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Vi, ledere og repræsentanter for stat og regering, afholder møde i Marokko den 10. og 11. december 

2018, hvor vi bekræfter New York-erklæringen for flygtninge og migranter. Her er formålet at yde et 

vigtigt bidrag til et styrket samarbejde om international migration på samtlige områder, og i den 

forbindelse har vi vedtaget denne globale aftale om en sikker, ordentlig og reguleret migration: 

 

 
 

INDLEDNING 
 

1. Denne globale aftale er baseret på FNs formål og principper. 

 
2. Den er ligeledes baseret på FNs verdenserklæring om menneskerettigheder; den internationale 

konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, de øvrige internationale traktater om 

menneskerettigheder1, FNs konvention mod transnational organiseret kriminalitet, herunder 

protokollen om forebyggelse, standsning og afstraffelse af menneskehandel – især af kvinder 

og børn – samt protokollen mod menneskesmugling til lands, til vands og i luften, 

slaverikonventionen samt tillægskonventionen om afskaffelse af slaveri, slavehandel samt 

institutioner og praksisser, der kan sidestilles med slaveri, FNs rammekonvention om 

klimaforandringer, FNs konvention til bekæmpelse af tørke og ørkenspredning, Parisaftalen2, 

den internationale arbejdsorganisations konventioner til fremme og beskyttelse af 

menneskeværdigt arbejde og arbejdsmigration3 samt 2030-planen for bæredygtig udvikling, 

Addis Ababa-handlingsplanen, Sendai-rammeaftalen for katastrofe- og risikoforebyggelse samt 

den nye handlingsplan for byer. 

 

3. Diskussioner om international migration på det globale plan er ikke noget nyt fænomen. Vi tager 

udgangspunkt i de fremskridt, som er blevet nået via de omfattende dialoger, som FN har 

deltaget i, vedrørende international migration og udvikling i 2006 og 2013. Vi anerkender 

også bidragene fra det globale forum for migration og udvikling, som går tilbage til 2007. 

Disse platforme har været med til at bane vejen for New York-erklæringen for flygtninge og 

migranter, hvor vi har forpligtet os til at udbygge en global aftale  
 

1 Den internationale konvention om udryddelse af alle former for racediskrimination, konventionen om udryddelse af alle former 

for diskrimination af kvinder, konventionen mod tortur og anden ondskabsfuld, umenneskelig eller nedværdigende behandling 

eller afstraffelse, konventionen om børns rettigheder, den internationale konvention om beskyttelse af samtlige migrantarbejdere 
og deres familiers rettigheder, den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod ufrivillig forsvinden samt 

konventionen om handicappedes rettigheder. 

2 Vedtaget i forbindelse med UNFCCC i FCCC/CP/2015/10/bilag 1, aftale 1/CP.21. 

3 Konventionen om beskæftigelse af migranter af 1949 (nr. 97), konventionen for migrantarbejdere af 1975 (nr. 143), 

ligebehandlingskonventionen af 1962 (nr. 118), konventionen om menneskeværdigt arbejde for husarbejdere af 2011 (nr. 189). 



 

for flygtninge samt til at vedtage denne globale aftale om en sikker, ordentlig og reguleret 

migration – i to særskilte processer. De to globale aftaler udgør sammen de supplerende 

internationale samarbejdsrammeaftaler, som overholder deres respektive mandater, som 

fremgår af New York-erklæringen for flygtninge og migranter, og som anerkender, at migranter 

og flygtninge kan møde en lang række udfordringer og lignende former for sårbarheder. 

 

4. Flygtninge og migranter har de samme internationale menneskerettigheder og grundlæggende 

frihed, som til enhver tid skal respekteres, beskyttes og overholdes. Migranter og flygtninge 

tilhører dog forskellige grupper, som reguleres af særskilte lovmæssige rammeaftaler. Det er 

kun flygtninge, som er berettiget til den særlige internationale beskyttelse, som det fremgår af 

den internationale flygtningelov. Denne globale aftale omfatter migranter og præsenterer en 

samarbejdsrammeaftale, som behandler migration i alle dens dimensioner. 

 

5. Som bidrag til den indledende proces i forbindelse med denne globale aftale tager vi 

udgangspunkt i de inputs, som er blevet delt af medlemslandene og relevante interessenter i 

forhandlings- og statusfasen. Ligeledes har vi taget udgangspunkt i generalsekretærens rapport 

med titlen “Making Migration Work for All” (”Migration skal fungere for alle”). 

 

6. Denne globale aftale er en milepæl i den globale dialog og det internationale samarbejde om 

migration. Den er baseret på 2030-planen for bæredygtig udvikling og Addis Ababa-

handlingsplanen samt erklæringen om omfattende dialog om migration og udvikling, som blev 

vedtaget tilbage i oktober 2013. Den er baseret på det banebrydende arbejde udført af 

generalsekretærens specialrepræsentant for international migration og udvikling, herunder 

dennes rapport af 3. februar 2017. 

 

7. Denne globale aftale udgør en ikke-juridisk bindende samarbejdsrammeaftale, som bygger på de 

forpligtelser, der er aftalt mellem medlemslandene i New York-erklæringen for flygtninge og 

migranter. Den skal understøtte det internationale samarbejde mellem alle relevante aktører i forhold 

til migration, ligesom den også anerkender, at ingen lande kan håndtere migration alene. Endelig 

værner den også om landenes suverænitet samt de forpligtelser, de er underlagt i henhold til 

international lov. 

 
 

VORES VISION OG LEDENDE PRINCIPPER 
 

8. Denne globale aftale præsenterer vores fælles forpligtelse til at styrke samarbejdet om 

international migration. Migration har været en del af os mennesker gennem hele vores historie, 

og vi anerkender, at den er en kilde til velstand, innovation og bærbar udvikling i vores 

globaliserede verden, og disse positive elementer kan optimeres ved at styrke 

migrationsindsatsen. Størstedelen af migranterne i dag rejser rundt i hele verden, og det sker på 

en sikker, ordentlig og reguleret måde. Det kan dog ikke nægtes, at migration har indvirkning 

på vores lande, lokalsamfund, migranterne selv og deres familier på vidt forskellige – og 

sommetider også uforudsigelige – måder. 

 
9. Det er altafgørende, at de udfordringer og muligheder, der er forbundet med migration, i højere grad 

er med til at bringe os sammen frem for at fjerne os fra hinanden. Denne globale aftale skildrer vores 

fælles forståelse, vores fælles ansvar og formål med migration, så den kommer til at fungere for alle. 

 
En fælles forståelse  

 
10. Denne globale aftale er resultatet af en hidtil uset gennemgang af beviser og data, som er blevet 

indsamlet ved hjælp af en åben, gennemsigtig og inkluderende proces. Vi har delt vores 

erfaringer og hørt flere røster, som har været med til at fremme og skabe en fælles forståelse af 

dette ret komplicerede fænomen. Vi kan konkludere, at migration er med til at definere vores 



 

globaliserede verden og skabe forbindelse i samfundet inden for og på tværs af alle områder. På 

den måde bliver vi alle oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. Vi anerkender, at der er et 

konstant behov for en international indsats for at styrke vores viden om og analyse af 

migrationen, da en fælles forståelse kan skabe en politik, som kan danne grundlag for en bæredygtig 

udvikling for alle. Vi skal derfor indsamle og udbrede kvalitative data. Vi skal sørge for, at både 

nuværende og evt. kommende migranter er fuldt informeret om deres rettigheder, forpligtelser og 

muligheder for en sikker, ordentlig og reguleret migration og samtidig er bevidst om de risici, der er 

forbundet med ureguleret migration. Ligeledes må vi give alle borgere adgang til objektiv, 

evidensbaseret og tydelig information om de fordele og udfordringer, der er forbundet med 

migration, med henblik på at undgå misvisende fortællinger, som er med til at skabe en negativ 

opfattelse af migranter. 

 

Et fælles ansvar  

 
11. Denne globale aftale er med til at give et 360 graders-billede af den internationale migration og 

anerkender, at der er behov for en omfattende tilgang for at optimere de overordnede fordele ved 

migration, samtidig med at den behandler de risici og udfordringer, der er for enkeltpersoner og 

lokalsamfund i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. Ingen lande kan håndtere 

udfordringerne og mulighederne ved dette globale fænomen helt alene. Ved hjælp af denne 

omfattende tilgang tilstræber vi en sikker, ordentlig og reguleret migration, samtidig med at den 

mindsker forekomsten af samt den negative effekt ved ureguleret migration. Dette sker ved hjælp af 

internationalt samarbejde samt en kombination af foranstaltninger og tiltag, som fremsættes i denne 

globale aftale. Vi anerkender, at vi har et fælles ansvar over for hinanden som medlemmer af FN, 

så vi kan tage hånd om hinandens behov og problemstillinger i forhold til migration, ligesom vi har 

en altomfattende forpligtelse til at respektere, beskytte og overholde menneskerettighederne for alle 

migranter – uanset deres migrationsstatus – mens vi styrker sikkerheden og velstanden i alle vores 

lokalsamfund. 

 

12. Denne globale aftale har til formål at reducere de ufordelagtige elementer og strukturelle faktorer, 

som hindrer mennesker i at opbygge og bevare et bæredygtigt levebrød i deres oprindelsesland, så 

de på den måde er tvunget til at søge mod andre lande og skabe en fremtid dér. Den har til formål at 

reducere de risici og sårbarheder, som migranter møder gennem de forskellige migrationsfaser, ved 

at respektere, beskytte og overholde menneskerettighederne og tilbyde dem den fornødne omsorg og 

bistand. Aftalen søger at tage hånd om de retmæssige problemstillinger, samtidig med at den 

anerkender, at lokalsamfundene gennemgår både demografiske, økonomiske, sociale og 

miljømæssige forandringer i forskellig målestok, som kan have konsekvenser for samt være affødt 

af migrationen. Den tilstræber at skabe befordrende forhold, som giver alle migranter mulighed for 

at berige vores samfund med deres menneskelige, økonomiske og sociale færdigheder og dermed 

yde et større bidrag til en bæredygtig udvikling på lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan. 

 

Et fælles formål  

 
13. Denne globale aftale anerkender, at en sikker, ordentlig og reguleret migration fungerer for alle, når 

den sker på en måde, der er baseret på god information, planlægning og enighed. Migration bør 

aldrig være en desperat handling. Hvis det er tilfældet, må vi samarbejde om at imødegå migranternes 

behov i sårbare situationer og således tage hånd om de respektive udfordringer. Vi er nødt til at 

samarbejde for at skabe betingelser, som giver lokalsamfund og enkeltpersoner mulighed for 

at leve i sikkerhed og værdighed i deres oprindelseslande. Vi må redde liv og sørge for, at 

migranterne ikke kommer noget til. Vi må gøre en indsats for, at migranterne bliver fuldt ud 

medlemmer af vores samfund, fremhæve deres positive bidrag og fremme inklusion og social 

samhørighed. Vi må skabe en større forudsigelighed og sikkerhed for både landene, 

lokalsamfundene og migranterne. For at dette kan lade sig gøre, arbejder vi for at fremme en sikker, 

ordentlig og reguleret migration, der er til gavn for alle. 

 



 

14. Vores succes er baseret på landenes gensidige tillid, målbevidsthed og solidaritet for at kunne 

opfylde de målsætninger og forpligtelser, der er fastlagt i denne globale aftale. Vi forener os i et 

win-win-samarbejde for at kunne håndtere migrationens udfordringer og muligheder i alle dens 

dimensioner ved hjælp af fælles ansvar og innovative løsninger. Med dette fælles formål tager vi et 

historisk skridt, hvor der er fuld opmærksomhed på, at den globale aftale om sikker, ordentlig og 

reguleret migration. Dette er en vigtig milepæl, men vores indsats stopper ikke her. Vi forpligter os 

til at fortsætte den multilaterale dialog i FN ved hjælp af en periodisk og effektiv opfølgning og 

revisionsmekanisme, som sikrer, at ordene i dokumentet bliver omsat til konkret handling – til gavn 

for millioner af mennesker i hele verden. 

 

15. Der er enighed om, at denne globale aftale er baseret på en række ledende principper, som 

overlapper og er indbyrdes afhængige af hinanden: 

 

Fokus på mennesker: Den globale aftale har et stærkt fokus på mennesker, hvilket er en naturlig del 

af selve migrationen. Den er med til at styrke migranternes trivsel, og det samme er tilfældet for 

lokalsamfundene i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene. Resultatet: Den globale aftale 

sætter det enkelte menneske i centrum. 

 

Internationalt samarbejde: Den globale aftale er en ikke-juridisk bindende rammeaftale, som 

anerkender, at ingen lande kan håndtere migration alene, fordi der er tale om et naturligt fænomen, 

der går på tværs af landene. Det kræver både et internationalt, regionalt og bilateralt samarbejde og 

dialog. Dens autoritet er baseret på accept, troværdighed, kollektivt ejerskab, fælles gennemførelse, 

opfølgning og revision. 

 

National suverænitet: Den globale aftale bekræfter landenes suveræne ret til selv at fastlægge deres 

nationale migrationspolitik samt deres beføjelser til at regulere migrationen inden for deres egen 

jurisdiktion – i henhold til international lovgivning. Inden for deres suveræne jurisdiktion kan 

landene skelne mellem en reguleret og ureguleret migrationsstatus, og herunder kan landene 

fastlægge deres lovgivningsmæssige og politiske initiativer til gennemførelse af den globale aftale 

under hensyntagen til de forskellige nationale realiteter, politikker, prioriteringer og krav til indrejse, 

ophold og arbejde i henhold til international lovgivning. 

 

Lovbestemmelse og retssikkerhed: Den globale aftale anerkender, at respekten for og 

overholdelsen af lovbestemmelse, retssikkerhed og adgang til domstolene er grundlæggende for 

alle aspekter af migrationen og reguleringen heraf. Dette betyder, at landet, offentlige og private 

institutioner og enheder samt personer selv er forpligtet til overholdelse af love, der er 

offentliggjort, ligeligt håndhævet og uafhængigt anvendt til domsfældelse, og som er i 

overensstemmelse med den internationale lovgivning. 

 

Bæredygtig udvikling: Den globale aftale er baseret på 2030-planen for bæredygtig udvikling og 

bygger på erkendelsen af, at migration er en flerdimensionel virkelighed, som er yderst relevant 

for en bæredygtig udvikling af oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene, hvilket kræver 

sammenhængende og omfattende reaktioner. Migration bidrager til positive udviklingsresultater 

og til realisering af målene i 2030-planen for bæredygtig udvikling – især hvis den administreres 

ordentligt. Den globale aftale tilstræber at udnytte migrationspotentialet for at opnå alle 

bæredygtige udviklingsmål samt den indvirkning, dette vil få på migration i fremtiden. 

 

Menneskerettigheder: Den globale aftale er baseret på international lovgivning om 

menneskerettigheder og overholder principperne om ikke-regression og ikke-diskrimination. Ved at 

implementere den globale aftale er vi med til at sikre en effektiv respekt for, beskyttelse samt 

overholdelse af menneskerettighederne for alle migranter – uanset migrationsstatus og på tværs af 

alle faser i migrationsprocessen. Vi bekræfter ligeledes forpligtelsen til at udrydde alle former for 

diskrimination, herunder racisme, fremmedhad og intolerance over for migranter og deres familier. 

 

Ligestilling mellem kønnene: Den globale aftale er med til at sikre, at kvinders, mænds, pigers 



 

og drenges menneskerettigheder respekteres og overholdes i alle migrationens faser, at deres 

konkrete behov bliver mødt med en ordentlig forståelse og behandling, og at de fremhæves som 

forandringsagenter. Den fremhæver et kønsperspektiv, fremmer ligestillingen mellem kønnene 

og styrker alle kvinders og pigers position, idet den anerkender dem som selvstændige, 

handlekraftige og ledende individer, så vi fjerner os fra den opfattelse, at migrantkvinder 

primært er ofre. 

 

Særligt hensyn til børn: Den globale aftale er med til at fremme de nuværende internationale og 

lovmæssige forpligtelser i forhold til børns rettigheder og overholder til enhver tid princippet om, 

hvad der er i barnets bedste interesse – dette er et primært formål i alle situationer i forhold til børn 

i forbindelse med international migration, herunder uledsagede og adskilte børn. 

 

En samlet myndighedstilgang: Den globale aftale tager udgangspunkt i, at migration er en 

flerdimensionel virkelighed, som ikke kan håndteres af en enkelt regeringspolitik. For at kunne 

udvikle og implementere effektive migrationspolitikker og -praksisser er der behov for en samlet 

myndighedstilgang for at sikre horisontal og vertikal sammenhæng på tværs af alle sektorer og 

niveauer. 

 

En samlet samfundsmæssig tilgang: Den globale aftale er med til at fremme brede partnerskaber 

med flere interessenter for at håndtere migrationen i alle dens dimensioner. Dette sker ved at 

inddrage migranter, diasporaer, lokalsamfund, civilsamfund, den akademiske verden, den 

private sektor, parlamentarikere, fagforeninger, nationale institutioner for menneskerettigheder, 

medierne samt andre relevante interessenter til regulering af migrationen. 

 

 
 

VORES SAMARBEJDSRAMMEAFTALE  
 

16. Med New York-erklæringen for flygtninge og migranter har vi vedtaget en politisk erklæring 

samt en række forpligtelser. Idet vi bekræfter denne erklæring i sin helhed bygger vi videre på 

den ved at udarbejde følgende samarbejdsrammeaftale bestående af 23 målsætninger, 

implementering samt opfølgning og revision heraf. Hver enkelt målsætning består af en 

forpligtelse efterfulgt af en række foranstaltninger, som anses for relevante politiske værktøjer 

og bedste praksisser. For at kunne opfylde de 23 målsætninger vil vi bruge disse foranstaltninger 

til at opnå en sikker, ordentlig og reguleret migration under migrationsprocessen. 



 

 

Målsætninger for en sikker, ordentlig og reguleret migration 

 
(1) Indsamle og bruge korrekte og sorterede data som grundlag for evidensbaserede 

politikker. 

(2) Minimere skadelige elementer og strukturelle faktorer, som tvinger mennesker til at 

forlade deres hjemland. 

(3) Sikre præcis og rettidig information i alle migrationsfaser. 

(4) Sikre, at alle migranter har bevis på deres juridiske identitet og tilstrækkelig 

dokumentation. 

(5) Øge tilgængeligheden og fleksibiliteten af vejen til reguleret migration. 

(6) Fremme en retfærdig og etisk rekruttering og beskytte de vilkår, der sikrer et værdigt 

arbejde. 

(7) Håndtere og reducere sårbarheder inden for migration. 

(8) Redde liv og iværksætte en koordineret international indsats for savnede migranter. 

(9) Styrke transnationale reaktioner på smugling af migranter.  

(10) Forebygge, bekæmpe og udrydde menneskehandel inden for international migration. 



 

(11) Administrere grænser på en integreret, sikker og koordineret måde. 

(12) Styrke sikkerheden og forudsigeligheden i migrationsprocedurerne for at sikre en 

passende undersøgelse, vurdering og henvisning. 

(13) Kun anvende tilbageholdelse som en sidste udvej og arbejde mod andre alternativer. 

(14) Styrke konsulær beskyttelse, bistand og samarbejde gennem migrationsprocessen.  

(15) Give adgang til grundlæggende tjenester for migranter. 

(16) Styrke migranter og lokalsamfund til at realisere fuld inklusion og social samhørighed.   

(17) Udrydde alle former for diskrimination og fremme en evidensbaseret offentlig diskurs til 

at danne perspektiver på migration. 

(18) Investere i udviklingen af kompetencer og fremme den gensidige anerkendelse af 

færdigheder, kvalifikationer og kompetencer.  

(19) Skabe betingelser for migranter og diasporaer, så de til fulde kan bidrage til en 

bæredygtig udvikling i alle lande.  

(20) Fremme hurtigere, billigere og mere sikre pengeoverførsler og fremme den 

økonomiske inklusion af migranter. 

(21) Samarbejde om at fremme en sikker og værdig tilbagesendelse og tilbagetagelse samt 

en bæredygtig reintegration. 

(22) Etablere mekanismer til overdragelse af sociale sikkerhedsrettigheder og opnåede 

fordele. 

(23) Styrke internationalt samarbejde og globale partnerskaber for en sikker, ordentlig og 

reguleret migration. 

 

 

 

 

MÅLSÆTNINGER OG FORPLIGTELSER  

 
MÅLSÆTNING 1: Indsamle og bruge korrekte og sorterede data som grundlag for 

evidensbaserede politikker 

 
17. Vi forpligter os til at styrke det globale evidensgrundlag ved at forbedre og investere i 

indsamling, analyse og formidling af korrekte, pålidelige og sammenlignelige data, som er 

opdelt efter køn, alder, migrationsstatus og andre egenskaber, der er relevante i national 

sammenhæng. Samtidig overholdes retten til privatlivets fred i henhold til internationale 

menneskerettigheder og beskyttelse af persondata. Yderligere forpligter vi os til at sikre, at 

disse data fremmer forskningen, sikrer en sammenhængende vejledning og evidensbaseret 

beslutningstagning samt en velinformeret offentlig diskurs, ligesom de giver mulighed for at 

overvåge og evaluere implementeringen af forpligtelserne over tid. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Udforme og implementere en omfattende strategi til forbedring af migrationsdata på lokalt, 

nationalt, regionalt og globalt niveau – med deltagelse af alle relevante interessenter under 

vejledning af FNs statistiske kommission ved at harmonisere metoder til dataindsamling og 

styrke analyse og formidling af migrationsrelaterede data og indikatorer.  



 

b) Forbedre den internationale sammenlignelighed og kompatibilitet af migrationsstatistikker 

samt nationale datasystemer, herunder ved at videreudvikle og anvende den statistiske 

definition af en international migrant. Der udarbejdes en række standarder til måling af 

migrantantal og -strømme og dokumentation af migrationsmønstre og -tendenser, 

karakteristika for migranterne samt drivkræfterne bag og effekten af migration. 

c) Udvikle et globalt program til opbygning og forbedring af national kapacitet inden for 

dataindsamling, analyse og formidling for at dele data, håndtere huller i dataene samt 

vurdere de vigtigste migrationstendenser, som fremmer samarbejdet mellem de relevante 

interessenter på alle niveauer. Derudover skal vi sikre målrettet uddannelse, økonomisk 

støtte og teknisk bistand, udnytte nye datakilder - herunder store data - som gennemgås 

regelmæssigt af FNs statistiske kommission.  

d) Indsamle, analysere og anvende data om effekten og fordelene ved migration samt bidrag 

fra migranter og diasporaer til en bæredygtig udvikling med henblik på at formidle 

implementeringen af 2030-planen for bæredygtig udvikling samt de tilknyttede strategier 

og programmer på både lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan. 

e) Understøtte videreudviklingen af og samarbejdet mellem de eksisterende globale og regionale 

databaser og depoter, herunder den globale portal for migrationsdata (IOM) samt 

Verdensbankens globale videnspartnerskab om migration og udvikling. Dette sker med henblik 

på at foretage en systematisk sammenfatning af relevante data på en gennemsigtig og 

brugervenlig måde, hvor der samtidig opfordres til et tværinstitutionelt samarbejde for at undgå 

duplikering. 

f) Etablere og styrke regionale centre for forskning og uddannelse i migration eller migrations-

observatorier, herunder det afrikanske observatorium for migration og udvikling, at 

indsamle og analysere data i overensstemmelse med FNs standarder, herunder om bedste 

praksis, migranternes bidrag, de overordnede økonomiske, sociale og politiske fordele og 

udfordringer ved migration i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande samt migrationens 

drivkræfter. Dette sker med henblik på at etablere fælles strategier og maksimere værdien 

af de opdelte migrationsdata i samarbejde med de eksisterende regionale og subregionale 

mekanismer. 

g) Forbedre den nationale dataindsamling ved at integrere migrationsrelaterede temaer i nationale 

databaser så tidligt som muligt, f.eks. om fødeland, forældres fødeland, statsborgerskab, 

bopælsland fem år forud for folketællingen, seneste ankomstdato samt årsag til migration. Dette 

er for at kunne sikre en rettidig analyse og formidling af resultaterne, som er opdelt og tabuleret 

i henhold til de gældende internationale standarder til statistiske formål. 

h) Foretage undersøgelser af husholdninger og arbejdsstyrke samt andre undersøgelser til 

indsamling af oplysninger om den sociale og økonomiske integration af migranter eller tilføje 

standard-migrationsmoduler til eksisterende husholdningsundersøgelser. Dette er for at forbedre 

den nationale, regionale og internationale kompatibilitet og gøre de indsamlede data 

tilgængelige ved hjælp af offentlig brug af statistiske mikrodatafiler.  

i) Styrke samarbejdet mellem statslige enheder med ansvar for migrationsdata og nationale 

statistikorganisationer til udarbejdelse af migrationsrelaterede statistikker, herunder ved 

anvendelse af administrative registre til statistiske formål, f.eks. grænsedata, visa, 

opholdstilladelser, befolkningsregistre samt andre relevante kilder, samtidig med at retten til 

privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger opretholdes. 

j) Udvikle og anvende landespecifikke migrationsprofiler, som omfatter opdelte data om alle 

migrationsrelevante aspekter i national sammenhæng, herunder arbejdsmarkedets behov, udbud 

og efterspørgsel af kompetencer, de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser af 

migration, omkostninger for pengeoverførsler, sundhed, uddannelse, beskæftigelse, leve- og 

arbejdsvilkår, lønninger samt migranternes og modtagersamfundets behov med henblik på 

udvikling af evidensbaserede migrationspolitikker.  



 

k) Samarbejde med relevante interessenter i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande til 

udvikling af forskning, studier og undersøgelser af sammenhængen mellem migration og de 

tre dimensioner af bæredygtig udvikling, migranternes og diasporaernes bidrag og 

kompetencer samt deres tilknytning til oprindelses- og bestemmelseslandene.  

MÅLSÆTNING 2: Minimere skadelige elementer og strukturelle faktorer, som tvinger 

mennesker til at forlade deres hjemland 

 
18. Vi forpligter os til at skabe befordrende politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige 

betingelser for mennesker, så de kan leve et fredfyldt, produktivt og bæredygtigt liv i deres hjemland, 

samt til at opfylde deres personlige målsætninger, hvor det samtidig sikres, at desperation og 

krisesituationer ikke tvinger dem til at søge et liv et andet sted via ureguleret migration. Yderligere 

forpligter vi os til at sikre en rettidig og fuld implementering af 2030-planen for bæredygtig 

udvikling samt bygge videre på og investere i implementeringen af andre eksisterende rammeaftaler 

med henblik på at styrke den overordnede effekt af den globale aftale for at fremme en sikker, 

ordentlig og reguleret migration. 

 
For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

 
a) Fremme implementeringen af 2030-planen for bæredygtig udvikling, herunder de 

bæredygtige udviklingsmål, Addis Ababa-handlingsplanen og forpligtelsen til først at nå 

dem, der sakker mest bagud, samt Paris-aftalen4 og Sendai-rammeaftalen for katastrofe- og 

risikoforebyggelse for 2015-2030. 

b) Investere i programmer, som fremmer landenes opfyldelse af de bæredygtige udviklingsmål  

med det formål af udrydde skadelige elementer og strukturelle faktorer, som tvinger mennesker 

til at forlade deres hjemland. Dette sker f.eks. via bekæmpelse af fattigdom, fødevaresikkerhed, 

sundhed og sanitet, uddannelse, inkl. økonomisk vækst, infrastruktur, udvikling af byer og 

landdistrikter, jobskabelse, menneskeværdigt arbejde, ligestilling mellem kønnene og styrkelse 

af kvinder og piger, øge modstandsdygtigheden over for og mindske risikoen for katastrofer, 

begrænsning af klimaforandringer og tilpasning, håndtering af socioøkonomiske  konsekvenser 

af alle former for vold,  ikke-diskrimination, retssikkerhed og god ledelse, adgang til domstole 

og beskyttelse af menneskerettigheder samt skabelse og opretholdelse af fredelige og 

inkluderende samfund med effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.   

c) Etablere eller styrke mekanismer til at overvåge og foregribe udviklingen af risici og trusler, 

som måtte udløse eller påvirke migrationsbevægelser, styrke tidlige varslingssystemer, 

udvikle nødprocedurer og -værktøjer, oprette nødoperationer samt understøtte 

bedringsprocessen efter nødoperationer i tæt samarbejde med og med støtte fra andre lande, 

relevante nationale og lokale myndigheder, nationale menneskerettighedsinstitutioner og 

civilsamfund. 

d) Investere i bæredygtig udvikling på lokalt og nationalt plan i alle områder, så alle mennesker 

får mulighed for at få et bedre liv og nå deres mål. Dette sker ved at fremme en vedvarende, 

inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, herunder via private og udenlandske direkte 

investeringer og handelspræferencer for at skabe gunstige betingelser, som giver lokalsamfund 

og det enkelte menneske adgang til at udnytte mulighederne i sit eget land og sikre en 

bæredygtig udvikling.   

e) Investere i udviklingen af menneskelig kapital ved at fremme iværksætteri, uddannelse, 

erhvervsuddannelser samt programmer og partnerskaber til kompetenceudvikling, 

produktiv jobskabelse  

 
 

4 Vedtaget i forbindelse med UNFCCC i FCCC/CP/2015/10/bilag.1, aftale 1/CP.21.



 

i tråd med markedets behov og i samarbejde med den private sektor og fagforeninger med 

henblik på at reducere ungdomsarbejdsløshed, undgå hjerneflugt samt optimere 

talentudnyttelsen i oprindelseslandene og udnytte det demografiske udbytte.  

f) Styrke samarbejdet mellem humanitære og udviklingsaktører, bl.a. ved at fremme fælles 

analyser, forskellige tilgange samt flerårige finansieringscyklusser med henblik på at 

udvikle langsigtede reaktioner og resultater, som sikrer respekten for de berørte personers 

rettigheder, modstandsdygtighed og tilpasningsevne hos befolkninger samt økonomisk og 

social selvstændighed samt ved at sikre, at denne indsats tager hensyn til migrationen. 

g) Tage hensyn til migranternes nationale beredskab og reaktioner, herunder ved at tage højde for 

de relevante anbefalinger fra statsstyrede rådgivningsprocesser, f.eks. retningslinjerne til 

beskyttelse af migranter i lande, der oplever konflikter eller naturkatastrofer (MICIC-

retningslinjerne). 

 
Naturkatastrofer, negative konsekvenser af klimaforandringer samt 

miljøforringelser  

 
h) Styrke fælles analyse og deling af informationer for bedre at kunne kortlægge, forstå, forudsige 

og håndtere migrationsbevægelser, herunder dem, der måtte opstå som følge af pludselige 

naturkatastrofer, samt naturkatastrofer, der udvikler sig gradvist over tid, de negative 

konsekvenser af klimaforandringerne, miljøforringelser samt andre farlige situationer - 

samtidig med at man sikrer respekt for, beskyttelse samt opfyldelse af menneskerettighederne 

for alle migranter.  

i) Udvikle strategier for tilpasning og modstandsdygtighed over for pludselige 

naturkatastrofer samt naturkatastrofer, der udvikler sig gradvist over tid, de negative 

konsekvenser af klimaforandringerne samt miljøforringelser, f.eks. ørkendannelse, 

jordforringelser, tørke og øget vandstand under hensyntagen til de mulige konsekvenser for 

migrationen, hvor det samtidig anerkendes, at tilpasning i oprindelseslandet skal prioriteres.   

j) Omsætte overvejelser om flytning til beredskabsstrategier og fremme samarbejdet med 

nabolande og andre relevante lande med henblik på tidlig varsling, beredskabsplanlægning, 

”opbevaring”, koordineringsmekanismer, evakueringsplanlægning, modtagelses- og 

hjælpeordninger samt offentlig information. 

k) Harmonisere og udvikle tilgange og mekanismer på subregionale og regionale niveauer for 

at imødegå sårbarheder hos personer, der er berørt af pludselige naturkatastrofer samt 

naturkatastrofer, der udvikler sig gradvist over tid, ved at sikre, at de har adgang til 

humanitær bistand, som opfylder deres væsentligste behov - med fuld respekt for deres 

rettigheder, uanset hvor de befinder sig. Dette sker ligeledes ved at fremme bæredygtige 

resultater, som skaber en øget modstandsdygtighed og selvstændighed, idet der tages 

hensyn til kapaciteten hos alle involverede lande.    

 

l) Udvikle sammenhængende tilgange til at løse de udfordringer, der er forbundet med 

migrationsbevægelserne i forbindelse med pludselige naturkatastrofer samt 

naturkatastrofer, der udvikler sig gradvist over tid, herunder ved at tage hensyn til relevante 

anbefalinger fra statsstyrede rådgivningsprocesser. Dette omfatter f.eks. handlingsplanen 

til beskyttelse af fordrevne personer på tværs af landegrænser i forbindelse med katastrofer 

og klimaforandringer samt platformen for fordrivelser på grund af katastrofer.  

 

 

 
MÅLSÆTNING 3: Sikre præcis og rettidig information i alle migrationsfaser  



 

 
19. Vi forpligter os til at styrke vores indsats for at sikre, formidle og stille præcise, rettidige, 

tilgængelige og gennemsigtige oplysninger til rådighed vedrørende migrationsrelaterede 

aspekter for og mellem lande, lokalsamfund og migranter i alle migrationsfaser. Vi forpligter 

os desuden til at bruge disse oplysninger i udviklingen af migrationspolitikker, som sikrer en 

høj grad af forudsigelighed og sikkerhed for alle involverede aktører. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

 
a) Lancere og skabe opmærksomhed omkring en centraliseret og offentligt tilgængelig national 

hjemmeside for at oplyse om regulære migrationsmuligheder, herunder landespecifikke 

immigrationslove og -politikker, visumkrav, ansøgningsformaliteter, gebyrer og 

konverteringskriterier, arbejdstilladelseskrav, faglige kvalifikationskrav, 

legitimationsvurdering og ækvivalenser, uddannelses- og studiemuligheder samt 

leveomkostninger og -betingelser for at kunne formidle migranternes beslutninger.   

b) Fremme og styrke et systematisk bilateralt, regionalt og internationalt samarbejde og dialog til 

udveksling af informationer om migrationsrelaterede tendenser, herunder ved hjælp af fælles 

databaser, online-platforme, internationale uddannelsescentre samt kontaktnetværk, samtidig 

med at retten til privatlivets fred opretholdes, og personoplysninger beskyttes.  

c) Etablere åbne og tilgængelige informationspunkter langs relevante migrationsruter, som 

kan tilbyde migranter støtte og rådgivning med særlig opmærksomhed på børn og 

ligestilling mellem køn, tilbyde muligheder for at kommunikere med konsulære 

repræsentanter fra oprindelseslandet samt stille relevante informationer til rådighed, 

herunder om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, tilstrækkelig 

beskyttelse og bistand, muligheder og veje til reguleret migration samt mulighed for at 

vende tilbage til hjemlandet, og at dette sker på et sprog, som den pågældende forstår. 

d) Tilbyde nyankomne migranter målrettede oplysninger, som både er tilgængelige og 

omfattende og har fokus på børn og ligestilling mellem kønnene, samt juridisk rådgivning 

om deres rettigheder og forpligtelser, herunder overholdelse af nationale og lokale love, 

jobskaffelse og opholdstilladelse, statusjusteringer, registrering hos myndigheder, adgang 

til domstolene til indgivelse af klager ved krænkelse af rettigheder samt adgang til basale 

tjenester.  

e) Fremme flersprogede, kønsrelaterede og evidensbaserede oplysningskampagner samt 

organisere oplysende arrangementer og orientering inden afrejse fra oprindelseslandet i 

samarbejde med lokale myndigheder, konsulære og diplomatiske repræsentanter, den private 

sektor, den akademiske verden, organisationer for migranter og diasporaer samt civilsamfundet 

for at understøtte en sikker, ordentlig og reguleret migration samt fremhæve de risici, der er 

forbundet med ureguleret og risikabel migration. 

 

MÅLSÆTNING 4: Sikre, at alle migranter har bevis på deres juridiske identitet og 

tilstrækkelig dokumentation  

 
20. Vi forpligter os til at overholde den enkelte persons ret til en juridisk identitet ved at tildele 

alle vores statsborgere bevis på deres nationalitet samt relevant dokumentation, som giver de 

nationale og lokale myndigheder mulighed for at fastslå en migrants juridiske identitet ved 

indrejsen, under opholdet og til hjemrejsen samt for at sikre en effektiv migrationsprocedure, en 

effektiv service og en styrket offentlig sikkerhed. Derudover forpligter vi os til at sikre – ved 

hjælp af egnede initiativer – at migranter modtager passende dokumentation og civilretlige 

dokumenter, herunder fødsels-, vielses- og dødsattester i samtlige migrationsfaser, så 

migranterne får mulighed for at udøve deres menneskerettigheder på en effektiv måde. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 



 

foranstaltninger:  

 
a) Forbedre de civile registreringssystemer med særligt fokus på at nå uregistrerede personer og 

vores statsborgere, som er bosiddende i andre lande – herunder ved at tilbyde relevante 

identitets- og civile registreringsdokumenter, øge kapaciteten og investere i informations- og 

kommunikationsteknologi, samtidig med at retten til privatlivets fred opretholdes, og 

personoplysninger beskyttes. 

 

b) Harmonisere rejsedokumenter i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastlagt af 

International Civil Aviation Organization (organisation under FN, som arbejder på at skabe 

ensartede standarder for lovgivningen omkring civil luftfart i medlemslandene), for at fremme 

en interoperationel og international anerkendelse af rejsedokumenter samt for at bekæmpe 

identitetssvindel og dokumentfalsk. Dette sker ved at investere i digitalisering og styrke 

mekanismer til biometrisk datadeling, samtidig med at retten til privatlivets fred opretholdes, 

og personoplysninger beskyttes. 

c) Sikre en tilstrækkelig, rettidig, pålidelig og tilgængelig konsulær dokumentation for vores 

statsborgere, som er bosiddende i andre lande, herunder identitets- og rejsedokumenter ved 

hjælp af informations- og kommunikationsteknologi samt udbredelse af fællesskaber – især 

i fjernområder. 

d) Fremme adgangen til personlig dokumentation, herunder til pas og visum, og sikre, at de 

relevante bestemmelser og kriterier for at opnå denne dokumentation er ikke-

diskriminerende. Dette gøres ved at benytte en behandling, som har fokus på ligestilling i 

forhold til både køn og alder, så der ikke opstår risiko for sårbarheder under 

migrationsprocessen. 

e) Styrke initiativer, som reducerer statsløshed, herunder ved at registrere migranters fødsler 

og sikre, at kvinder og mænd på lige fod kan videregive deres nationalitet til deres børn – 

og at dette også kan gøres, selvom børnene måtte være blevet født i et andet land – især i 

situationer, hvor barnet ellers ville være blevet statsløst. Her skal menneskeretten til en 

nationalitet respekteres fuldt ud og være i overensstemmelse med national lovgivning.  

f) Gennemgå og revidere kravene til at bevise nationaliteter hos servicecentre for at sikre, at 

migranter uden bevis på deres statsborgerskab eller juridiske identitet ikke udelukkes fra at 

få adgang til grundlæggende tjenester eller fornægtes deres menneskerettigheder. 

g) Bygge videre på eksisterende praksisser på lokalt plan, som fremmer deltagelsen i 

samfundslivet, herunder interaktion med myndigheder og adgang til relevante tjenester ved 

udstedelse af registreringskort til alle personer, som bor i en kommune, herunder migranter, 

som indeholder de grundlæggende personoplysninger – dog uden at disse oplysninger 

indeholder rettigheder til statsborgerskab eller opholdstilladelse.  

 

MÅLSÆTNING 5: Øge tilgængeligheden og fleksibiliteten af vejen til reguleret migration  

 
21. Vi forpligter os til at tilpasse muligheder for og vejen til reguleret migration på en måde, der 

understøtter arbejdsmobilitet og menneskeværdigt arbejde, og som afspejler demografiske samt 

arbejdsmarkedsforhold, optimerer uddannelsesmuligheder, opretholder retten til et familieliv og 

opfylder migranternes behov i sårbare situationer med henblik på at udvide og diversificere de 

tilgængelige veje til en sikker, ordentlig og reguleret migration. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

 
a) Udvikle menneskerettighedsbaserede og kønsrelaterede bilaterale, regionale og multilaterale 

aftaler om arbejdsmobilitet med sektorspecifikke ansættelsesvilkår i samarbejde med relevante 

interessenter på baggrund af relevante ILO-standarder, -retningslinjer og -principper - i henhold 



 

til internationale menneskerettigheder og arbejdsret. 

b) Fremme regional og tværregional arbejdsmobilitet ved hjælp af internationale og bilaterale 

samarbejdsaftaler, herunder fri bevægelighed, visumliberalisering eller visa til flere lande 

samt rammeaftaler om arbejdsmobilitet i henhold til nationale prioriteringer, lokalområdets 

behov samt udbud af kompetencer.   

c) Gennemgå og revidere de eksisterende muligheder for og veje til en reguleret migration med 

henblik på at optimere kompetencer, så de passer til arbejdsmarkedet, håndtere demografiske 

tendenser samt udfordringer og muligheder i forhold til udviklingen i overensstemmelse med 

lokale og nationale arbejdsmarkedskrav samt udbud af kompetencer, og at dette sker i samråd 

med den private sektor og andre relevante interessenter. 

d) Udvikle fleksible, rettighedsbaserede og kønsrelaterede planer for arbejdsmobilitet for 

migranterne i henhold til de lokale og nationale arbejdsmarkedsbehov og udbudte kompetencer 

på alle niveauer. Dette omfatter f.eks. midlertidige, sæsonbetonede, cirkulære og hurtige 

programmer i områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, ved at tilbyde fleksible, konvertible 

og ikke-diskriminerende visa og arbejdstilladelser - f.eks. til fast og midlertidigt arbejde, studier 

ved flere indrejser, erhverv, besøg, investeringer og iværksætteri.   

e) Fremme en effektiv tilpasning af kompetencer, så de passer til den nationale økonomi med 

deltagelse af lokale myndigheder samt andre relevante interessenter – især fra den private sektor 

og fagforeninger - i analysen af det lokale arbejdsmarked, identificere kompetencekløfter, 

definere de ønskede kompetenceprofiler samt evaluere effektiviteten af migrationspolitikken på 

arbejdsmarkedet med henblik på at sikre en arbejdsmobilitet, der passer til markedet, via 

regulære veje.   

f) Fremme effektive programmer for matchende kompetencer ved at reducere tidsrammen for 

behandling af visa og arbejdstilladelser ved almindelige arbejdsgodkendelser samt ved at 

tilbyde en hurtigere og mere effektiv behandling af visa og arbejdstilladelser for arbejdsgiverne, 

hvis det kan bevises, at de gældende standarder også tidligere er blevet overholdt.   

g) Udvikle eller bygge videre på eksisterende nationale og regionale praksisser for adgang og 

ophold af en passende varighed på baggrund af medmenneskelige, humanitære eller øvrige 

overvejelser for migranter, som er tvunget til at forlade deres hjemland på grund af 

pludseligt opståede naturkatastrofer samt andre risikable situationer. Dette sker bl.a. ved at 

tilbyde humanitære visa, private sponsorater, adgang til undervisning for børn samt 

midlertidige arbejdstilladelser, så længe det ikke er muligt at opholde sig i eller vende 

tilbage til hjemlandet.  

h) Samarbejde om at identificere, udvikle og styrke løsninger for migranter, som er tvunget til at 

forlade deres hjemland på grund af naturkatastrofer, som gradvist udvikler sig over tid, de 

skadelige konsekvenser af klimaforandringer samt miljøforringelser, herunder ørkendannelse, 

jordforringelser, tørke og øget vandstand. Dette gøres f.eks. ved at planlægge muligheder for at 

flytte eller blive tildelt visum i tilfælde, hvor det ikke er muligt at opholde sig i eller vende 

tilbage til hjemlandet.  

i) Fremme adgangen til procedurer for familiesammenføring for migranter på alle niveauer ved 

hjælp af passende tiltag, som sikrer retten til et familieliv og barnets bedste interesser. Dette 

sker bl.a. ved at gennemgå og revidere de gældende krav, herunder til indkomst, 

sprogkundskaber, opholdets varighed, arbejdstilladelse samt adgang til social sikkerhed og 

sociale tjenester.   

j) Udvide de tilgængelige muligheder for uddannelsesmobilitet, f.eks. via bilaterale og 

multilaterale aftaler, som fremmer akademisk udveksling, herunder stipendier til 

studerende og akademiske fagfolk, professorater, fælles uddannelsesprogrammer samt 

internationale forskningsmuligheder i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre 

relevante interessenter.  

 



 

MÅLSÆTNING 6: Fremme en retfærdig og etisk rekruttering og beskytte de vilkår, 

der sikrer et værdigt arbejde  

 
22. Vi forpligter os til at gennemgå eksisterende rekrutteringsmekanismer, så det sikres, at disse 

både er retfærdige og etiske, samt for at beskytte alle migrantarbejdere mod enhver form for 

udnyttelse og misbrug for at kunne garantere dem menneskeværdige arbejdsforhold og 

maksimere migranternes socioøkonomiske bidrag – både i deres oprindelses- og 

bestemmelsesland. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

a) Fremme adgangen til samt godkendelse, underskrivning og implementering af relevante 

internationale værktøjer i forbindelse med international arbejdsmigration, arbejdsrettigheder, 

menneskeværdigt arbejde og tvangsarbejde.    

b) Bygge videre på de eksisterende bilaterale, subregionale og regionale platforme, som har 

overvundet forhindringer og identificeret de bedste praksisser inden for arbejdsmobilitet, ved 

at fremme en tværregional dialog til deling af denne viden samt fremme fuld respekt for 

migrantarbejdernes menneske- og arbejdsrettigheder på alle niveauer - herunder migranter, der 

arbejder som husarbejdere. 

c) Forbedre reglerne for offentlige og private rekrutteringsfirmaer, så de tilpasses til de 

internationale retningslinjer og bedste praksisser, forbyde rekrutteringsbureauer og 

arbejdsgivere at ændre eller opkræve rekrutteringsgebyrer eller tilsvarende omkostninger for 

arbejdsmigranterne med henblik på at forebygge gældsbinding, udnyttelse og tvangsarbejde. 

Dette sker bl.a. ved at oprette obligatoriske, retsgyldige mekanismer til en effektiv regulering 

og overvågning af rekrutteringsbranchen.  

d) Indgå partnerskaber med alle relevante interessenter, herunder arbejdsgivere, 

organisationer for migrantarbejdere samt fagforeninger, for at sikre, at migrantarbejderne 

modtager en skriftlig kontrakt og er bekendt med de deri anførte betingelser, 

bestemmelserne vedrørende international arbejdsrekruttering og ansættelse i 

bestemmelseslandet, deres rettigheder og forpligtelser samt om, hvordan de får adgang til 

effektive klagemekanismer på et sprog, de forstår.  

e) Vedtage og implementere nationale love, som indeholder sanktioner mod overtrædelser af 

menneske- og arbejdsrettigheder – især i tilfælde af tvangs- og børnearbejde – og 

samarbejde med den private sektor, herunder arbejdsgivere, rekrutteringsbureauer, 

underleverandører og leverandører til opbygning af partnerskaber, som styrker 

betingelserne for menneskeværdigt arbejde, hindrer misbrug og udnyttelse, og som sikrer, 

at roller og ansvar i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesprocessen er nøje 

beskrevet. På den måde styrkes gennemsigtigheden i leveringskæden.  

f) Styrke håndhævelsen af en retfærdig og etisk rekruttering og menneskeværdige 

arbejdsbetingelser og -politikker ved at styrke inspektørers og andre myndigheders mulighed 

for at foretage en bedre overvågning af rekrutteringsbureauer, arbejdsgivere samt andre 

serviceudbydere i alle sektorer. Samtidig sikres det, at de internationale menneskerettigheder 

og arbejdsretten overholdes for at hindre enhver form for udnyttelse, slaveri samt tvangs- og 

børnearbejde.  

g) Udvikle og styrke arbejdsmigration samt retfærdige og etiske rekrutteringsprocesser, som giver 

migranterne mulighed for at skifte arbejdsgiver og tilpasse betingelserne for eller længden af 

deres ophold med så få administrative forhindringer som muligt. Samtidig styrkes mulighederne 

for menneskeværdigt arbejde og respekten for internationale menneskerettigheder og 

arbejdsret.  

h) Træffe foranstaltninger, der forbyder konfiskering eller tilbageholdelse af arbejdskontrakter 

uden samtykke samt rejse- eller identitetsdokumenter fra migranter med henblik på at forebygge 



 

misbrug, enhver form for udnyttelse, tvangs- og børnearbejde, pengeafpresning samt andre 

afhængighedssituationer. Samtidig skal migranterne have mulighed for til fulde at udøve deres 

menneskerettigheder.  

i) Tilbyde migrantarbejdere, som er beskæftiget i lønnet arbejde, og hvor der foreligger en 

arbejdskontrakt, de samme arbejdsrettigheder og den samme beskyttelse som andre 

arbejdere i den pågældende sektor – herunder retten til retfærdige og fordelagtige 

arbejdsvilkår, til lige løn for lige arbejde, frihed til forsamling samt til den højest opnåelige 

standard inden for fysisk og psykisk sundhed. Dette gøres f.eks. i form af lønbeskyttelse, 

social dialog og medlemskab af fagforeninger.   

j) Sikre, at migranter, som arbejder i den uformelle sektor, har sikker adgang til en effektiv 

indrapportering, klageadgang samt oprejsning i tilfælde af udnyttelse, misbrug eller 

overtrædelse af deres rettigheder på arbejdspladsen. Endvidere skal dette ske på en måde, 

som ikke gør migranterne endnu mere sårbare, hvis de indberetter sådanne tilfælde. 

Samtidig skal de have mulighed for at deltage i sagsanlæg – uanset oprindelses- eller 

bestemmelsesland. 

k) Gennemgå relevante nationale arbejdslove, beskæftigelsespolitikker og -programmer for at 

sikre, at de tager højde for kvindelige migrantarbejderes særlige behov og bidrag – især ved 

husligt arbejde samt ufaglært arbejde – og i den forbindelse træffe bestemte foranstaltninger 

for at forebygge, indberette, håndtere og effektivt afhjælpe enhver form for udnyttelse og 

misbrug, herunder seksuel og kønsrelateret vold som grundlag for at understøtte politikker 

med fokus på kønsrelateret arbejdsmobilitet.  

l) Udvikle og forbedre nationale politikker og programmer i forhold til international 

arbejdsmobilitet - bl.a. under hensyntagen til de relevante anbefalinger i de generelle ILO-

retningslinjer og operationelle retningslinjer for en retfærdig rekruttering, FNs ledende 

principper om arbejds- og menneskerettigheder samt IOMs internationale rekrutteringssystem 

(IRIS). 

 

 

MÅLSÆTNING 7: Håndtere og reducere sårbarheder inden for migration 

 
23. Vi forpligter os til at reagere på migranternes behov, hvis de står i sårbare situationer, som 

kan opstå som følge af de forhold, de rejser under, eller de betingelser, de er underlagt i deres 

oprindelses-, transit- eller bestemmelsesland. Dette gøres ved at hjælpe dem og beskytte deres 

menneskerettigheder i overensstemmelse med vores forpligtelser under international lov. 

Derudover er vi til enhver tid forpligtet til at varetage barnets bedste interesser. Dette er et 

primært hensyn i situationer, hvor der er børn involveret, ligesom der skal anvendes en 

kønsrelateret tilgang til at håndtere sårbarheder, herunder som reaktion på blandede bevægelser. 

 
For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

 
a) Gennemgå relevante politikker og praksisser for at sikre, at de ikke skaber, forværrer eller 

uforvarende øger sårbarheder for migranter. Dette sker bl.a. ved at anvende en tilgang, som 

har fokus på menneskerettigheder, køn og handicap samt alder og børn.   

b) Udvikle omfattende politikker og partnerskaber, som tilbyder migranter i sårbare situationer - 

uanset deres migrationsstatus - den nødvendige støtte i alle migrationens faser. Dette gøres ved 

hjælp af bistand, identifikation samt beskyttelse af deres menneskerettigheder – især i tilfælde, 

der omfatter kvinder i fare, børn – især uledsagede børn, eller børn, der er blevet adskilt fra 

deres familier – personer tilhørende etniske eller religiøse minoriteter, voldsofre - herunder 

seksuel og kønsrelateret vold - ældre mennesker, personer med handicap, personer, som 

udsættes for diskrimination, indfødte, arbejdere, som udsættes for udnyttelse og misbrug, 

husarbejdere, ofre for menneskehandel samt migranter, der udsættes for udnyttelse og misbrug 



 

i forbindelse med smugling af migranter.  

c) Udvikle kønsbaserede migrationspolitikker til håndtering af særlige behov og sårbarheder 

hos migrantkvinder, -piger og -drenge. Dette kan bl.a. omfatte bistand, sundhedsydelser, 

psykologhjælp og anden rådgivning samt adgang til domstole og effektive retsmidler – især 

i tilfælde af seksuel og kønsrelateret vold, misbrug og udnyttelse.  

d) Gennemgå relevante arbejdslove og arbejdsvilkår for at kunne identificere og effektivt håndtere 

arbejdspladsrelaterede sårbarheder for og misbrug af migrantarbejdere på alle niveauer, 

herunder husarbejdere samt arbejdere beskæftiget i den uformelle sektor i samarbejde med 

relevante interessenter – især i den private sektor.  

e) Registrere migrantbørn i nationale børnebeskyttelsessystemer ved at etablere omfattende 

procedurer til beskyttelse af migrantbørn i relevante lovgivningsmæssige, administrative og 

juridiske sagsanlæg og afgørelser samt i alle migrationspolitikker og -programmer, som berører 

børn, herunder konsulære beskyttelsespolitikker og tjenester samt grænseoverskridende 

samarbejdsrammeaftaler. På den måde varetages barnets bedste interesser, som på passende vis 

integreres, fortolkes og anvendes i koordinering og samarbejde med de myndigheder, der 

varetager barnets interesser.   

f) Beskytte uledsagede og adskilte børn i alle migrationsfaser ved at iværksætte særlige 

procedurer for deres identifikation, henvisning, omsorg og familiesammenføring samt give 

adgang til sundhedstjenester - f.eks. psykologhjælp - uddannelse, juridisk bistand samt 

retten til at blive hørt i administrative og juridiske procedurer. I den forbindelse skal der 

hurtigt udpeges en kompetent og objektiv juridisk værge som et vigtigt redskab til at 

håndtere særlige sårbarheder for og diskrimination af barnet, beskytte det mod enhver form 

for vold eller krænkelser samt sikre adgang til bæredygtige løsninger, som er i barnets 

bedste interesse.  

g) Sikre, at migranter har adgang til offentlig eller billig juridisk bistand og repræsentation i 

forbindelse med juridiske procedurer, som måtte berøre dem. Det samme gælder under enhver 

juridisk eller administrativ høring med henblik på at beskytte alle migranter - hvor som helst - 

og at de anerkendes som personer for loven, samt at retsproceduren foregår på en objektiv og 

ikke-diskriminerende måde.  

h) Udvikle tilgængelige og hensigtsmæssige procedurer, som letter overgangen fra en status til en 

anden, og orientere migranterne om deres rettigheder og forpligtelser, så det kan forhindres, at 

migranterne havner i en irregulær status i bestemmelseslandet, at reducere usikkerheden for en 

status og dermed forbundne sårbarheder samt give mulighed for en individuel vurdering af 

migranternes status – herunder for dem, som er faldet ud af deres regulære status, uden at de 

behøver at frygte arbitrær udvisning.  

i) Bygge videre på eksisterende praksisser for at sikre adgang for migranter, som befinder sig 

i en irregulær status, så der kan blive foretaget en individuel vurdering, der kan medføre en 

regulær status – på sag-til-sag-basis – og baseret på klare og gennemsigtige kriterier, især i 

tilfælde, hvor der er børn, unge og familier involveret, som en mulighed for at reducere 

sårbarheder. Ligeledes vil landene sikre sig en større viden om den bosiddende befolkning.   

j) Anvende konkrete støtteforanstaltninger for at sikre, at migranter, der befinder sig i 

krisesituationer i transit- eller bestemmelseslandet, har adgang til konsulær beskyttelse og 

humanitær bistand. Dette sker bl.a. ved at fremme et grænseoverskridende og bredt 

internationalt samarbejde samt ved at tage hensyn til migranterne før, i og efter 

krisesituationer.   

k) Inddrage lokale myndigheder og relevante interessenter i identifikation og henvisning af 

samt bistand til migranter i sårbare situationer - bl.a. ved hjælp af aftaler med nationale 

beskyttelsesorganer, udbydere af juridisk bistand og tjenester samt inddragelse af mobile 

responsteams, hvor det er muligt. 



 

l) Udvikle nationale politikker og programmer for at forbedre de nationale reaktioner, som 

håndterer migranternes behov i sårbare situationer. Dette sker bl.a. ved at tage højde for de 

relevante anbefalinger fra de globale migrationsprincipper og -retningslinjer, som 

understøttes af praktisk rådgivning i beskyttelse af menneskerettigheder for migranter i 

sårbare situationer. 

 

MÅLSÆTNING 8: Redde liv og iværksætte en koordineret international indsats for 

savnede migranter 

 
24. Vi forpligter os til at samarbejde internationalt om at redde liv og forebygge dødsfald og 

skader blandt migranter. Dette skal ske ved hjælp af individuelle eller fælles eftersøgnings- og 

redningsaktioner, standardiseret indsamling og udveksling af relevante informationer, hvor der 

tages udgangspunkt i et fælles ansvar for at beskytte migranternes liv i henhold til international 

lov. Endvidere forpligter vi os til at identificere døde eller forsvundne personer samt til at styrke 

kommunikationen med de berørte familier. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

 
a) Udvikle procedurer og aftaler om eftersøgning og redning af migranter med det primære 

formål at beskytte migranternes ret til liv samt opretholde forbuddet mod kollektiv 

eksklusion, garantere retssikkerhed og individuelle vurderinger, øge kapaciteten til 

modtagelse og bistand samt sikre, at bistand, der udelukkende er af ren humanitær karakter, 

ikke anses for ulovlig. 

b) Gennemgå konsekvenserne af migrationsrelaterede politikker og love for at sikre, at disse ikke  

øger eller skaber risiko for, at migranterne forsvinder. Dette gøres ved at identificere farlige 

transitruter, som bruges af migranterne, ved at samarbejde med andre lande, relevante 

interessenter og internationale organisationer for at identificere de kontekstuelle risici og 

etablere mekanismer for at hindre og reagere på disse situationer. Her er der et særligt fokus på 

migrantbørn (især uledsagede eller adskilte).  

c) Give migranterne mulighed for at kommunikere med deres familier uden forsinkelser, så 

migranterne kan oplyse dem om, at de er i live. Dette gøres ved at skabe en lettere adgang 

til kommunikation langs ruterne og på bestemmelsesstedet, herunder på steder, hvor de 

måtte blive tilbageholdt. Samtidig skal der gives adgang til konsulære tjenester, lokale 

myndigheder og organisationer, som kan hjælpe med at skabe kontakt til familierne - især 

for uledsagede eller adskilte børn og teenagere.  

d) Oprette transnationale koordineringskanaler - bl.a. via konsulært samarbejde - samt oprette 

kontaktpunkter for familier, som leder efter forsvundne migranter, hvor familierne kan 

blive orienteret om eftersøgningens status samt få andre relevante oplysninger. Dette sker 

under beskyttelse af privatlivets fred og af personoplysninger.   

e) Indsamle, centralisere og systematisere data om eventuelle lig og sikre sporbarheden efter 

begravelsen i henhold til internationalt godkendte retsmedicinske standarder samt oprette 

koordineringskanaler på transnationalt niveau for at sikre identifikation og orientering til 

familierne.  

f) Gøre alt, hvad der er muligt – bl.a. via internationalt samarbejde – for at bjærge, identificere 

og hjemsende de jordiske rester af afdøde migranter til deres hjemlande med respekt for 

familiens ønsker, og – i tilfælde af uidentificerede personer – muliggøre identifikation og 

efterfølgende bjærgning af de jordiske rester. På den måde kan det sikres, at afdøde 

migranter behandles på en værdig, respektfuld og ordentlig måde.  

 
 

MÅLSÆTNING 9: Styrke transnationale reaktioner på smugling af migranter  



 

 
25. Vi forpligter os til at intensivere den fælles indsats for at forebygge og bekæmpe smugling af 

migranter ved at styrke kapaciteten og det internationale samarbejde. På den måde kan smugling af 

migranter forebygges, undersøges, forfølges og afstraffes, så smuglernetværkene kan blive 

retsforfulgt og straffet. Vi forpligter os ligeledes til at sikre, at migranter ikke kan blive draget til 

ansvar eller retsforfulgt, hvis de har været genstand for menneskesmugling, uagtet eventuel 

retsforfølgelse for anden overtrædelse af national lov. Vi forpligter os ligeledes til at identificere 

smuglede migranter for at beskytte deres menneskerettigheder under hensyntagen til kvinder og 

børns særlige behov og i særdeleshed hjælpe de migranter, som er genstand for menneskesmugling 

under skærpende omstændigheder – i henhold til international lov. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

a) Fremme adgang til samt godkendelse og implementering af protokollen mod smugling af 

migranter til lands, til vands og i luften, suppleret af FNs konvention mod transnational 

organiseret kriminalitet (UNTOC).  

b) Anvende transnationale, regionale og bilaterale mekanismer til deling af relevant 

information og efterretninger om smuglerruter, arbejdsmetoder og økonomiske 

transaktioner blandt smuglernetværk, sårbare situationer for migranterne samt øvrige data 

til nedbrydning af netværk og styrkelse af fælles reaktioner.  

c) Udvikle samarbejdsprotokoller med fokus på køn og børn langs migrationsruterne, som skildrer 

foranstaltningerne trin for trin, så det er muligt at identificere og hjælpe smuglede migranter i 

henhold til international lov, samt fremme grænseoverskridende retshåndhævelse og 

efterretningssamarbejde til at bekæmpe smugling af migranter. Dette har til formål at standse 

smugleri og forebygge ureguleret migration, samtidig med at bekæmpelsen af smugleriet sker i 

fuld respekt for menneskerettighederne.  

d) Vedtage lovgivende og andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at kunne 

påvise smugling af migranter som en kriminel handling, når den begås med forsæt, samt for 

at opnå – enten direkte eller indirekte – en økonomisk eller anden materiel fordel for 

smugleren, hvilket også vil omfatte strengere straffe ved smugling af migranter under 

skærpende omstændigheder i henhold til international lov. 

e) Udforme, gennemgå eller tilpasse relevante politikker og procedurer for at kunne skelne 

mellem smugling af migranter og menneskehandel. Dette sker ved at anvende korrekte 

definitioner og forskellige reaktioner på disse særskilte forbrydelser. Samtidig anerkendes 

det, at smuglede migranter også kan blive ofre for menneskehandel, og de kræver derfor 

tilstrækkelig beskyttelse og bistand.  

f) Træffe foranstaltninger til at forhindre smugling af migranter i migrationsprocessen i 

samarbejde med andre lande og relevante interessenter. Dette sker bl.a. ved at samarbejde om 

udvikling, offentlig information, retfærdighed samt uddannelse og teknisk opbygning af 

kapacitet på nationalt og lokalt plan, hvor der lægges særlig vægt på geografiske områder, hvor 

den uregulerede migration stammer fra.    

 

 

 

MÅLSÆTNING 10: Forebygge, bekæmpe og udrydde menneskehandel inden for 

international migration 

 
26. Vi forpligter os til at træffe lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger for at forhindre, 

bekæmpe og udrydde menneskehandel i forbindelse med international migration. Dette skal ske 

ved at skabe en øget kapacitet samt ved internationalt samarbejde for at undersøge, retsforfølge og 

afstraffe menneskehandel, modvirke efterspørgslen, som afføder udnyttelse og derved medfører 



 

menneskehandel, samt bringe straffriheden for smuglernetværk til ophør. Derudover forpligter vi os 

til at styrke identifikation og beskyttelse af samt bistand til migranter, som er ofre  for 

menneskehandel – med særligt fokus på kvinder og børn. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

 
a) Fremme adgang til samt godkendelse og implementering af protokollen for at forebygge, 

standse og afstraffe menneskehandel – især af kvinder og børn, suppleret af FNs konvention 

mod transnational organiseret kriminalitet (UNTOC). 

b) Fremme implementeringen af den globale handlingsplan til bekæmpelse af 

menneskehandel under hensyntagen til de relevante anbefalinger i UNODCs værktøjer til 

bekæmpelse af menneskehandel samt andre relevante UNODC-dokumenter i udviklingen 

og implementeringen af nationale og regionale politikker og tiltag i forbindelse med 

menneskehandel.  

c) Overvåge uregulerede migrationsruter, som måtte blive udnyttet af netværk inden for 

menneskehandel med henblik på at rekruttere og forfølge smuglede eller irregulære 

migranter. Dette skal styrke samarbejdet på bilateralt, regionalt og tværregionalt plan med 

henblik på forebyggelse, undersøgelse og forfølgelse af gerningsmændene samt til 

identifikation og beskyttelse af samt bistand til ofre for menneskehandel.  

d) Dele relevante informationer og efterretninger via transnationale og regionale mekanismer, 

herunder arbejdsmetoder, økonomimodeller og de betingelser, som står bag netværk inden 

for menneskehandel, styrke samarbejdet mellem alle relevante aktører, herunder finansielle 

efterretningsenheder, tilsynsmyndigheder og finansielle institutioner. Dette sker med 

henblik på at identificere og afbryde finansielle strømme i forbindelse med menneskehandel 

samt fremme retligt samarbejde og håndhævelse med henblik på at sikre ansvarlighed og 

bringe straffrihed til ophør.  

e) Træffe foranstaltninger, der især håndterer sårbarheder for kvinder, mænd, piger og drenge 

– uagtet deres migrationsstatus – som er i fare for at blive ofre for menneskehandel samt 

andre former for udnyttelse. Dette sker ved at fremme adgangen til domstole og sikker 

indberetning uden frygt for tilbageholdelse, udvisning eller straf – med fokus på 

forebyggelse, identifikation, tilstrækkelig beskyttelse og bistand samt håndtering af 

bestemte former for misbrug og udnyttelse.  

f) Sikre, at de definitioner af menneskehandel, som anvendes i lovgivningen, migrationspolitikker 

og -planlægning samt ved retsforfølgelse, er i overensstemmelse med international lov. Dette 

har til formål at skelne mellem de forbrydelser, der hører ind under menneskehandel, og dem, 

der hører ind under smugling af migranter.  

g) Styrke lovgivningen og relevante procedurer for at fremme retsforfølgelsen af 

menneskehandlere, undgå kriminalisering af migranter, som er ofre for menneskehandel, 

og sikre, at ofrene modtager tilstrækkelig beskyttelse og bistand – ubetinget af samarbejdet 

med myndighederne mod mistænkte menneskehandlere. 

h) Tilbyde migranter, som er ofre for menneskehandel, den nødvendige beskyttelse og bistand, 

herunder fysisk, psykologisk og social rekonvalescens samt foranstaltninger, der giver dem 

mulighed for at blive i bestemmelseslandet – enten midlertidigt eller permanent – i passende 

tilfælde. Derudover skal ofrene have adgang til domstolene, herunder oprejsning i henhold til 

international lov. 

i) Oprette nationale og lokale informationssystemer og uddannelsesprogrammer, som varsler og 

uddanner borgere, arbejdsgivere samt offentlige embedsmænd og retshåndhævende 

myndigheder. Derudover øges kapaciteten til at identificere tegn på menneskehandel, herunder 

tvangs- eller børnearbejde i oprindelses-, transit- eller bestemmelseslandet.  



 

j) Investere i oplysningskampagner i samarbejde med relevante interessenter for migranter og 

potentielle migranter om de risici og farer, der er forbundet med menneskehandel, samt 

oplyse dem om, hvordan man forebygger og indberetter menneskehandel.  

 

MÅLSÆTNING 11: Administrere grænser på en integreret, sikker og koordineret 

måde  

 
27. Vi forpligter os til at administrere vores nationale grænser på en koordineret måde, som fremmer 

bilateralt og regionalt samarbejde, garanterer sikkerhed for lande, lokalsamfund og migranter samt 

fremmer sikre og regulerede grænseoverskridende bevægelser af mennesker og forebygger irregulær 

migration. Derudover forpligter vi os til at implementere grænsekontrolpolitikker, som overholder 

den nationale suverænitet, retssikkerhed, forpligtelser hørende under international lov, alle 

migranters menneskerettigheder – uanset deres migrationsstatus – og at disse er ikke-

diskriminerende under hensyntagen til køn og børn. 

 
For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger:  

a) Styrke det internationale, regionale og tværregionale grænsesamarbejde under hensyntagen til 

transitlandes særlige situation, korrekt identifikation, rettidig og effektiv henvisning, bistand og 

tilstrækkelig beskyttelse af migranter i sårbare situationer ved eller i nærheden af internationale 

grænser i henhold til internationale menneskerettigheder. Dette sker ved at vedtage 

helhedsstrategier, implementere fælles undervisning på tværs af grænser samt understøtte 

kapacitetsskabende foranstaltninger. 

b) Etablere passende strukturer og mekanismer for en effektiv og integreret grænseadministration 

ved at sikre omfattende og effektive procedurer ved krydsning af grænser. Dette omfatter bl.a. 

en forundersøgelse af de personer, der ankommer til grænsen, indberetning af passagerer samt 

brug af informations- og kommunikationsteknologi under overholdelse af princippet om ikke-

diskrimination og respekt for retten til privatlivets fred samt beskyttelse af personoplysninger.  

c) Gennemgå og revidere relevante nationale procedurer til grænseundersøgelser, individuel 

vurdering og interviewprocesser for at sikre retssikkerheden ved internationale grænser, og 

at alle migranter behandles i henhold til international lov om menneskerettigheder. Dette 

omfatter bl.a. samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner samt andre 

relevante interessenter.  

d) Udvikle tekniske samarbejdsaftaler, som gør det muligt for landene at anmode om samt 

tilbyde aktiver, udstyr og anden teknisk bistand til styrkelse af grænseadministrationen 

– især inden for eftersøgning og redning samt andre nødsituationer.  

e) Sikre, at børnebeskyttelsesmyndigheder informeres straks og deltager i procedurer til 

bestemmelse af barnets bedste interesser, når et uledsaget eller adskilt barn krydser en 

international grænse – i henhold til international lov. Dette omfatter f.eks. undervisning af 

grænseembedsmænd i børns rettigheder samt procedurer vedrørende børn – bl.a. de procedurer, 

der hindrer, at familier bliver adskilt og genforener familier, hvis de er blevet adskilt fra 

hinanden.   

f) Gennemgå og revidere relevante love og regler for at afgøre, om sanktioner er nødvendige 

til at håndtere ureguleret indrejse eller ophold og i så fald sikre, at de er forholdsmæssige, 

retfærdige, ikke-diskriminerende og i fuld overensstemmelse med retssikkerheden og andre 

forpligtelser i henhold til international lov. 

g) Styrke det grænseoverskridende samarbejde mellem nabolande og andre lande i forhold til 

behandlingen af de personer, der krydser eller forsøger at krydse internationale grænser – 

under hensyntagen til relevante anbefalinger fra OHCHRs principper og retningslinjer for 

menneskerettigheder ved internationale grænser til identifikation af de bedste praksisser.  

 



 

MÅLSÆTNING 12: Styrke sikkerheden og forudsigeligheden i 

migrationsprocedurerne for at sikre en passende undersøgelse, vurdering og 

henvisning 

 
28. Vi forpligter os til at øge sikkerheden og forudsigeligheden i migrationsprocedurer ved at 

udvikle og styrke effektive og menneskerettighedsbaserede mekanismer for en passende og 

rettidig undersøgelse og individuel vurdering af alle migranter med det formål at identificere og 

fremme adgangen til relevante henvisningsprocedurer i henhold til international lov. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

a) Øge gennemsigtigheden og tilgængeligheden af migrationsprocedurer ved at formidle kravene 

til indrejse, optagelse, ophold, arbejde, studier og andre aktiviteter samt indføre teknologi til 

forenkling af ansøgningsprocedurer for at kunne undgå unødige forsinkelser og udgifter for 

lande og migranter.  

b) Udvikle og gennemføre intra- og tværregionale specielle menneskerettigheder og 

traumeinformeret undervisning for de første respondenter og embedsmænd, herunder 

retshåndhævende myndigheder, grænsemyndigheder, konsulære repræsentanter og 

juridiske organer. Dette sker med henblik på at fremme og standardisere identifikation og 

henvisning samt passende bistand og rådgivning – på en kulturfølsom måde – over for ofre 

for menneskehandel, migranter i sårbare situationer, herunder børn – især uledsagede og 

adskilte – samt personer, som måtte være genstand for udnyttelse og misbrug i forbindelse 

med smugling af migranter under skærpende omstændigheder.  

c) Oprette henvisningsmekanismer med fokus på køn og børn, herunder forbedrede 

undersøgelsesprocedurer og individuelle vurderinger udviklet i samarbejde med lokale 

myndigheder, nationale menneskerettighedsinstitutioner, internationale organisationer og 

civilsamfund.  

d) Sikre, at migrantbørn hurtigt identificeres på det første ankomststed i enten transit- eller 

bestemmelseslandet, og at de, såfremt de er uledsagede eller adskilte, straks henvises til 

børnebeskyttelsesmyndighederne eller andre relevante tjenester. I den forbindelse skal der 

ligeledes udpeges en kompetent og objektiv juridisk værge, familiebåndet skal beskyttes, og 

alle, som retmæssigt kan hævde at være barn, skal behandles som sådan – medmindre andet 

bestemmes ved en tværfaglig og uafhængig vurdering af barnets alder.  

e) Ved blandede bevægelser sikre, at relevante informationer om rettigheder og forpligtelser 

under nationale love og procedurer, herunder om krav til indrejse og ophold, tilgængelige 

former for beskyttelse samt muligheder for tilbagesendelse, er tilgængelige og formidles på 

en passende, rettidig og effektiv måde.   

 

MÅLSÆTNING 13: Kun anvende tilbageholdelse som en sidste udvej og arbejde mod 

andre alternativer 

 
29. Vi forpligter os til at sikre, at enhver tilbageholdelse i forbindelse med international migration 

lever op til retssikkerheden, er ikke-arbitrær, baseret på lovgivning, nødvendighed, proportionalitet 

og individuelle vurderinger, udføres af autoriserede embedsmænd og i det kortest mulige tidsrum, 

uanset om der er tale om tilbageholdelse ved indrejse, under transitten, eller ved tilbagesendelsen, 

og uanset stedet hvor tilbageholdelsen finder sted. Derudover forpligter vi os til at prioritere ikke-

frihedsberøvende alternativer til tilbageholdelse, som er i tråd med international lov samt til at 

anvende en tilgang, der er baseret på menneskerettigheder ved enhver tilbageholdelse af migranter, 

hvor tilbageholdelse kun anvendes som en sidste udvej. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 



 

 
a) Anvende eksisterende relevante menneskerettighedsmekanismer for at skabe en bedre 

uafhængig overvågning af tilbageholdelsen af migranter og sikre, at dette er en sidste udvej, 

at menneskerettighederne ikke krænkes, og at landene understøtter, implementerer og 

skaber andre alternativer til tilbageholdelse. Her er ikke-frihedsberøvende foranstaltninger 

at foretrække samt samfundsbaserede hjælpeordninger – især når der er tale om familier og 

børn. 

b) Styrke et omfattende ”opbevaringssted” for at udbrede den bedste praksis inden for 

menneskerettighedsbaserede alternativer til tilbageholdelse i forbindelse med international 

migration. Dette omfatter f.eks. en styrkelse af regulær udveksling og udvikling af 

initiativer baseret på bedste praksis mellem lande og relevante interessenter. 

c) Gennemgå og revidere relevant lovgivning, politikker og praksisser i forhold til 

tilbageholdelse af migranter. Dette skal sikre, at migranterne ikke tilbageholdes arbitrært, 

at afgørelser om tilbageholdelse er baseret på lovgivning, er forholdsmæssige, har et 

retmæssigt formål og udføres på et individuelt grundlag, er i fuld overensstemmelse med 

retssikkerheden og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, og at tilbageholdelse af 

migranter ikke understøttes som en ondskabsfuld, umenneskelig eller nedværdigende 

behandling af migranter – i henhold til de internationale menneskerettigheder.  

d) Sikre adgang til domstole for alle migranter i transit- og bestemmelseslandet, såfremt disse 

er genstand for tilbageholdelse, herunder ved at lette adgangen til gratis eller billig juridisk 

rådgivning hos en kvalificeret og uafhængig advokat samt sikre adgang til oplysning og ret 

til en regelmæssig gennemgang af en tilbageholdelsesordre. 

e) Sikre, at alle tilbageholdte migranter bliver orienteret om årsagen til tilbageholdelsen, og 

at dette sker på et sprog, de forstår. Derudover skal de have mulighed for at udøve deres 

rettigheder, herunder til at kontakte de respektive konsulære eller diplomatiske 

myndigheder uden forsinkelse, juridiske repræsentanter og familiemedlemmer i henhold til 

international lov og retssikkerhed.   

f) Reducere de negative og potentielt langvarige konsekvenser af tilbageholdelsen af 

migranter ved at sikre retssikkerhed og proportionalitet, at dette sker i det kortest mulige 

tidsrum, beskytte den fysiske og psykiske integritet, og at migranterne – som minimum – 

har adgang til mad, basale sundhedsydelser, juridisk orientering og bistand, oplysning og 

kommunikation samt tilbydes passende indkvartering i henhold til internationale 

menneskerettigheder.  

g) Sikre, at alle statslige myndigheder og private aktører, der er ansvarlige for at administrere 

tilbageholdelsen af migranter, sørger for, at dette sker i overensstemmelse med 

menneskerettighederne, at de undervises i ikke-diskrimination og ligebehandling, 

forebyggelse af anholdelser og tilbageholdelse uden lovhjemmel i forbindelse med 

international migration, og at de holdes ansvarlig for overtrædelser eller misbrug af 

menneskerettighederne.   

h) Til enhver tid beskytte og respektere barnets interesser og rettigheder – uanset migrationsstatus 

– ved at sikre, at der findes en række alternativer til tilbageholdelse i en ikke-frihedsberøvende 

sammenhæng, hvor der er særligt fokus på samfundsbaserede hjælpeordninger, som sikrer 

adgang til undervisning og sundhedsvæsen samt respekterer retten til familieliv og familiebånd, 

og som tilstræber at bringe tilbageholdelser af børn til ophør i forbindelse med international 

migration.  

 

MÅLSÆTNING 14: Styrke konsulær beskyttelse, bistand og samarbejde gennem 

migrationsprocessen  

 
30. Vi forpligter os til at styrke konsulær beskyttelse af og bistand til  vores statsborgere i udlandet 

samt konsulært samarbejde mellem landene for bedre at kunne beskytte migranternes rettigheder og 



 

interesser. Ligeledes skal der bygges videre på de konsulære myndigheders funktion for at styrke 

interaktionen mellem migranterne og myndighederne i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandet 

– og i henhold til international lov. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Samarbejde om at opbygge konsulær kapacitet, uddanne konsulære embedsmænd, 

understøtte ordninger om at tilbyde kollektive konsulære tjenester, hvor de enkelte lande 

måtte mangle kapacitet. Dette omfatter f.eks. teknisk bistand samt udvikling af bilaterale 

eller regionale ordninger om forskellige områder inden for konsulært samarbejde. 

b) Inddrage relevant konsulært og immigrationspersonale i eksisterende globale og regionale 

migrationsfora med henblik på at udveksle informationer og bedste praksisser i forhold til 

fælles problemstillinger, som angår borgere i udlandet og bidrager til udviklingen af en 

omfattende og evidensbaseret migrationspolitik. 

c) Vedtage bilaterale eller regionale aftaler vedrørende konsulær bistand og repræsentation på 

steder, hvor landene har interesse i at fremme effektive konsulære tjenester i forhold til 

migration, men som ikke har diplomatisk eller konsulær tilstedeværelse.  

d) Styrke den konsulære kapacitet for at kunne identificere, beskytte eller bistå vores statsborgere 

i udlandet, som befinder sig i en sårbar situation. Dette omfatter ofre for overtrædelser eller 

misbrug af menneske- og arbejdsrettigheder, ofre for kriminalitet, ofre for menneskehandel, 

migranter, som er genstand for smugling under skærpende omstændigheder, samt 

migrantarbejdere, som udnyttes i rekrutteringsprocessen. Dette gøres ved at undervise 

konsulære embedsmænd i handlinger, som er baseret på menneskerettigheder, køn og børn.    

e) Give vores statsborgere i udlandet mulighed for at registrere sig i oprindelseslandet i tæt 

samarbejde med de konsulære, nationale og lokale myndigheder samt relevante 

migrantorganisationer. Dette sker med henblik på at fremme oplysning, tjenester og bistand 

til migranter, som befinder sig i en nødsituation, og sikre migranternes adgang til relevant 

og rettidig information – herunder ved at oprette hjælpelinjer samt styrke nationale digitale 

databaser, samtidig med at retten til privatlivets fred opretholdes, og personoplysninger 

beskyttes.   

f) Yde konsulær støtte til vores statsborgere via rådgivning, herunder om lokale love og 

praksisser, interaktion med myndigheder, økonomisk inklusion og virksomhedsstiftelse 

samt udstedelse af relevant dokumentation, herunder rejsedokumenter og konsulære 

identitetsdokumenter, som kan lette adgangen til tjenester, hjælp i nødsituationer, oprettelse 

af bankkonto samt adgang til pengeoverførsler.  

 

MÅLSÆTNING 15: Give adgang til grundlæggende tjenester for migranter  

 
31. Vi forpligter os til at sikre, at alle migranter – uanset deres migrationsstatus – kan udøve deres 

menneskerettigheder via en sikker adgang til grundlæggende tjenester. Vi forpligter os endvidere 

til at styrke de systemer, der leverer tjenester til migranter, også selvom statsborgere og regulære 

migranter kan være berettiget til mere omfattende tjenester, idet vi skal sikre, at enhver 

forskelsbehandling skal være baseret på lov, være forholdsmæssig samt forfølge et retmæssigt mål i 

henhold til de internationale menneskerettigheder. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Iværksætte love og træffe foranstaltninger for at sikre, at tjenesterne ikke medfører 

diskrimination af migranter på grund af deres race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller 

andre synspunkter, national eller social oprindelse, ejendom, fødsel, handicap eller andre 



 

årsager uden hensyntagen til tilfælde, hvor forskellig udførelse af tjenester måtte blive aktuel 

på baggrund af migrationsstatus.  

b) Sikre, at samarbejdet mellem tjenesteudbydere og immigrationsmyndigheder ikke forværrer 

sårbarheder hos irregulære migranter ved at bringe deres adgang til tjenester i fare eller krænke 

deres ret til privatliv, frihed og sikkerhed på de steder, hvor de grundlæggende tjenester udføres.   

c) Oprette og styrke holistiske og lettilgængelige servicepunkter på lokalt plan, som er 

inkluderende over for migranter, tilbyde relevante oplysninger om grundlæggende tjenester 

med fokus på køn, handicap og børn og sørge for en sikker adgang til disse tjenester.  

d) Oprette eller understøtte uafhængige institutioner på nationalt eller lokalt plan, herunder 

menneskerettighedsinstitutioner, som kan modtage, undersøge og overvåge klager over 

situationer, hvor migranterne er blevet hindret eller nægtet adgang til grundlæggende 

tjenester, lette adgangen til at klage og arbejde mod en ændret praksis.  

e) Indarbejde migranternes sundhedsbehov i nationale og lokale sundhedspolitikker og -planer. 

Dette gøres bl.a. ved at styrke kapaciteten til at udbyde tjenesteydelser, understøtte en billig og 

ikke-diskriminerende adgang dertil, nedbryde kommunikationsbarrierer og undervise udbydere 

af sundhedsydelser i kulturforskelle med henblik på at fremme den fysiske og mentale sundhed 

for migranter og lokalsamfund på et overordnet plan, bl.a. under hensyntagen til relevante 

anbefalinger fra WHOs rammeaftale om prioriteringer og ledende principper til understøttelse 

af flygtninge og migranters sundhed. 

f) Tilbyde en inkluderende uddannelse på rimelige vilkår til migrantbørn og unge samt fremme 

adgangen til livslang læring, herunder ved at øge kapaciteten inden for uddannelsessystemet og 

styrke en ikke-diskriminerende adgang til tidlig udvikling i barndommen, formel uddannelse, 

uformelle undervisningsprogrammer for børn, som ikke har adgang til det formelle 

uddannelsessystem, on-the-job-træning og erhvervsfaglig undervisning, teknisk uddannelse og 

sprogundervisning samt oprette partnerskaber sammen med alle interessenter, som kan 

understøtte denne indsats. 

 

MÅLSÆTNING 16: Styrke migranter og lokalsamfund til at realisere fuld inklusion og 

social samhørighed   

 
32. Vi forpligter os til at fremme et inkluderende og sammenhængende samfund ved at sikre 

migranterne mulighed for at blive aktive medlemmer af samfundet og styrke det gensidige 

engagement hos modtagersamfundet og migranterne, så de hver især kan udøve deres rettigheder og 

forpligtelser over for hinanden, herunder overholdelse af nationale love samt respekt for 

bestemmelseslandets skik og brug. Vi forpligter os endvidere til at styrke velfærden for alle 

medlemmer af samfundet ved at minimere ulighed, undgå polarisering og styrke den offentlige 

tillid til politikker og institutioner i forhold til migration i tråd med den anerkendelse, at fuldt 

integrerede migranter bedre kan bidrage til velstanden i samfundet. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Fremme den gensidige respekt for kulturer, traditioner og skikke i bestemmelseslandet og for 

migranterne ved at udveksle og implementere de bedste praksisser i forhold til 

integrationspolitikker, -programmer og -aktiviteter, herunder ved at styrke accepten af 

forskellighed og fremme social samhørighed og inklusion. 

b) Etablere omfattende og behovsbaserede programmer inden afrejsen og efter ankomsten, 

som kan omfatte rettigheder og forpligtelser, grundlæggende sprogundervisning samt 

oplysning om sociale normer og traditioner i bestemmelseslandet.  

c) Udvikle nationale kort-, mellem- og langsigtede politiske målsætninger i forhold til inklusion 

af migranter i samfundet, herunder integration på arbejdsmarkedet, familiesammenføring, 



 

uddannelse, ikke-diskrimination og sundhed, herunder ved at understøtte partnerskaber med 

relevante interessenter.  

d) Arbejde hen imod et inkluderende arbejdsmarked og fuld deltagelse af migrantarbejdere i den 

formelle sektor ved at styrke adgangen til menneskeværdigt arbejde og beskæftigelse, som 

migranterne er bedst kvalificeret til, i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel på 

kompetencer på det lokale og nationale arbejdsmarked. 

e) Støtte migrantkvinder ved at nedbryde kønsdiskriminerende restriktioner i forhold til 

formel beskæftigelse. Dette gøres ved at sikre retten til foreningsfrihed og lette adgangen 

til relevante grundlæggende tjenester som foranstaltninger til at styrke deres lederskab og 

sikre dem en fuld, fri og lige deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet.  

f) Etablere samfundscentre eller -programmer på lokalt plan for at styrke migranternes 

deltagelse i modtagersamfundet. Dette gøres ved at inddrage migranter, 

samfundsmedlemmer, diaspora-organisationer, migrantforeninger og lokale myndigheder i 

en interkulturel dialog, udveksle historier, mentorprogrammer samt udvikling af 

erhvervsmæssige forbindelser, som styrker resultatet af integrationen og skaber gensidig 

respekt.  

g) Drage fordel af migranternes og modtagersamfundets kompetencer samt kulturelle og 

sproglige færdigheder ved at udvikle og udveksle erfaringer med sidemandsoplæring samt 

kurser og workshops i kønsrelateret, erhvervsmæssig og borgerlig integration.  

h) Understøtte multikulturelle aktiviteter gennem sport, musik, kunst, madfestivaller, frivilligt 

arbejde og andre sociale arrangementer, som kan styrke den gensidige forståelse og 

anerkendelse af migranternes og bestemmelseslandets kultur.  

i) Styrke skolemiljøer, som er attraktive og trygge, og som understøtter migrantbørnenes 

ambitioner, ved at styrke forholdet inden for skolefællesskabet, indarbejde evidensbaseret 

information om migration i uddannelsesplanerne samt tildele målrettede ressourcer til skoler, 

hvor der er stort fokus på migrantbørn og deres deltagelse i integrationsfremmende aktiviteter. 

På den måde understøttes respekten for forskellighed og inklusion, og samtidig forebygges 

enhver form for diskrimination, herunder racisme, fremmedhad og intolerance. 

 

MÅLSÆTNING 17: Udrydde alle former for diskrimination og fremme en evidensbaseret 

offentlig diskurs til at danne perspektiver på migration 

 

33. Vi forpligter os til at udrydde alle former for diskrimination, fordømme og modvirke udtryk, 

handlinger og manifestationer af racisme, racediskrimination, vold, fremmedhad og intolerance over 

for alle migranter i henhold til internationale menneskerettigheder. Vi forpligter os endvidere til at 

fremme en åben og evidensbaseret offentlig diskurs om migration og migranter i samarbejde med 

alle dele af samfundet, som skaber en mere realistisk, human og konstruktiv opfattelse i denne 

sammenhæng. Vi forpligter os ligeledes til at beskytte ytringsfriheden i henhold til international 

lov under anerkendelse af, at en åben og fri debat bidrager til en omfattende forståelse af alle 

migrationens aspekter. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Vedtage, implementere eller vedligeholde lovgivning, som straffer hadforbrydelser mod 

migranter, og undervise retshåndhævende og andre offentlige myndigheder i at identificere, 

forebygge og reagere på disse hadforbrydelser mod migranter samt tilbyde ofrene mulighed 

for læge-, rets- og psykologhjælp.  

b) Styrke migranter og lokalsamfund til at tage afstand fra enhver form for tilskyndelse til 

voldshandlinger mod migranter. Dette gøres ved at oplyse dem om tilgængelige mekanismer til 

at søge oprejsning samt sikre, at personer, som deltager i udøvelsen af hadforbrydelser mod 



 

migranter, drages til ansvar i henhold til national lovgivning, samtidig med at de internationale 

menneskerettigheder overholdes – især retten til ytringsfrihed.  

c) Fremme en uafhængig, objektiv og kvalitetsbaseret indberetning i medier, herunder 

internetbaseret information, herunder ved at sensibilisere og uddanne professionelle mediefolk 

i migrationsrelaterede problemstillinger og begreber, investere i etiske indberetningsstandarder 

og annoncering samt stoppe tildelingen af offentlige midler eller materiel støtte til medier, som 

systematisk støtter intolerance, fremmedhad, racisme og andre former for diskrimination af 

migranter - under fuld respekt for pressefriheden. 

d) Etablere mekanismer til at forebygge, opdage og reagere på racemæssig, etnisk og religiøs 

profilering af migranter via offentlige myndigheder samt systematiske tilfælde af intolerance, 

fremmedhad, racisme samt andre former for diskrimination i samarbejde med 

menneskerettighedsinstitutioner, herunder ved at spore og offentliggøre trendanalyser og sikre 

adgang til effektive klage- og afhjælpningsmekanismer.  

e) Tilbyde migranter – især migrantkvinder – adgang til nationale og regionale klage- og 

afhjælpningsmekanismer med henblik på at fremme ansvarligheden for og håndteringen af 

statslige handlinger i forbindelse med diskriminerende handlinger og manifestationer 

begået mod migranter og deres familier.   

f) Fremme oplysningskampagner, som er målrettet oprindelses-, transit- og 

bestemmelseslande med henblik på at orientere offentligheden om de positive bidrag i 

forhold til en sikker, ordentlig og reguleret migration - baseret på evidens og fakta - og 

stoppe racisme, fremmedhad og stigmatisering af alle migranter.  

g) Motivere migranter, politiske, religiøse og samfundsledere samt undervisere og 

serviceudbydere til at opdage og forebygge intolerance, racisme, fremmedhad og andre 

former for diskrimination af migranter og diasporaer og understøtte aktiviteter i 

lokalsamfundene for at opnå gensidig respekt, herunder i forbindelse med valgkampagner.  

 

MÅLSÆTNING 18: Investere i udviklingen af kompetencer og fremme den gensidige 

anerkendelse af færdigheder, kvalifikationer og kompetencer 

 

34. Vi forpligter os til at investere i innovative løsninger, som fremmer den gensidige anerkendelse af 

migrantarbejderes færdigheder, kvalifikationer og kompetencer på alle niveauer, samt til at fremme 

udviklingen af efterspurgte kompetencer for at optimere migranternes jobparathed på det formelle 

arbejdsmarked i bestemmelseslandet samt i oprindelseslandet, når migranterne vender tilbage dertil, 

samt til at sikre værdige arbejdsbetingelser i forbindelse med migrationen. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Udvikle standarder og retningslinjer til gensidig anerkendelse af udefrakommende 

kvalifikationer og kompetencer, som er blevet opnået ved arbejde i forskellige uformelle 

sektorer i samarbejde med de respektive brancher med henblik på at sikre en global 

kompatibilitet baseret på eksisterende modeller og bedste praksisser. 

b) Skabe gennemsigtighed i forhold til certificeringer og kompatibilitet af nationale 

kvalifikationsrammer ved at aftale en række gældende kriterier, indikatorer og 

vurderingsparametre samt ved at skabe og styrke nationale færdigheder, 

profileringsværktøjer, registre eller institutioner med henblik på at sikre en effektiv gensidig 

anerkendelsesprocedure på alle niveauer.   

c) Indgå bilaterale, regionale eller multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse eller indføre 

bestemmelser om anerkendelse i andre aftaler, f.eks. aftaler om arbejdsmobilitet eller 

handelsaftaler med henblik på at skabe ækvivalens eller sammenlignelighed i de nationale 

systemer, herunder automatiske eller kontrollerede gensidige anerkendelsesmekanismer.  



 

d) Anvende teknologi og digitalisering til en mere omfattende evaluering og gensidig 

anerkendelse af kompetencer baseret på formelle anbefalinger samt kompetencer, som er 

blevet erhvervet via uformelt arbejde samt professionel erfaring på samtlige niveauer.  

e) Opbygge globale kompetencepartnerskaber mellem landene, som styrker 

undervisningskapaciteten hos nationale myndigheder og relevante interessenter, herunder den 

private sektor og fagforeninger, og styrke udviklingen af kompetencer hos arbejdere i 

oprindelseslandet samt migranter i bestemmelseslandet med henblik på at gøre eleverne parate 

til arbejdsmarkedet i alle de deltagende lande.  

f) Styrke interinstitutionelle netværk og samarbejdsprogrammer til indgåelse af partnerskaber 

mellem den private sektor og uddannelsesinstitutioner i oprindelses- og 

bestemmelseslandet, som giver mulighed for kompetenceudvikling, og som vil være til 

gavn for både migranterne, lokalsamfundene og de deltagende parter. Dette omfatter bl.a.  

styrkelsen af de bedste praksisser for erhvervsmekanismer, som er udviklet i forbindelse 

med det globale forum for migration og udvikling.  

g) Deltage i bilaterale partnerskaber og programmer i samarbejde med relevante interessenter, 

som styrker udviklingen af kompetencer, mobilitet og cirkulation, herunder studieophold, 

stipendier, professionelle udvekslingsprogrammer samt trainee-forløb og lærepladser, som 

giver deltagerne mulighed for at søge om ansættelse eller starte op som iværksættere, når 

disse programmer er afsluttet.  

h) Samarbejde med den private sektor og arbejdsgivere for at sikre en lettilgængelig og 

kønsrelateret kompetenceudvikling – enten ved fjernundervisning eller online – samt egnede 

programmer for migranter på alle niveauer. Dette omfatter tidlig og erhvervsrelateret 

sprogundervisning, on-the-job-træning samt adgang til avancerede uddannelsesprogrammer 

med henblik på at styrke deres jobparathed i sektorer, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft, 

baseret på branchens viden om arbejdsmarkedets dynamik – især med henblik på at fremme 

kvinders økonomiske uafhængighed.  

i) Styrke migrantarbejdernes evne til at overgå fra et job til et andet eller fra en arbejdsgiver 

til en anden ved at sikre dem dokumentation for de kompetencer, de har erhvervet på jobbet 

eller i undervisningen, med henblik på at optimere fordelene ved opkvalificering.   

j) Udvikle og styrke innovative metoder til gensidig anerkendelse og vurdering af opnåede 

færdigheder – enten formelt eller uformelt – herunder ved hjælp af rettidig og supplerende 

undervisning af jobsøgende, mentorordninger samt praktikophold med henblik på at opnå 

fuld anerkendelse af eksisterende kvalifikationer samt udstede beviser på kompetencer til 

validering af nyerhvervede kompetencer.  

k) Etablere undersøgelsesmekanismer i forhold til kvalifikationer og informere migranter om, 

hvordan deres kompetencer og kvalifikationer vurderes og anerkendes inden afrejse, f.eks. i 

forbindelse med rekruttering eller på et tidligt tidspunkt efter ankomsten for at styrke deres 

jobparathed.  

l) Samarbejde om at styrke dokumentations- og informationsværktøjer i samarbejde med 

relevante interessenter, som skaber et overblik over arbejderens anbefalinger, kompetencer 

og kvalifikationer, som er blevet anerkendt i oprindelses-, transit- eller 

bestemmelseslandet, så arbejdsgiverne kan vurdere migrantarbejdernes egnethed til et job 

i ansøgningsprocessen.  

 

MÅLSÆTNING 19: Skabe betingelser for migranter og diasporaer, så de til fulde kan 

bidrage til en bæredygtig udvikling i alle lande  

 

35. Vi forpligter os til at give migranter og diasporaer mulighed for at katalysere deres bidrag til 

udviklingen samt til at udnytte fordelene ved migration som en kilde til bæredygtig udvikling, hvor 

det bekræftes, at migration er en flerdimensionel virkelighed, som er meget vigtig for en bæredygtig 

udvikling i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene.  



 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Sikre en fuld og effektiv implementering af 2030-planen for bæredygtig udvikling og Addis 

Ababa-handlingsplanen ved at understøtte og fremme den positive effekt af migration til 

opfyldelse af alle bæredygtige udviklingsmål.  

b) Inddrage migration i udviklingsplanlægningen og sektorpolitikker på lokalt, nationalt, 

regionalt og globalt niveau under hensyntagen til relevante eksisterende politiske 

retningslinjer og anbefalinger, herunder GMG-håndbogen om at integrere migration i 

udviklingsplanlægningen med henblik på at styrke den politiske sammenhængskraft og 

effekt af udviklingssamarbejdet.   

c) Investere i forskning i konsekvenserne af ikke-økonomiske bidrag, som migranter og 

diasporaer yder til en bæredygtig udvikling i oprindelses- og bestemmelseslandet, herunder 

overførsel af viden og kompetencer, sociale og civile færdigheder samt kulturudveksling 

med henblik på at udvikle evidensbaserede politikker og styrke de globale politiske 

diskussioner.  

d) At styrke migranter og diasporaers bidrag til deres oprindelsesland, bl.a. ved at etablere og 

styrke statslige strukturer eller mekanismer på alle niveauer, bl.a. i form af kontorer eller 

omdrejningspunkter for diasporaer og politiske rådgivningskomitéer for staten, som kan 

redegøre for migranters og diasporaers potentiale i forbindelse med beslutningstagning på 

migrations- og udviklingsområdet samt i form af omdrejningspunkter for diasporaer inden for 

diplomatiske eller konsulære funktioner.  

e) Udvikle målrettede støtteprogrammer og finansielle produkter, som styrker migranters og 

diasporaers investeringer og iværksætteri, herunder ved at tilbyde administrativ og juridisk 

bistand til opstart af virksomheder, tildele startkapital, oprette obligationer og 

udviklingsmidler for diasporaer, investeringsfonde samt organisere handelsmesser. 

f) Tilbyde lettilgængelig information og vejledning, herunder via digitale platforme samt 

skræddersyede mekanismer til migranters og diasporaers koordinerede og effektive finansielle, 

frivillige eller filantropiske engagement – især i humanitære nødsituationer i deres 

oprindelseslande, bl.a. ved at inddrage konsulære institutioner.  

g) Motivere migranternes politiske deltagelse og engagement i deres oprindelseslande, herunder i 

freds- og forsoningsprocesser, ved valg og politiske reformer, f.eks. ved at oprette 

afstemningsregistre for borgere i udlandet samt ved parlamentarisk repræsentation i henhold til 

national lovgivning. 

h) Fremme migrationspolitikker, som optimerer fordelene for diasporaer i deres oprindelseslande 

og lokalsamfund. Dette sker ved at sikre fleksible muligheder for at rejse, arbejde og investere 

med så få administrative byrder som muligt, herunder ved at gennemgå og revidere regler for 

visum, ophold og statsborgerskab, hvor dette er relevant.   

i) Samarbejde med andre lande, den private sektor og arbejdsgiverorganisationer, så 

migranter og diasporaer – især dem med omfattende tekniske færdigheder, og som er meget 

efterspurgt på markedet – kan udføre deres professionelle aktiviteter og indgå i overførsel 

af viden i deres hjemlande, uden at de nødvendigvis mister deres beskæftigelse, 

bopælsstatus eller opnåede sociale fordele.  

j) Opbygge partnerskaber mellem lokale myndigheder, lokalsamfund, den private sektor, 

diasporaer, organisationer i hjembyer og for migranter for at styrke overførsel af viden og 

kompetencer mellem deres oprindelses- og bestemmelseslande. Dette sker bl.a. ved at 

kortlægge diasporaerne og deres kompetencer som et værktøj til at opretholde forbindelsen 

mellem diasporaer og deres oprindelseslande.  

 



 

 

MÅLSÆTNING 20: Fremme hurtigere, billigere og mere sikre pengeoverførsler og 

fremme den økonomiske inklusion af migranter 

 
36. Vi forpligter os til at fremme hurtigere, billigere og mere sikre pengeoverførsler ved at 

videreudvikle eksisterende miljøer inden for politik og lovgivning, som muliggør 

konkurrence, regulering og innovation på markedet for pengeoverførsler, samt ved at tilbyde 

kønsrelaterede programmer og værktøjer, som fremmer økonomisk inklusion af migranter og 

deres familier. Vi forpligter os endvidere til at optimere den transformative effekt af 

pengeoverførsler på migrantarbejdernes og deres familiers trivsel samt på den bæredygtige 

udvikling af lande. Samtidig udgør pengeoverførslerne en vigtig kilde til privat kapital og kan 

ikke sidestilles med andre finansielle strømme, herunder udenlandske direkte investeringer, 

officiel udviklingsbistand eller andre offentlige kilder til finansiering af udvikling. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Udvikle en køreplan for at reducere transaktionsomkostningerne for migrantoverførsler til 

under 3 procent og nedbryde pengekanaler med omkostninger, der ligger over 5 procent, i 

2030 og i henhold til målsætning 10.c i 2030-planen for bæredygtig udvikling.  

b) Fremme og understøtte FNs internationale dag for familieoverførsler og IFADs globale 

forum for overførsler, investeringer og udvikling som en vigtig platform til at opbygge og 

styrke partnerskaber for innovative løsninger for billigere, hurtigere og mere sikre 

overførsler med alle relevante interessenter.  

c) Harmonisere reglerne på overførselsmarkedet og styrke systemets evne til at løse opgaven med 

pengeoverførsler på tværs af pengekanalerne ved at sikre, at foranstaltningerne til bekæmpelse 

af ulovlige pengestrømme ikke hæmmer overførsler til migranterne på grund af uretmæssige, 

urimelige eller diskriminerende politikker.  

d) Udarbejde politikker og lovgivningsmæssige rammeaftaler, som fremmer et 

konkurrencedygtigt og innovativt marked for pengeoverførsler, fjerne uberettigede hindringer 

for udbydere af pengeoverførsler (som ikke er banker), så de kan sikre sig adgang til 

betalingssystemet, benytte skattefritagelser eller incitamenter til pengeoverførsler, fremme 

markedets adgang til forskellige serviceudbydere, motivere den private sektor til at udvide 

tjenesterne inden for pengeoverførsler samt styrke sikkerheden og forudsigeligheden i forhold 

til transaktioner af lav værdi under hensyntagen til risikobetonede problemstillinger og udvikle 

metoder til at skelne pengeoverførsler fra ulovlige pengestrømme, og at dette sker i samråd med 

udbydere af pengeoverførsler og finansielle reguleringsmekanismer.  

e) Udvikle innovative teknologiske løsninger til pengeoverførsler, herunder mobilbetalinger, 

digitale værktøjer eller e-banking, for at sænke omkostningerne, forbedre hastigheden, øge 

sikkerheden og overførsler via de traditionelle kanaler og åbne kønsrelaterede 

distributionskanaler til underforsynede befolkninger, herunder personer bosiddende i 

landdistrikter, personer med begrænsede læsefærdigheder samt personer med handicap.   

f) Sikre tilgængelige oplysninger om omkostninger på pengeoverførsler via udbydere og 

kanaler. Dette kan f.eks. ske i form af sammenligningshjemmesider med henblik på at øge 

gennemsigtigheden og konkurrencen på markedet for pengeoverførsler og styrke 

inklusionen af migranter og deres familier samt styrke deres viden om økonomi, f.eks. ved 

hjælp af undervisning og uddannelse.   

g) Udvikle programmer og værktøjer til at fremme investeringer fra betalingsafsendere i lokal 

udvikling og iværksætteri i oprindelseslandene, herunder ved hjælp af egnede 

tilskudsmekanismer, kommunale obligationer og partnerskaber med foreninger i 

hjembyerne med henblik på at styrke det transformative potentiale for pengeoverførsler 

foruden migrantarbejdernes enkelte husstande på alle niveauer.   



 

h) Sikre migrantkvinder adgang til undervisning i økonomiforståelse og de formelle 

pengeoverførselssystemer samt til at åbne en bankkonto, eje og administrere finansielle 

aktiver, investeringer og virksomheder som et værktøj til at håndtere ulighed mellem 

kønnene og fremme deres aktive deltagelse i samfundsøkonomien.  

i) Sikre adgang til samt udvikle bankløsninger og finansielle værktøjer for migranter, 

herunder husstande med lave indkomster og enlige kvinder, f.eks. bankkonti, der giver 

mulighed for direkte betalinger fra arbejdsgivere, opsparingskonti, lån og kreditter i 

samarbejde med banksektoren.  

 

MÅLSÆTNING 21: Samarbejde om at fremme en sikker og værdig tilbagesendelse og 

tilbagetagelse samt sikre en bæredygtig reintegration 

 

37. Vi forpligter os til at fremme og samarbejde om en sikker og værdig tilbagesendelse samt sikre 

retssikkerheden, en individuel vurdering og effektive retsmidler. Dette sker ved at opretholde 

forbuddet mod kollektiv udvisning og tilbagesendelse af migranter, når der er en reel og forudsigelig 

risiko for død, tortur og anden ondskabsfuld, umenneskelig og nedværdigende behandling eller 

afstraffelse samt anden uoprettelig skade – i henhold til vores forpligtelser under de internationale 

menneskerettigheder. Vi forpligter os endvidere til at sikre, at vores statsborgere modtages og 

tilbagetages på en ordentlig og lovlig måde, og at dette sker i fuld respekt for menneskerettighederne, 

når de vender tilbage til deres hjemland, samt at landene overholder deres forpligtelse til at 

tilbagetage deres egne statsborgere. Ligeledes forpligter vi os til at skabe befordrende vilkår for 

personsikkerhed, økonomisk uafhængighed, inklusion og social samhørighed i samfundet med 

henblik på at sikre en bæredygtig reintegration af migranterne, når de vender tilbage til deres 

hjemland.  

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Udvikle og implementere bilaterale, regionale og multilaterale samarbejdsrammeaftaler, 

herunder om tilbagetagelse, så det sikres, at migranterne kan vende tilbage til deres hjemland 

på en sikker og værdig måde og i fuld overensstemmelse med de internationale 

menneskerettigheder, herunder børns rettigheder. Dette gøres ved at fastlægge tydelige og 

gensidigt aftalte procedurer, som sikrer den proceduremæssige beskyttelse, sikre individuelle 

vurderinger og juridisk sikkerhed samt sikre, at de også omfatter bestemmelser, som fremmer 

en bæredygtig reintegration. 

b) Fremme reintegrations-programmer med fokus på køn og børn, som kan omfatte juridisk, 

social og økonomisk bistand, hvor det sikres, at alle tilbagesendelser i forbindelse med 

frivillige programmer finder sted på en effektiv måde og på baggrund af migrantens frie, 

forudgående og informerede samtykke, samt at tilbagevendende migranter får den fornødne 

hjælp under reintegrationsprocessen i form af effektive partnerskaber, bl.a. for at undgå, at 

de fordrives, når de vender tilbage til hjemlandet.   

c) Samarbejde om at identificere statsborgere og udstede rejsedokumenter for at sikre en sikker og 

værdig tilbagesendelse og tilbagetagelse af personer, som ikke har lov til at blive i et andet land. 

Dette sker ved at etablere pålidelige og effektive midler til identifikation af egne statsborgere, 

herunder ved at tilføje biometriske datanavne i befolkningsregistrene samt ved at digitalisere 

registreringssystemer over borgerne – i fuld overensstemmelse med retten til privatlivets fred 

samt beskyttelse af personoplysninger. 

d) Etablere institutionelle kontakter mellem konsulære myndigheder og relevante 

embedsmænd fra oprindelses- og bestemmelseslandet samt tilbyde tilstrækkelig konsulær 

bistand til tilbagevendende migranter inden hjemrejsen ved at sikre adgang til 

dokumentation, rejsedokumenter og andre tjenester med henblik på at sikre 

forudsigelighed, sikkerhed og værdighed ved tilbagevenden til hjemlandet.   



 

e) Sikre, at tilbagesendelsen af migranter, som ikke har ret til at blive i et andet land, sker på 

en sikker og værdig måde, følger en individuel vurdering, udføres af kompetente 

myndigheder via et hurtigt og effektivt samarbejde mellem oprindelses- og 

bestemmelseslandet og giver mulighed for, at alle gældende retsmidler kan bruges – i 

henhold til retssikkerheden og andre forpligtelser hørende under de internationale 

menneskerettigheder.  

f) Oprette eller styrke nationale overvågningsmekanismer ved tilbagesendelse i samarbejde 

med relevante interessenter, som sikrer uafhængige anbefalinger til metoder og midler til 

en øget ansvarlighed med henblik på at sikre de tilbagevendende migranters sikkerhed, 

værdighed og menneskerettigheder.  

g) Sikre, at tilbagesendelses- og tilbagetagelsesprocessen, hvor der er børn involveret, 

udelukkende sker i overensstemmelse med barnets bedste interesser under hensyntagen til retten 

til familieliv, familiebånd samt at en forælder, juridisk værge eller specialiserede embedsmænd 

følger barnet gennem tilbagesendelsesprocessen og sikrer passende ordninger i forhold til 

modtagelse, hjælp og reintegration, når barnet vender tilbage til hjemlandet.   

h) Fremme en bæredygtig reintegration i samfundslivet, når migranterne vender tilbage til 

hjemlandet. Dette sker ved at sikre dem lige adgang til social beskyttelse og tjenester, domstole, 

psyko-social bistand, erhvervsuddannelse, beskæftigelsesmuligheder samt menneskeværdigt 

arbejde, anerkendelse af kompetencer erhvervet i udlandet samt økonomiske tjenester, så de får 

mulighed for at blive iværksættere samt styrke deres kompetencer og menneskelige kapital som 

aktive medlemmer af samfundet og bidragsydere til en bæredygtig udvikling af hjemlandet, når 

de vender tilbage dertil.  

i) Identificere og håndtere behovene hos de lokalsamfund, som migranterne vender tilbage til, ved 

at inddrage de respektive bestemmelser i nationale og lokale udviklingsstrategier, planlægning 

af infrastruktur, budgetfordeling og andre relevante politiske beslutninger og arbejde med 

lokale myndigheder og relevante interessenter.  

 

MÅLSÆTNING 22: Etablere mekanismer til overdragelse af sociale 

sikkerhedsrettigheder og opnåede fordele 

 

38. Vi forpligter os til at bistå migrantarbejdere på alle niveauer, så de får adgang til social beskyttelse 

i bestemmelseslandet og kan drage nytte af overdragelsen af de gældende sociale rettigheder og 

opnåede fordele i deres hjemland, eller når de vælger at arbejde i et andet land. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Etablere eller opretholde ikke-diskriminerende nationale og sociale beskyttelsessystemer, 

herunder sociale beskyttelsesgrænser for statsborgere og migranter – i henhold til ILO-

anbefalingen 202 om social beskyttelse. 

b) Vedtage gensidige bilaterale, regionale eller multilaterale sociale sikkerhedsaftaler om 

overdragelse af opnåede fordele for migrantarbejdere på alle niveauer, som henviser til de 

gældende sociale beskyttelsesgrænser i de respektive lande, gældende sociale 

sikkerhedsrettigheder og -bestemmelser, f.eks. pensioner, sundhedsydelser og andre opnåede 

fordele, eller indarbejde disse bestemmelser i andre relevante aftaler, herunder aftaler om 

langsigtet og midlertidig arbejdsmigration.  

c) Indarbejde bestemmelser om overdragelse af rettigheder og opnåede fordele i nationale og 

sociale rammeaftaler om sikkerhed, oprette omdrejningspunkter i oprindelses-, transit- og 

bestemmelseslandet, som fremmer migranternes anmodning om overførsel, håndtere de 

problemer, som kvinder og ældre mennesker kan have i forhold til social beskyttelse, samt 

etablere passende værktøjer, herunder migrantfonde i oprindelseslandene, som understøtter 

migrantarbejdere og deres familier. 



 

MÅLSÆTNING 23: Styrke internationalt samarbejde og globale partnerskaber for en 

sikker, ordentlig og reguleret migration 

 
39. Vi forpligter os til at støtte hinanden i at opfylde de målsætninger og forpligtelser, der fremgår 

af denne globale aftale, ved et styrket internationalt samarbejde, et styrket globalt partnerskab 

og i solidaritet, som bekræfter essensen af en omfattende og integreret tilgang til at skabe en 

sikker, ordentlig og reguleret migration i erkendelse af, at vi alle fungerer som oprindelses-, 

transit- og bestemmelseslande. Vi forpligter os ligeledes til at træffe fælles foranstaltninger  

for at løse de udfordringer, som de enkelte lande står overfor i implementeringen af denne 

globale aftale. Her er der særligt fokus på de udfordringer, som afrikanske lande står overfor, i 

de mindst udviklede lande, indlandsstater under udvikling, små ø-udviklingslande samt 

middelindkomstlande. Vi forpligter os endvidere til at fremme den gensidigt styrkende effekt 

af den globale aftale og de eksisterende juridiske og politiske rammeaftaler. Dette sker ved at 

afstemme implementeringen af denne globale aftale med de øvrige rammeaftaler, især 2030-

planen for bæredygtig udvikling samt Addis Ababa-handlingsplanen, og deres anerkendelse af, 

at migration og bæredygtig udvikling er flerdimensionelle og indbyrdes afhængige af hinanden. 

 

For at opfylde denne forpligtelse vil vi tage udgangspunkt i nedenstående handlinger og 

foranstaltninger: 

 
a) Understøtte andre lande, når vi sammen implementerer den globale aftale, herunder ved 

tilvejebringelse af finansiel og teknisk bistand i overensstemmelse med de nationale 

prioriteringer, politikker, handlingsplaner og strategier, via en samlet og helhedsorienteret 

tilgang i forhold til lande og samfund.  

b) Styrke det internationale og regionale samarbejde for at fremskynde implementeringen af 

2030-planen for bæredygtig udvikling i geografiske områder, hvor den irregulære 

migration stammer fra, som følge af fattigdom, arbejdsløshed, klimaforandringer og 

katastrofer, ulighed, korruption, dårlig ledelse, som hører blandt de strukturelle faktorer, og 

dette sker via passende samarbejdsrammeaftaler, innovative partnerskaber og inddragelse 

af alle relevante interessenter, samtidig med at det nationale ejerskab og fælles ansvar 

opretholdes.  

c) Inddrage og understøtte lokale myndigheder i at identificere behovene og mulighederne for 

et internationalt samarbejde om en effektiv implementering af den globale aftale og 

inddrage deres perspektiver og prioriteringer i udviklingsstrategier, programmer og 

planlægning i forhold til migration som et værktøj til at sikre en ordentlig ledelse og styring 

samt politisk sammenhæng på tværs af alle statslige og politiske sektorer og maksimere 

effektiviteten og konsekvenserne af et internationalt udviklingssamarbejde.  

d) Anvende en kapacitetsopbyggende mekanisme og bygge videre på andre eksisterende værktøjer 

for at styrke kapaciteten hos de relevante myndigheder ved at mobilisere tekniske, økonomiske 

og menneskelige ressourcer fra landenes internationale finansinstitutioner, den private sektor, 

internationale organisationer og andre kilder med henblik på at hjælpe alle lande med at opfylde 

de forpligtelser, som fremgår af denne globale aftale.  

e) Vedtage bilaterale, regionale eller multilaterale gensidigt fordelagtige, skræddersyede og 

gennemsigtige partnerskaber i henhold til international lovgivning, som udvikler målrettede 

løsninger på migrationspolitiske problemstillinger af fælles interesse, samt håndtere de 

muligheder og udfordringer, der er forbundet med migration i henhold til den globale aftale. 

 

IMPLEMENTERING 

 
40. For at sikre en effektiv implementering af den globale aftale kræves en samlet indsats på både 

globalt, regionalt, nationalt og lokalt plan, herunder et sammenhængende FN-system. 

 



 

41. Vi forpligter os til at opfylde de målsætninger og forpligtelser, der er fastlagt i denne globale 

aftale - i overensstemmelse med vores visioner og ledende principper. Dette gøres ved at træffe 

effektive foranstaltninger på samtlige niveauer for at sikre en sikker, ordentlig og reguleret 

migration i alle faser. Vi vil implementere den globale aftale – både i vores egne lande samt 

på regionalt og globalt plan – under hensyntagen til de forskellige nationale tendenser, 

kapaciteter og udviklingsniveauer i overensstemmelse med nationale politikker og 

prioriteringer. Vi bekræfter vores forpligtelse til at overholde international lovgivning og 

understreger, at den globale aftale skal implementeres, så den lever op til vores rettigheder 

og forpligtelser i henhold til international lovgivning. 

 

42. Vi vil implementere den globale aftale via et styrket bilateralt, regionalt og multilateralt samarbejde 

og et styrket globalt partnerskab baseret på solidaritet. Vi vil bygge videre på de eksisterende 

mekanismer, platforme og rammeaftaler for at kunne håndtere migrationen i alle dens 

dimensioner. Vi anerkender den centrale rolle, et internationalt samarbejde spiller, for at kunne 

opfylde de fastlagte målsætninger og forpligtelser, ligesom vi tilstræber at styrke vores engagement 

i nord-syd og syd-syd samt ved trekantsarbejde og bistand. Vores samarbejdsindsats i den 

forbindelse vil blive tilpasset 2030-planen for bæredygtig udvikling og Addis Ababa-

handlingsplanen. 

 

43. Her har vi valgt at etablere en kapacitetsopbyggende mekanisme i FN, som bygger videre på de 

eksisterende initiativer, som understøtter medlemslandenes indsats for at implementere den globale 

aftale. Den giver medlemslandene, FN samt andre relevante interessenter, herunder den private 

sektor og filantropiske fonde, mulighed for at bidrage med tekniske, økonomiske og menneskelige 

ressourcer på frivillig basis med henblik på at styrke kapaciteten og skabe et samarbejde mellem 

flere partnere. Den kapacitetsopbyggende mekanisme vil bestå af: 

 

a) Et tilkoblingspunkt, som fremmer skræddersyede og integrerede løsninger på baggrund af 

efterspørgsel. Dette gøres ved at: 

i. rådgive om, vurdere og behandle anmodninger fra lande om udvikling af løsninger  

ii. identificere de vigtigste implementeringspartnere inden for og uden for FNs system i 

overensstemmelse med deres sammenlignelige fordele og operationelle kapacitet  

iii. knytte anmodningen til lignende initiativer og løsninger til peer-to-peer-udveksling 

og mulig replikation, hvor det er aktuelt og relevant 

iv. sikre en effektiv opsætning til implementering blandt flere organer og interessenter 

v. identificere finansieringsmuligheder, herunder ved at iværksætte en opstartsfond.  

 
b) En opstartsfond til startfinansiering af projektorienterede løsninger. Dette gøres ved at: 

i. tildele innovationsfonde, hvor det er nødvendigt, for at kunne kickstarte et bestemt 

projekt  

ii. supplere med andre finansieringskilder   

iii. modtage frivillige finansielle bidrag fra medlemslandene, FN, internationale finansielle 

institutioner samt andre interessenter, herunder den private sektor og filantropiske fonde.  

 

c) En global vidensplatform som en åben online-datakilde, der: 

i. fungerer som depot for eksisterende evidens, praksisser og initiativer  

ii. fremmer tilgængeligheden af viden og udveksling af løsninger  

iii. bygger videre på GFMD-platformen for partnerskaber og andre relevante kilder. 

 
44. Vi vil implementere den globale aftale i samarbejde og partnerskab med migranter , 

civilsamfund, migrant- og diaspora-organisationer, trosbaserede organisationer, lokale 



 

myndigheder og fællesskaber, den private sektor, fagforeninger, parlamentarikere, nationale 

menneskerettighedsorganisationer, Røde Kors og Røde Halvmåne-Bevægelsen, den 

akademiske verden, medierne samt andre relevante interessenter. 

 

45. Vi glæder os over generalsekretærens beslutning om at oprette et FN-netværk for migration 

for at sikre en effektiv og sammenhængende systembaseret støtte til implementering, herunder 

den kapacitetsopbyggende mekanisme samt opfølgning på og evaluering af den globale aftale 

som reaktion på medlemslandenes behov. I denne sammenhæng bemærker vi følgende: 

 

a) IOM vil fungere som koordinator og sekretariat for netværket 

b) netværket vil til fulde drage nytte af den tekniske ekspertise og erfaring hos relevante enheder 

inden for FNs system  

c) netværkets arbejde vil blive fuldt tilpasset til de eksisterende koordineringsmekanismer og 

omplacering af FNs udviklingssystem.  

 

46. Vi anmoder generalsekretæren om – på baggrund af dette netværk – at indberette til 

generalforsamlingen hvert andet år vedrørende den globale aftale, aktiviteterne i FNs system i 

denne forbindelse samt om de institutionelle ordninger. 

 

47. Endvidere anerkendes den vigtige rolle, som statsstyrede processer og platforme spiller på globalt 

og regionalt plan, for at fremme den internationale dialog om migration. Vi opfordrer det globale 

forum for migration og udvikling, regionale og rådgivende processer samt andre globale, regionale 

og subregionale fora til at oprette platforme med mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til 

implementeringen af den globale aftale, dele gode praksisser om politikker og samarbejde, fremme 

innovative tilgange samt partnerskaber med flere interessenter i forhold til bestemte politiske 

problemstillinger. 

 

OPFØLGNING OG EVALUERING  

 
48. Vi vil evaluere de fremskridt, der er gjort på lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan ved 

implementeringen af den globale aftale inden for FNs rammer, via en statsstyret tilgang og under 

deltagelse af alle relevante interessenter. Til opfølgning og evaluering har vi indgået aftale om en 

række mellemstatslige foranstaltninger, som vil hjælpe os til at opfylde vores målsætninger og 

forpligtelser. 

 

49. Under hensyntagen til at international migration kræver et forum på globalt niveau, hvor 

medlemslandene kan evaluere implementeringens fremskridt og styre retningen for FNs arbejde, har 

vi besluttet, at: 

 

a) Den omfattende dialog om international migration og udvikling, som p.t. er planlagt til at 

finde sted på hvert fjerde møde på generalforsamlingen, skal ændres og omdøbes til 

“International Migration Review Forum” (internationalt forum for evaluering af migration). 

b) Det internationale forum for evaluering af migration skal fungere som en primær mellemstatslig 

global platform for medlemslandene til at drøfte og dele fremskridtene ved implementeringen 

af samtlige aspekter i den globale aftale, herunder også i forhold til 2030-planen for bæredygtig 

udvikling og med deltagelse af alle relevante interessenter.  

c) Det internationale forum for evaluering af migration skal finde sted hvert fjerde år fra 2022.   

d) Det internationale forum for evaluering af migration skal drøfte implementeringen af den 

globale aftale på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau samt give mulighed for 

interaktion med andre relevante interessenter med henblik på at bygge videre på opnåede 

resultater og identificere muligheder for yderligere samarbejde.  

e) Hver udgave af det internationale forum for evaluering af migration munder ud i en 



 

mellemstatsligt vedtaget fremskridtserklæring, som kan tages i betragtning af det politiske 

forum for bæredygtig udvikling.    

 

50. Da størstedelen af den internationale migration sker regionalt, opfordrer vi relevante subregionale, 

regionale og tværregionale processer, platforme og organisationer, herunder FNs regionale 

finanskommissioner eller regionale rådgivningsprocesser, til at evaluere implementeringen af den 

globale aftale inden for de respektive regioner, fra og med år 2020. Her vil der skiftevis finde 

diskussioner sted på globalt niveau hvert fjerde år, så hver udgave af det internationale forum for 

evaluering af migrationen informeres så effektivt som muligt og under deltagelse af alle relevante 

interessenter. 

 

51. Vi opfordrer det globale forum for migration og udvikling til at gøre plads til årlig uformel 

erfaringsudveksling vedrørende implementeringen af den globale aftale og indberette 

resultaterne, bedste praksisser og innovative tilgange til det internationale forum for evaluering 

af migration. 

 

52. Da vi anerkender de vigtige bidrag, som statsstyrede initiativer yder til international migration, 

opfordrer vi fora, f.eks. IOMs internationale dialog om migration, regionale 

rådgivningsprocesser samt andre, til at bidrage til det internationale forum for evaluering af 

migration i form af relevante data, evidens, bedste praksisser, innovative tilgange og 

anbefalinger, da de er relateret til implementeringen af den globale aftale om en sikker, ordentlig 

og reguleret migration. 

 

53. Vi opfordrer alle medlemslande til snarest muligt at udarbejde ambitiøse nationale 

tilbagemeldinger på implementeringen af den globale aftale samt til at udføre regulære og 

inkluderende evalueringer af fremskridtene på det nationale plan, f.eks. ved frivillig 

udarbejdelse og anvendelse af en national implementeringsplan. Disse evalueringer bør være 

baseret på bidrag fra alle relevante interessenter samt parlamentarikere og lokale myndigheder 

og har til formål at informere om medlemslandenes deltagelse i det internationale forum for 

evaluering af migration samt andre relevante fora. 

 

54. Vi anmoder formanden for generalforsamlingen om at etablere og afslutte åbne, gennemsigtige og 

inkluderende mellemstatslige konsultationer i 2019 med henblik på at fastlægge de nøjagtige 

metoder til og organisatoriske aspekter af de internationale fora for evaluering af migration og 

koordinere, hvordan bidragene fra de regionale evalueringer og andre relevante processer vil 

orientere foraene. Dette skal fungere som et værktøj til at styrke den overordnede effektivitet og 

sammenhæng i den opfølgning og evaluering, som beskrives i den globale aftale.  

 


