ROLLESPIL 

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR

TV-DEBAT:
GRÆNSER ELLER FÆLLES ASYLPOLITIK
Gruppe 1 – løsningen er ikke lukkede grænser
Jeres gruppe består af fire forskellige debattører. Om lidt skal I deltage i en tv-debat på live-tv. Debatten handler om EU’s flygtningekrise – mere specifikt, hvorvidt det er ok, at medlemslandene lukker deres
grænser, eller om det ville være bedre med en fælles asylpolitik i EU.
Jeres gruppe tilhører den del af debattørerne, som ikke synes, løsningen er at lukke grænserne. I stedet
mener I, at Europa skal stå sammen om at finde fælles løsninger og vedtage en fælles asylpolitik, hvor
landene fordeler asylansøgerne mellem sig.

Forberedelse

1

Fordel de nedenstående roller imellem jer
(gå evt. sammen to og to eller tre og tre)

Andreas Kamm, generalsekretær
i Dansk Flygtningehjælp
Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionens
formand

Thorsten Borring Olesen, professor, Aarhus
Universitet

Mette Rodgers, Europa-korrespondent
for Dagbladet Information

Rolle 1
Andreas Kamm, generalsekretær
i Dansk Flygtningehjælp
Hvordan mener Andreas Kamm, at Europa skal
håndtere flygtningekrisen? Og hvad mener han
kan blive konsekvensen, hvis der ikke findes en
fælles europæisk løsning?
dr.dk 3. sep. 15
Danmark skal samarbejde om
fordelingen af flygtninge
Dansk Flygtningehjælp på
Facebook

2

Forbered jer på jeres rolle ved at læse
om, hvad personen mener om lukkede
grænser og fælles asylpolitik. I kan hente
hjælp i de tilhørende links samt selv søge mere
information på nettet. Vælg hvem af jer, der skal
spille henholdsvis Andreas Kamm, Mette Rodgers, Thorsten Borring Olesen og Jean-Claude
Juncker i tv-debatten.
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Rolle 2

Rolle 3

Jean-Claude Juncker,
EU-Kommissionens formand

Thorsten Borring Olesen,
professor i europæisk historie,
Aarhus Universitet

Hvilken betydning vil de lukkede grænser have
for EU´s medlemslande ifølge EU-Kommissionens formand?
Altinget.dk 15. jan. 16
Juncker: Schengen-kollaps kan få
uanede konsekvenser
Jean-Claude Juncker på
Facebook

Hvad var ifølge historieprofessor Thorsten
Borring Olesen konsekvensen for Europa, da
de europæiske ledere lukkede grænserne i
1930’erne?
Kristeligtdagblad.dk 4. jan. 16
Åbne grænser kan blive en parantes
i historien

Rolle 4
Mette Rodgers, Europa-korrespondent
for Dagbladet Information
Hvad kan blive nogle af de mest alvorlige konsekvenser af grænselukninger ifølge Informations korrespondent?
Information.dk 5. jan.16
Lukketid i Europa

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