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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om asylansøgeres mentale 

sundhed1 

1. EU står over for en "migrationskrise": store mængder migranter søger asyl og flygter fra 

krig eller forfølgelse. 

2. Disse mennesker været udsat for ubærlige afsavn og frygt, de er blevet gjort til ofre og har 

lidt under de frygtelige konsekvenser af krig, terrorisme og - ofte - menneskesmugleres 

kriminelle virksomhed. 

3. De har været nødt til at efterlade deres kære og står nu over for afvisning og aggression i 

mange af de samfund, der modtager dem. 

4. Disse forhold kan have skadelig indvirkning på sundheden, navnlig den mentale sundhed. 

5. De værste konsekvenser for asylansøgernes mentale sundhed som følge af deres tidligere 

og nuværende situation viser sig måske først, efter at de er ankommet til deres nye 

hjemland. 

6. Rådet og Kommissionen opfordres på denne baggrund til: 

 – at tage hensyn til asylansøgernes mentale sundhed og til at udvise medfølelse med 

dem i deres udsatte situation, når de udøver deres respektive beføjelser inden for 

rammerne af traktaterne 

 – at anerkende posttraumatisk stresssyndrom (PTSS) og andre mentale forstyrrelser 

(f.eks. depression) og bidrage til behandlingen af dem 

 – at bidrage til at tilvejebringe støtte og tjenester, der har til formål at forebygge mentale 

sundhedsproblemer og behandle dem, hvis de opstår. 

7. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 

Kommissionen. 

                                                 
1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 

Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 

Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet. 


