
Hvad karakteriserer flygtningepolitikken?
 
Din gruppe skal udarbejde et oplæg om Grækenlands flygtnin-
gepolitik. Hvordan er flygtningesituationen i landet, og hvad 
karakteriserer flygtningepolitikken? 
 
I skal så vidt muligt svare på nedenstående spørgsmål i jeres 
oplæg. Til de fleste spørgsmål er der links til, hvor I kan hente 
informationer. Men find også gerne selv aktuel information, der 
kan være med til at belyse emnet.   
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Grækenland er et af de lande, der blev 
særligt hårdt ramt af finanskrisen. I 2015 var 
cirka en fjerdedel af grækerne arbejdsløse. 

1 Hvordan står det til med den økonomiske 
situation i landet i dag? 

2    Hvordan tror I, den økonomiske situation 
påvirker landets flygtningepolitik?
 

 
Tv2.dk 13. juli 15 
Forstå nedturen: Den græske krise 
fortalt med grafik og kort

Politiken.dk 30. juni 15 
Forstå den græske støtte på fem 
minutter

Cirka hver femte græker er beskæftiget in-
den for turisme, og landet har hårdt brug for 
indtægterne fra turismen, der udgør en stor 
del af økonomien. 

3  På hvilken måde har flygtningekrisen på-
virket turismen i Grækenland?

Politiken.dk 7. marts 16 
Danskerne vælger flygtningeramte 
græske øer fra

Grækenlands premierminister hedder Alexis 
Tsipras. Han repræsenterer partiet Synas-
pismos, der indgår i den parlamentariske 
gruppe Syriza. 

4  Hvad er premierminister Alexis Tsipras’ 
holdning til, hvordan EU skal tackle den 
aktuelle flygtningekrise?

Berlingske.dk 7. marts 16 
Græsk minister forlanger gang i 
omfordeling af flygtninge



 

  

Grækenland er medlem af Schengen-samar-
bejdet, der ophæver personkontrollen ved 
de indre grænser, og har på grund af sin 
geografiske placering pligt til at kontrollere 
Schengen-områdets ydre grænser. 

5 Som situationen er i dag, hvor I sidder og 
arbejder med emnet, i hvilken grad lever 
Grækenland så op til denne forpligtelse? 

I 2015 søgte 11.370 mennesker om asyl i 
Grækenland. Det svarer til 1.074 mennesker 
pr. en million indbyggere. 

6  Er det mange eller få asylansøgere i for-
hold til, hvor mange asylansøgere andre 
europæiske lande (bla. Sverige, Tyskland 
og Ungarn) havde i samme periode? 

Se statistikken her

Fakta om Grækenland
Medlem af EU: Siden 1981
 
 Størrelse: Grækenland er det 10. største land i 

EU rent arealmæssigt, men befolkningen udgør 
kun en lille del af EU (2,2% af den samlede be-
folkning i EU). 

 
 Placering i Europa: Grækenland ligger i det 

nordøstlige hjørne af Middelhavet og udgør syd-
spidsen af Balkanhalvøen i Sydøsteuropa. Landet 
omfatter flere hundrede øer, hvoraf kun 227 er 
beboede.  

 
 EU-bidrag: EU bidrager økonomisk til Græken-

land med et beløb, der svarer til 3,98% af landets 
BNI, mens Grækenland bidrager til EU’s budget 
med et beløb, der svarer til 1,02% af Græken-
lands BNI.

 
 Levestandard: Grækenland har den 7. dårligste 

levestandard blandt EU-landene.
 
 Handelspartnere: Grækenland eksporterer flest 

varer til Tyrkiet, Italien og Tyskland, mens de im-
porterer flest varer fra Rusland, Tyskland og Irak.

Få mere viden om Grækenland her:

europa.eu 
 
ditgraekenland.dd 
 
denstoredanske.dk 
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Stil et spørgsmål til EU-Oplysningen 
 

?  Folketingets EU-Oplysning svarer på dine 
spørgsmål om EU som udgangspunkt 
inden for 24 timer. På sitet eu.dk kan du 
også finde masser af relevante oplys-
ninger om EU og den aktuelle flygtnin-
gekrise. 

Skriv til EU-Oplysningen her
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I marts 2016 var situationen i Grækenland 
uholdbar på grund af de mange flygtninge, 
der var strandet i landet, efter flere lande 
havde lukket deres grænser. Derfor indgik 
EU en aftale med Tyrkiet om, at landet aktivt 
skal stoppe illegale indvandrere fra at nå til 
EU’s ydere grænser. EU betaler Tyrkiet ca. 45 
milliarder kroner for denne ordning.

7  Hvad betyder denne aftale for Græken-
land og de flygtninge, der ankommer til 
Grækenland?

Berlingske.dk 27. marts 16 
Flygtningepresset på de græske øer 
tager af

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

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.
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