
Meль: – Норвегія хоче, щоб 

біженців швидко переправили з 

Молдови  
Прес-реліз | Дата: 28.03.2022 

| №: 62/22 

- Для Норвегії важливо отримати можливість швидко 

розпочати переправлення біженців з Молдови, - сказала 

міністр юстиції та з надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель 

(ЦП). 

 
Міністр юстиції та з надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель у Брюсселі на 

позачерговому засіданні Міністерства юстиції та внутрішніх справ щодо 

ситуації з біженцями, контролем зовнішнього кордону ЄС та іншими 

питаннями безпеки. Фото: JD  
 

 

У понеділок Мель взяла участь у позачерговому засіданні ЄС з питань 

юстиції та внутрішніх справ у Брюсселі щодо ситуації, пов’язаної з війною в 



Україні. Серед тем на зустрічі була тема ситуації з біженцям, контролю 

зовнішнього кордону ЄС та інші питання безпеки. Уряд вирішив 

переправити з Молдови українських біженців, спочатку 2,5 тис. осіб. 

 

Попросила списки  

– Норвегія попросила надати списки осіб, яких ми можемо переправити з 

Молдови. Уряд зацікавлений в тому, аби досягти прогресу в роботі, тобто 

щоб ми могли допомогти полегшити ситуацію в Молдові, і щоб ми отримали 

людей, які потребують допомоги та безпеки, сказала міністр юстиції та з 

надзвичайних ситуацій.  

З норвезької сторони минулого тижня надійшли інструкції до імміграційної 

служби щодо початку підготовки. 

Шляхом окремого рішення щодо медичної евакуації українських пацієнтів в 

ЄС/ЄЕЗ уряд збирається також переправити до країни до 550 пацієнтів разом 

з родичами. Перші такі пацієнти вже прибули. 

Для уряду також важливо контролювати, хто направляється у Шенгенську 

зону, а хто приїжджає до Норвегії. 

 

Запобігти злочинцям 

 – Крім того, важливо працювати над тим, щоб злочинці не використовували 

у своїх цілях людей, які потрапили у кризову ситуацію, і щоб у нас були 

заходи щодо боротьби з торгівлею людьми. Саме до цього наш уряд 

ставиться дуже серйозно -, каже Мель. Вона не радить організовувати 

приватні перевезення українських біженців між європейськими країнами, 

оскільки це підвищує ризик незаконної міграції та торгівлі людьми. 

– Ми знаємо, що у перевезенні біженців до Норвегії брали участь люди, які 

були під слідством або засуджені за сексуальне насильство над дітьми. 

Також є певний ризик, що люди, які мають погани наміри щодо Норвегії, 

прийдуть сюди, ховаючись в потоці біженців. Ми вважаємо, що як для 

захисту біженців, так і для того, щоб ми мали контроль над тим, хто 

приїжджає до Норвегії, важливо, щоб переправлення біженців відбувалося 

під національним керівництвом та за певною процедурою, - сказала міністр 

юстиції та з надзвичайних ситуацій.  

Міністерство юстиції та з надзвичайних ситуацій  

ТЕМА  
• • Європейська політика 
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