
Hvad karakteriserer flygtningepolitikken?
 
Din gruppe skal udarbejde et oplæg om Ungarns flygtninge- 
politik. 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.   

UNGARN

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR 

I 2015 søgte 174.435 personer om asyl i Un-
garn. Det svarer til cirka 17.699 personer pr. 
en million indbyggere. 

1 Er det mange eller få asylansøgere i for-
hold til, hvor mange asylansøgere andre 
europæiske lande (bla. Sverige, Græken-

land og Tyskland) havde i samme periode? 

Se statistikken her 

Selv om Ungarn er medlem af Schengen- 
samarbejdet, gik landet i sommeren 2015 i 
gang med at bygge et 175 kilometer langt 
hegn til nabolandet Serbien for at dæmme 
op for de mange flygtninge og migranter, 
der krydsede grænsen. Og i september 2015 
blev det besluttet også at opføre et 41 kilo-
meter langt hegn til nabolandet Kroatien.  

2 Hvad var premierminister Viktor Orbáns 
begrundelse for at bygge disse hegn?

Berlingske.dk 2. sep. 15 
Det er ikke bare et ungarsk hegn, 
det er et europæisk hegn 

Bt.dk 15. sep. 15 
Øjenvidne til flygtningestrømmen i 
Ungarn: De lagde sig helt udmattede 
ved motorvejen



Fakta om Ungarn
Medlem af EU: Siden 2004
�
�Størrelse: Ungarn er det 12. største land i EU, og 

befolkningen udgør kun en lille del af EU (1,9% 
af den samlede befolkning i EU).
�
�Placering i Europa: Ungarn grænser op til syv 

lande: Slovakiet, Ukraine, Rumænien, Serbien, 
Kroatien, Ungarn og Østrig.  

�EU-bidrag: EU bidrager til Ungarns økonomi 
med et beløb, der svarer til 6,57 procent af lan-
dets BNI, mens Ungarn bidrager til EU’s økonomi 
med et beløb, der svarer til 0,88 procent af 
landets BNI.  

�Levestandard: Ungarn har den 5. dårligste leve-
standard blandt EU-landene. 

�Handelspartnere: Ungarn eksporterer flest varer 
til Tyskland, Østrig og Rumænien, mens landet 
importerer flest varer fra Tyskland, Østrig og 
Rusland.

Få mere viden om Ungarn her:

europa.eu 
 
ungarn.um.dk
 
denstoredanske.dk 
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BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR

Den økonomiske krise i Europa ramte Un-
garn hårdt med stor arbejdsløshed til følge. 
I dag går økonomien fremad, men der er 
stadig stor fattigdom blandt nogle grupper 
i det ungarnske samfund. Danmarks brutto-
nationalprodukt (BNP) var i 2013 over fire 
gange højere end Ungarns, hvilket siger lidt 
om de store økonomiske forskelle mellem 
EU’s lande.

5 Hvordan tror I, at den økonomiske situa-
tion påvirker Ungarns flygtningepolitik?

Ungarns premierminister Viktor Orbán 
repræsenterer landets største parti, det  
højreekstremistiske Fidesz. 

3  Hvad karakteriserer Ungarns premier- 
minister?  

 
Information.dk 3. feb. 16 
Europas paria er blevet en  
rollemodel

Politiken.dk 14. sep. 15 
Orbán: Kristen mand med jernnæve

Berlingske.dk 23. juni 15 
Ungarn sætter prop i strømmen af 
flygtninge

4  Hvordan mener Ungarns premierminister 
Viktor Orbán, at den aktuelle flygtnin-
gekrise skal løses?

Jyllands-posten.dk 12. sep. 15 
Økonomisk støtte på 22 mia. kr. vil 
stoppe flygtningestrøm mod Europa
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‘Banke banke på Europas dør’ er udviklet af foreningen  
YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet. Optagelse 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.

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR

Regeringen i Ungarn kører en hård kurs over 
for flygtninge i landet. 

6  Hvad synes Ungarns befolkning om den 
hårde kurs over for flygtninge? Og har 
den hårde kurs betydning for, om flygtnin-

gene ønsker at blive i Ungarn?

dr.dk 5. okt. 15 
Fort Ungarn: Hård linje mod  
flygtninge er populær

dr.dk 11. Sep. 15 
Flygtninge sliber huden af finger-
spidserne ved grænsen til Ungarn

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


