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Støtte til nødevakueringsmekanisme i Rwanda
Implementerende partner
Modtagere
Projekt beliggenhed
Varighed
Budget

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
Flygtninge fra Libyens detentionscentre
Gashora distrikt, Rwanda
12 mdr.
21,6 mio. kr.

Udviklingsministeren har godkendt en bevilling på 21,6 mio. kr. til nødevakueringsmekanismen i
Rwanda. Støtten går til beskyttelse, hjælp og langvarige løsninger til ca. 1500 flygtninge og
asylansøgere i Libyen gennem nødevakuering til Rwanda (Rwanda Emergency Transit
Mechanism). Midlerne udmøntes som en del af de 80 mio. kr., der er afsat på Finansloven 2020 til
brug for opbygning af kapacitet i prioriterede tredjelande under regeringens indsats for at fremme et
retfærdigt og humant asylsystem.
I september 2019 underskrev Rwanda en aftale med UNHCR og Den Afrikanske Union om at
modtage 500 flygtninge og asylansøgere fra Libyen. I det omfang der findes varige løsninger til
flygtningene kan der tages nye flygtninge fra Libyen, så der konstant er op til 500 flygtninge i lejren
i Rwanda. Aftalen kom i stand efter Rwandas præsident Paul Kagame i 2017 erklærede, på
baggrund af medie-rapporter om slave aktioner i Libyen, at Rwanda var parat til at modtage op til
30.000 flygtninge og migranter strandet i Libyen.
Formålet med projektet er at støtte UNHCR's indsats for beskyttelse, humanitær hjælp og
langvarige løsninger til 1500 flygtninge og asylansøgere i 2020 i detentionscentre i Libyen gennem
nødevakuering til Rwanda. Ved ankomsten til Rwanda vil de evakuerede blive overført til
Gashora transitcenter, cirka 60 km fra hovedstaden Kigali, hvor de indkvarteres, registreres og
forsynes med dokumentation, der giver dem adgang til beskyttelse og humanitær hjælp. UNHCR
Rwanda er i gang med rehabilitering og opgradering af dette tidl. transitcenter for flygtninge fra
Burundi. Centret har p.t. kapacitet til 338 flygtninge, men målet er øge kapaciteten til 500
flygtninge senere i år. Under opholdet i transitlejren vil UNHCR give flygtningene mad, basale
hygiejneprodukter og sundhedsydelser. Desuden iværksættes forskellige projekter vedrørende
indkomstskabende aktiviteter og træning støttet af Rwandas myndigheder i tæt samarbejde med
UNHCR for, at flygtningene bliver mere selvhjulpne. I betragtning af profilen for de evakuerede,
dvs. mange børn og unge, vil der også være adgang til psykosocial støtte samt forskellige fritids- og
underholdnings- og gruppeaktiviteter. UNHCR arbejder for at finde langvarige løsninger for
flygtningene baseret på frivillighed. Nogle af de evakuerede vil blive genbosat i tredjelande, andre
blive hjulpet til at vende tilbage til lande, hvor de tidligere var tildelt asyl, eller til at vende tilbage
til deres hjemlande, hvis og når det er sikkert at gøre det. Desuden vil flygtninge også have
mulighed for at skabe sig et liv i Rwanda og integrere sig i værtslandet. Ud over den danske støtte
bidrager Østrig også til mekanismen, og finansieringsbehovet i 2020 er dermed opfyldt.

