ROLLESPIL 

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR

TV-DEBAT OM HJÆLP I NÆROMRÅDERNE
Gruppe 2 – argumenterer for hjælp i næromåderne
Jeres gruppe består af tre debattører fra politiske partier og en fra en organisation. Om lidt skal I deltage
i en tv-debat på live-tv. Debatten handler om EU’s flygtningekrise – mere specifikt om det er en god idé at
hjælpe i nærområderne.
Jeres gruppe tilhører den del af debattørerne, som synes, at man skal fokusere mere på at hjælpe i
nærområderne.

Forberedelse

1

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


Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører
(Venstre)

Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister (Venstre)

Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk
Røde Kors

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk
Folkeparti
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Forbered jer på jeres rolle ved at læse
om, hvad personen mener om at hjælpe
i nærområderne. I kan hente hjælp i de
tilhørende links samt selv søge mere information på nettet. Vælg hvem af jer, der skal spille
henholdsvis Michael Aastrup Jensen, Inger
Støjberg, Anders Ladekarl og Kristian Thulesen
Dahl.

Rolle 1
Michael Aastrup Jensen,
udenrigsordfører, Venstre
Hvorfor synes Michael Aastrup Jensen, at det er
vigtigt at hjælpe i nærområderne?
Altinget.dk
V: Fokus på hjælp i nærområderne
Michael Aastrup Jensen
på Facebook

Rolle 2
Inger Støjberg, udlændinge- og
integrationsminister, Venstre
Hvad er Inger Støjbergs argumenter for, at vi
skal hjælpe i nærområderne?
Finans.dk. 16. aug. 15
Inger Støjberg efter flygtningeretur:
Svaret ligger stadig i nærområderne
Inger Støjberg på Facebook
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Rolle 3
Anders Ladekarl, generalsekretær,
Dansk Røde Kors
Hvad er Anders Ladekarls budskab til regeringen i forhold til at hjælpe i nærområderne?

Bt.dk 6. sep. 15
Det halter med hjælpen til Syriens
nærområde.

Rolle 4
Kristian Thulesen Dahl,
formand for Dansk Folkeparti
Hvad er Dansk Folkepartis argumenter for at
hjælpe i nærområderne? Hvad vil de gøre med
de flygtninge, der får midlertidigt ophold i
Danmark?
Søndagsavisen.dk 17. sep. 15
DF: Vi vil være mestre i flygtningehjælp
Kristian Thulesen Dahl på
Facebook

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