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TYRKIET

Hvad karakteriserer flygtningepolitikken?
Din gruppe skal udarbejde et oplæg om Tyrkiets flygtningepolitik. 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.

Ifølge EU-oplysningen er Tyrkiet det land
i verden, der tager imod flest flygtninge.
Alene i 2015 tog landet imod flere end 1,8
million flygtninge.
Det svarer til flere end 23.000 flygtninge pr.
en million tyrkere. I samme periode tog EU’s
28 lande samlet set imod under 1,1 million
flygtninge. Det svarer til cirka 2.000 flygtninge pr. en million EU-borgere.
Set i forhold til indbyggertallet tager Tyrkiet således imod cirka 12,5 gange så mange
flygtninge som EU.
I juni 2015 kom Tyrkiets EU-ambassadør med
et opråb til EU og anklagede landene for at
flygte fra deres ansvar.

1

Tyrkiet var i 2015 den 17. største økonomi
i verden. Arbejdsløsheden og inflationen
holder sig nogenlunde i ro, og det ser også
fornuftigt ud med de offentlige budgetter
og banksektoren.
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Hvad tror I, Tyrkiets økonomi betyder for
landets flygtningepolitik?

Udenrigsministeriet.dk
(scroll ned til afsnit om økonomi)

Hvorfor mener han, at landene flygter fra
deres ansvar?
Politiken.dk 8. juni 15
Tyrkiet advarer: Vi har to millioner
flygtninge - nu må Europa tage sig
sammen

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
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I november 2015 indgik Tyrkiet en aftale
med EU om en fælles handlingsplan på flygtningeområdet. Planen går ud på, at Tyrkiet
skal stoppe illegale indvandrere fra at nå
EU’s ydre grænser (primært Grækenland).
Til gengæld får Tyrkiet økonomisk støtte på
22,4 milliarder kroner fra EU i de kommende
to år. Samtidig skal der ske fremskridt i
processen mod, at Tyrkiet bliver et EU-land.
Blandt andet har EU stillet Tyrkiet i udsigt, at
tyrkerne kan rejse ind i EU uden visum.
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Hvordan har Tyrkiets ønske om at blive
optaget i EU påvirket flygtningeaftalen
med EU?
Berlingske.dk 8. marts 16
Tyrkiet tager EU på sengen: Vi løser
flygtningekrisen for jer - men det
koster
Berlingske.dk 8. marts 16
Hurtigt overblik: Sådan vil Tyrkiet
og EU løse flygtningekrisen
Altinget.dk 30. nov. 15
Tyrkiet og EU indgår aftale om
grænser og flygtninge

Selv om aftalen kan begrænse flygtningestrømmen ind i EU, bliver aftalen kritiseret
fra flere sider.
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Hvad bliver aftalen kritiseret for?

Europarltv 8. april 16
Tyrkiet og EU indgår aftale om
grænser og flygtninge

Fakta om Tyrkiet
Ansøger om EU-medlemskab: I 1963 indgik Tyrkiet og det daværende EF en aftale om et økonomisk samarbejde og gradvis oprettelse af en
toldunion. I 1987 søgte landet om EU-medlemskab. I 1999 anerkendte Europarådet Tyrkiet som
kandidat til at blive medlem, hvorefter landet gik
i gang med et tiltrædelsesprogram, som bl.a.
indebar økonomisk støtte fra EU til at gennemføre nødvendige reformer, før medlemskab kan
komme på tale. I 2005 begyndte de egentlige
forhandlinger om medlemskab.
Størrelse: Tyrkiet er arealmæssigt mere end dobbelt så stort som Tyskland, og befolkningstallet
er næsten lige så stort som Tysklands.
Placering i Europa: Tyrkiet er placeret både i Europa og Mellemøsten, mod nord grænser landet
op til Sortehavet, mod vest det Ægæiske hav og
mod syd Middelhavet.
Levestandard: Det vestlige og sydlige Tyrkiet er
re-lativt velstående, mens det indre Anatolien er
mere fattigt.
Handelspartnere: Tyrkiet eksporterer flest varer til
Tyskland, Storbritannien og Italien, mens de importerer flest varer fra Rusland, Tyskland og Kina.
Få mere viden om Tyrkiet her:

Information 14. marts 16
Tyrkiet kan ikke fjerne
flygtningekrisen for os

faktalink.dk
denstoredanske.dk
tyrkiet.um.dk
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Tyrkiet huser flere end 2,5 millioner asylansøgere og flygtninge. På grund af den
geografiske placering er Tyrkiet også et af
de vigtigste transitlande for flygtninge. I oktober 2015 ankom der i gennemsnit næsten
7.000 personer om dagen til Grækenland fra
Tyrkiet.
Efter den fælles handlingsplan er trådt i
kraft, er antallet af migranter, der er kommet til EU fra Tyrkiet, faldet. I januar 2016
ankom der i gennemsnit 2.200 personer om
dagen.

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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Hvordan står det til med aftalen i dag?
Fungerer den i praksis?

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