
FAKTAARK 
 

 

Støtte til kapacitetsopbygning af relevante myndigheder inden for grænseforvaltning af Tyrkiets 

østlige grænse 

 

Siden 2015 har der været en stigning i irregulære migrationsstrømme ved Tyrkiets østlige grænse, 

hovedsageligt fra Afghanistan, Iran og Pakistan. Mere end halvdelen af de irregulære grænseovertrædelser i 

Tyrkiet sker ved de østlige grænseregioner. Antallet af irregulære afghanske migranter i Tyrkiet er fordoblet 

siden 2018 til 201.437 i 2019, mens det samlede antal pågrebne irregulære migranter i 2019 nåede op på 

454.662. Derudover er brugen af falske dokumenter ved grænseovergangsstederne en af de mest udbredte 

metoder til irregulær migration til Tyrkiet. I 2018 blev der opdaget i alt 7.608 forfalskede dokumenter i landet, 

hvoraf mange er observeret ved de østlige grænser.  

Projektets overordnede mål er at støtte Tyrkiet i styrkelsen af integreret grænseforvaltning og at forebygge 

irregulære grænseovergange og andre grænseoverskridende forbrydelser ved de østlige grænser, samtidig 

med at frontlinjepersonale og rejsende beskyttes under COVID-19-pandemien. 

Projektet skal sikre, at grænseforvaltningsinstitutioner øger deres grænseovervågning og 

screeningskapacitet gennem indkøb af udstyr. Derudover skal projektet styrke grænseforvaltningens 

personales viden og kompetencer inden for migration og grænseforvaltning, herunder COVID-19-

infektionsforebyggelse og -kontrol, gennem træning målrettet især DGPA, Generaldirektoratet for 

Migrationsstyring, de tyrkiske landstyrker, Gendarmerie generalkommandoen og Tyrkiets nationale politi. 

Migrations- og grænseforvaltning er med til at sikre effektiviteten af grænseprocedurerne med hensyn til at 

lette strømmen af varer og personer og samtidig sikre den offentlige sikkerhed. Dette er særligt nødvendigt 

ved Tyrkiets østlige grænser, der er præget af høje niveauer af mobilitet på tværs af grænser. COVID-19-

pandemien har tilføjet yderligere kompleksiteter til grænseforvaltning. Dette projekt vil sikre, at 

grænseforvaltningsmedarbejdere er i stand til at udføre deres primære grænseforvaltningsopgaver samtidig 

med, at de beskytter både deres personlige sundhed og sikkerhed som frontlinjepersonale og garanterer 

sikre forhold for rejsende. 

Projektet skal derudover bidrage med teknisk udstyr såsom termiske billedkameraer og 

forfalskningsdetekteringsanordninger til grænseforvaltningsagenturer for at øge deres overvågnings- og 

screeningskapacitet. Desuden vil personale fra grænseforvaltningsagenturer ved den østlige grænse blive 

tilbudt undervisning, workshops og seminarer om dokumentsikkerhed, risikoanalyse, grænseovervågning, 

beskyttelse af menneskerettigheder og antikorruption samt sprogkurser (især på engelsk, arabisk og farsi). 

 

Implementerende partner International Organization for Migration (IOM) 

Myndighed Indenrigsministeriet, navnlig the Directorate General of Provincial 
Administration (DGPA), grænsekontrolsafdelingen, samt andre 
institutioner, der arbejder med grænsekontrol i Tyrkiet    
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