole, og 75 procent af teenagerne får ingen uddannelse,
viser en Red Barnet-rapport.
”Vi er nødt til at tænke på,
hvad det kommer til at betyde for fremtidige generationer, hvis alle disse børn ikke
kommer i skole,” siger Jonas
Keiding Lindholm.
Solon Ardittis, leder af den
britiske forsknings- og konsulentinstitution Eurasylum,
peger desuden på betydningen af de to internationale af-

taler om henholdsvis flygtninge og migranter, som landene forpligter sig til at forhandle på plads i 2018.
”Det vil kræve betydelige
forhandlinger at etablere de
’sikre og regulerede migrationsveje’, som dokumentet taler om. Men det kan komme
til at føre til radikale ændringer af de nuværende nationale og regionale tilgange til
asyl og migration. Desuden
er det i sig selv et vendepunkt, at stort set alle lande
er repræsenteret til et flygtningetopmøde,” siger Solon
Ardittis.
Fra Danmark deltager både
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udenrigsminiJ
ster Kristian Jensen (V). 

Krim Rejser – et familiefirma hvor indhold, personligt
engagement og nærvær samt skræddersyede rejser
sikrer en ferie ud over det sædvanlige
• Få men unikke skræddersyede rejser
• Udvalgte eksperter og rejseledere
• Historiske og kulturelle oplæg indgår i alle vore ture
• Det lokale køkken og kvalitet i centrum
• Gode centrale hoteller
• Masser af indhold – men også tid til at holde ferie
• Vore rejser er for alle
• Ikke vækst for enhver pris
• Få hele forklaringen på vores hjemmeside.
Venlig hilsen Julia og Thomas

Velkommen til Krim Rejser 2017

Historisk rundrejse: Georgien – Armenien

På grænsen mellem Europa og Asien ligger disse prægtige oldkristne kulturer
med en helt enestående natur. Disse gæstfrie lande byder på en stribe af UNESCO
fredede seværdigheder, herlig lokal mad og kvalitetsvin fra Kaukasus
På denne tur besøger vi de kendte
oldgamle kulturcentre Tblisi og
Jerevan, men også de mindre byer
og bjergrige områder i bl.a. jeep,
hvor ikke mange turister kommer.
Turen starter i Tbilisi – hovedstaden i Georgien, der er placeret
dramatisk smukt på adskillige
bjergsider omkring floden Kura,
der snor sig igennem området
med sine karakteristiske maleriske klippefyldte kyster. Derfra
bevæger vi os afsted på en elleve
dage lang odyssé igennem Georgien og Armenien. Vi har virkelig
gjort os umage for at lave en rejse
der adskiller sig fra andre.
Afrejse: 12. maj, 3. juni,
26. august og 11. oktober 2017.
Pris: Kr. 15.490 inklusiv fuldpension og fuldt program.

Turens højdepunkter:
Dag 1: Ankomst i Tbilisi, det historiske centrum
Dag 2: Georgiens gamle hovedstad Mtskheta
Dag 3: Kutaisi, Stalin museum i Gori, Prometheus drypstenshule
Dag 4: Bakuriani, Borjomi, fæstningen Akhaltsikhe
Dag 5: Afrejse til Armenien, den gamle hovedstad Vagharshapat
Yerevan
Dag 6: Bytur i Yerevan, hulekloster Gegard, fæstning Garni,
Matenadaran, cognac smagning
Dag 7: Khor Virap, Ararat bjerg, Noravank – kloster kompleks,
Dag 8: Bjergsøen Levan, Sevanavank kloster, Dilijan by og
kunstmuseum
Dag 9: Stephantsminda, fæstningen Ananuri ved floden Aragva,
bjergtur ved Gudauri (2.200 m) og Kazbegi (2.170 m)
Kazbek bjerg (5.147 m)
Dag 10: Sighnaghi, Alazan dalen og vinområde, Sct. George kloster,
Sct. Ninos grav, vinsmagning i historiske rammer.
Georgisk afskedsmiddag
Dag 11: Tid på egen hånd og afrejse til København
Ekspertguider hhv. Thomas Køllner, Claus Mathiesen og Marie Nytoft.

Ananuri

Historisk krydstogt ad Zarens
vandveje: St. Petersborg – Moskva,

St. Petersborg, Mandrogi, Kishi, Goritzy,
Uglitch og Moskva

Prometeus drypstenshule

Ghelati

Det Hellige Ruslands fødsel og genfødsel

Afrejse: 24. juni 2017.
Pris: Kr. 13.990 inkl. fuldpension.

Turens højdepunkter:
Dag 1: Ankomst om eftermiddagen til St. Petersborg, rundtur til fods
i centrum, Isak katedralen
Dag 2: Besøg på Vinterpaladset og Ermitage-museet, Nevskij
Prosepekt, Kazan katedralen
Dag 3: Bustur: Centrum, Besøg i Peter-Paul-fæstningen, Peters hus
og Aurora-krydseren m.m.
Dag 4: Afrejse med bus igennem provinsen til Novgorod, fæstningen
Staraja Ladoga og ankomst i Novgorod
Dag 5: Novgorod: Sofia-katedralen, Facet-kammeret, det historiske
museum og ikonsamlingen (”Regeringssiden ”af byen)
Dag 6: Novgorod: Handelssiden af byen og de mindre kirker, mulighed
for afslappende byvandringer, afgang med nattog til Moskva
Dag 7: Ankomst i Moskva og indlogering på hotel, metro-tur
og besøg på Røde Plads, Basil katedralen
Dag 8: Kreml og våbenkammeret
Dag 9: Pushkin galeriet og Kristus Frelser-katedralen, Arbat området,
tid på egen hånd
Dag 10: Afrejse til København

Rundrejse til det klassiske Sicilien
fra antikken til moderne tid
Siciliens strategisk beliggenhed, frugtbarhed og skønhed har
altid gjort det eftertragtet af verdenshistoriens største riger
og herskere. 11 dage med kultur, natur og gastronomi.
Grækerne, romerne, byzantiner, araberne, normannerne og tyskerne
har alle kæmpet om denne smukke ø, og alle har de efterladt sig
vægtige og synlige kulturelle fingeraftryk i både både arkitektur, kultur og mad. En historisk Odyssé hvor vi bl.a. ser på Siciliens afgørende
rolle i Vesteuropas tilbageerobring af Sydeuropa og Italiens samling.
Afrejse: 4. maj, 5. oktober og 19. oktober 2017.
Pris: Kr. 13.990 inklusiv fuldpension i 9 dage
og fuldt program. Ekspertguide Thomas Køllner.

Turens højdepunkter:
Dag 1: Ankomst i St. Petersborg, indkvartering på skibet og middag
Dag 2: St. Petersborg, Russisk museum, bytur
Dag 3: Besøge Vinterpaladset, Eremitagen, Kazan katedral
Dag 4: Mandrogi kunstnerby og friluftsmuseum
Dag 5: Kishi by og friluftsmuseum (UNESCO)
Dag 6: Jaroslav bytur og Kreml, Elias Katedralen
Dag 7: Uglitch (den Gyldne Ring), bytur, Opstandelseskirken
og Dimitri Blodskirke
Dag 8: Goritzy, Kirillo-Belozerski klosteret
Dag 9: Ankomst Moskva bytur, Den Røde Plads, metrotur mv.
Dag 10: Besøge Kreml og katedralerne
Dag 11: Afrejse til København
Afrejse: 2. juni, 12. juni, 21. august, 31. august og 10. september 2017.
Pris: Kun kr. 12.990 inklusiv kahyt på hoveddæk med
panoramavindue (dæk 2).
Bemærk: Vi har fuldt program alle dagene i Sankt Petersborg og
Moskva – også om eftermiddagen. Dvs. det er ikke nødvendigt
at tilkøbe dyre tilvalgsture som hos andre udbydere.

Sankt Petersborg – den russiske provins – Novgorod – Moskva,
10 dages historisk rundrejse med fuldpension. Ekspertguide Thomas Køllner
Denne unikke rejse sætter fokus
påSofia
Ruslands
Hagia fødsel ved skandinaviske vikinger, udviklingen af
den store handelsrepublik
Novgorod og dens banemand,
Storfyrstenmdømmet Moskva.
Udviklingen af det russiske
imperium, kirken og Putins
igangværende politiske projekt,
der kan på godt og ondt kan
beskrives som det ”Det Hellige
Ruslands genfødsel”.

11 dages luksus med fuld forplejning på et af Ruslands bedste
skibe. Ekspertguider Maria Nytoft og Thomas Køllner.

Rundrejse til Kiev, Lviv og
Vestukraine – grænsen
mellem Øst- og Vesteuropa
St. Basil, Moskva

9 spændende dage i fodsporet på det unge
demokrati Ukraine. Med Ukraine ekspert
Thomas Køllner.
Afrejse: 20. maj 2017.
Pris: Kr. 11.490 inklusiv fuldpension
i syv dage.

Historiske Kiev

Rundrejse i Usbekistan
– i Silkevejenes fodspor
Oplev Asiens hjerte i 11 dage, eventyrlige
Samarkand og Tashkent. Kameltur i
ørkenen og middag ved bålet på stepperne
med lokal Tajik folk.
Afrejse: 1. april og 24. september 2017.
Pris: Kr. 15.490 inklusiv fuld program og
fuld pension samt Thomas Køllner som
ekspertguide.

Registan palads,
Samarkand

www.krimrejser.dk
Afrejser fra København/provinsen
Kun små grupper, derfor bestil i god tid. For tilmelding
og yderligere info: kontakt venligst tlf. 35 26 55 49 ·
Mobil: 26 12 03 66 · email info @krimrejser.dk

