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TYSKLAND

Hvad karakteriserer flygtningepolitikken?
Din gruppe skal udarbejde et oplæg om Tyskland, hvor I kommer
med en status på Tysklands flygtningepolitik og forklarer, hvilke
faktorer der spiller ind på flygtningepolitikken.
I skal så vidt muligt svare på nedenstående spørgsmål i jeres
oplæg. Til nogle af spørgsmålene er der links til artikler, hvor I
kan finde hjælp. Andre af spørgsmålene skal I selv finde aktuelle
artikler om.

I 2015 søgte 441.800 personer om asyl i
Tyskland. Det svarer til cirka 5.441 pr. en
million indbyggere.
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Er det mange eller få asylansøgere i forhold til, hvor mange asylansøgere andre
europæiske lande (bla. Sverige, Grækenland og Ungarn) havde i samme periode?
Se statistikken her

Tyskland har traditionelt set haft stor
forståelse for flygtninge, og mange tyskere
har flygtningebaggrund
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Hvilken betydning tror I, at Tysklands historie og naziforbrydelserne har for landets
traditionelt liberale holdning til flygtninge
og indvandrere i dag?
dr.dk 7. sep. 15
Willkommen: Fortiden gør tyskerne
solidariske med flygtninge
Kristeligtdagblad.dk 1. okt. 15
Historiker: Tyskland har lært af sin
fortid

Den 13. september 2015 indførte Tyskland
kontrol ved grænsen til Østrig på grund af
store udfordringer med at registrere og tage
sig af alle de flygtninge, som kom ind i landet. Tyskland var det første medlem af det
grænsefrie Schengen, som begyndte at kontrollere sin grænse til et andet Scengen-land.
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 vordan er situationen ved Tysklands
H
grænser i dag?
dr.dk 13. sep. 15
Andreas Kamm: Forståeligt at
Tyskland lukker sin grænse
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Tysklands forbundskansler hedder Angela
Merkel og repræsenterer det konservative
CDU-parti.
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 vad er Angela Merkel blevet kritiseret for
H
indenrigspolitisk i forhold til flygtningekrisen? Og hvad er hun blevet rost for i EU?
Dr.dk 6. sep. 15
Dansk flygtningechef: Tyskland
viser europæisk lederskab
Tv2.dk 25. aug. 15
800.000 flygtninge giver problemer i Tyskland: Nu siger Merkel
stop
Politiken.dk 28. okt. 15
Merkel presses hårdt af asylmodstand

Det nationalkonservative parti Alternativet
for Tyskland (AfD) har siden flygtningekrisen
oplevet stor fremgang.
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Hvad tror I kan være årsagen til denne
fremgang?
Politiken.dk 13. feb. 16
Tyskland: Alternativet fra højre står
til supervalg.

Fakta om Tyskland
Medlem af EU: Siden 1958

Størrelse: Tyskland er det største land rent arealmæssigt og et af de mest velhavende lande i
EU. Desuden er Tyskland det land, som har den
største befolkning (15,9% af den samlede befolkning i EU).

Placering i Europa: Tyskland støder op mod
Danmark mod nord, Polen og Tjekkiet mod øst,
Østrig og Schweiz mod Syd, Frankrig og Luxembourg mod sydvest og Belgien og Holland mod
nordvest.
EU-bidrag: Eu bidrager til Tysklands økonomi
med et beløb, der svarer til 0,39 procent af
landets BNI, mens Tyskland bidrager til EU’s
budget med et beløb, der svarer til 0,87 procent
af landets BNI.
Levestandard: Tyskland har den 6. højeste levestandard blandt EU-landene.
Handelspartnere: Tyskland eksporterer flest varer
til Frankrig, USA og Storbritannien, mens landet
importerer flest varer fra Holland, Frankrig og
Kina.
Få mere viden om Tyskland her:
europa.eu
kopenhagen.diplo.de
denstoredanske.dk
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Tyskland har det seneste års tid i stigende
omfang oplevet kriminelle handlinger mod
flygtninge i landet.
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 vad tror I, der kan ligge til grund for
H
disse mange forbrydelser?
tv2.dk 22. feb. 16
Tyskland i oprør: Tilskuere jublede
da kommende asylcenter brændte

Stil et spørgsmål til EU-Oplysningen

?

 olketingets EU-oplysning svarer på dine
F
spørgsmål om EU som udgangspunkt
inden for 24 timer. På sitet eu.dk kan du
også finde masser af relevante oplysninger om EU og den aktuelle flygtningekrise.
Skriv til EU-Oplysningen her

Berlingske.dk 15. jan. 16
Tyskland rystet efter indvandrergruppers sexovergreb

Præsentér jeres land
I er nu klar til at præsentere jeres land for resten af
klassen. I kan selv vælge – efter aftale med jeres
lærer – om præsentationen skal være i form af en
powerpoint, et mundtligt oplæg eller en kort video.

‘Banke banke på Europas dør’ er udviklet af foreningen
YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet. Opdateret juni 2016
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