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24. juni 2019 

 
Antallet af asylansøgninger faldet i 2018 til niveauet fra før krisen, 
men antallet af verserende sager fortsat højt 
 
Antallet af asylansøgninger i EU+ faldt for tredje år i træk i 2018 og nåede niveauet fra før 
krisen. Trods en stigning i antallet af ansøgninger i de første fem måneder af 2019 er det 
stadig for tidligt at sige, om dette er en indikation af et betydeligt skift på længere sigt i de 
seneste tendenser. 
 
Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) lancerede sin årsrapport for 2018 om situationen på 
asylområdet i EU+ i Bruxelles den 24. juni 2019. Rapporten er en flagskibsreferencepublikation, der 
har til formål at give et samlet overblik over situationen på asylområdet i EU+ og det fælles europæiske 
asylsystems funktionsmåde i praksis. 
 
Som EASO indberettede tidligere i år, udgjorde de 664 480 ansøgninger om international beskyttelse 
i EU+ i 2018 et fald for tredje år i træk, denne gang på 10 %. Ca. 9% af disse ansøgninger involverede 
ansøgere, der var gengangere. Antallet af ansøgninger var bemærkelsesværdigt stabilt gennem hele 
2018, men den relative stabilitet på EU+-plan dækker over store forskelle mellem medlemsstaterne og 
mellem enkelte statsborgerskaber. 
 
EU+-landenes samlede anerkendelsesprocent i første instans i 2018 var 39 %, hvilket betegnede et 
fald på 7 procentpoint i forhold til året før. Selv om der samlet set blev truffet færre positive afgørelser, 
var andelen af positive afgørelser om flygtningestatus større (55 % af de positive afgørelser). 
 
Syrien (13 %), Afghanistan og Irak (7 % hver) var de tre vigtigste oprindelseslande for ansøgere i EU+ i 
2018. De 10 hyppigste oprindelsesnationaliteter omfattede desuden Pakistan, Nigeria, Iran, Tyrkiet 
(4 % hver) og Venezuela, Albanien og Georgien (3% hver). I 2018 blev næsten en femtedel af alle 
ansøgninger indgivet af statsborgere fra lande, der er fritaget for visumkrav ved indrejse i 
Schengenområdet, herunder venezuelanere, colombianere, albanere og georgiere. 
 
Hvad angår modtagerlande, blev størstedelen af asylansøgningerne i 2018 indgivet i Tyskland, 
Frankrig, Grækenland, Italien og Spanien. Disse fem lande tegnede sig tilsammen for næsten tre 
fjerdedele af alle ansøgninger, der blev indgivet i EU+. 
 
Tyskland modtog for syvende år i træk flest ansøgninger (184 180) trods et fald på 17 % i forhold til 
2017. Antallet af ansøgninger i Frankrig steg for fjerde år i træk og nåede op på 120 425 i 2018, hvilket 
er det højeste niveau, der hidtil er registreret i Frankrig. Grækenland blev i 2018 landet med det 
tredjestørste antal ansøgninger i EU+ (66 965 ansøgninger), hvilket betegner en stigning for femte år i 
træk. 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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Målt pr. indbygger var de fem største modtagerlande Cypern, Grækenland, Malta, Liechtenstein og 
Luxembourg. 
 
Ved udgangen af 2018 var antallet af verserende sager stadig højt. For ca. 896 560 ansøgninger 
afventedes en endelig afgørelse i EU+. Dette udgjorde kun et beskedent fald på 6 % i forhold til 
udgangen af 2017. 
 
 
Stigningen i begyndelsen af 2019 indikerer ikke nødvendigvis et betydeligt skift på længere sigt i de 
seneste tendenser. 
 
I de første fem måneder af 2019 blev der registreret over 290 000 ansøgninger om international 
beskyttelse i EU+. Dette svarer til en stigning på 11 % i forhold til samme periode i 2018. I denne 
periode var de vigtigste oprindelseslande Syrien (8 %), Afghanistan og Venezuela (7 % hver), som 
tilsammen tegnede sig for næsten én ud af fire ansøgninger i EU+. 
 
I denne periode indtraf der også en stigning i antallet af ansøgninger fra latinamerikanske statsborgere. 
Venezuelanske statsborgere indgav ca. 18 400 asylansøgninger, ca. dobbelt så mange som i samme 
periode i 2018, mens colombianske statsborgere indgav tre gange så mange ansøgninger. Der blev 
også registreret stigninger i antallet af personer med statsborgerskab i El Salvador, Honduras, 
Nicaragua og Peru. 
 
Stigningen i begyndelsen af 2019 bør ses i forhold til det dramatiske fald i antallet af ansøgninger i 
løbet af de sidste tre år, navnlig faldet sidste år til niveauet i 2014. Der er på nuværende tidspunkt 
ingen tegn på, at den seneste moderate stigning i antallet af ansøgninger indikerer et betydeligt skift i 
de overordnede tendenser, da månedlige udsving er normale. 
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Yderligere information fås hos Det Europæiske Asylstøttekontor på følgende e-mailadresse: 
press@easo.europa.eu 
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