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Optakt til debat 

Velkommen til debat om flygtningekrisen i Europa. De fleste er enige om, at det er en god idé at hjælpe 
flygtninge i nærområderne. Men bruger vi nok penge på det? Og er det i orden at tage imod færre flygt-
ninge, hvis bare vi hjælper mere i nærområderne?

Med os i dag har vi: 

Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre 
Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister, Venstre
Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors 
�Leif Dierks, tidligere udsendt for Internationalt Røde Kors
Søren Jessen-Petersen, tidligere vicehøjkommissær i FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
Kristian Thuelesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

Velkommen til. Inden vi hører, hvad I hver især mener om hjælp i nærområderne, skal vi se et indslag fra en 
landsby i Libyen, som har modtaget næsten tre gange så mange flygtninge som Danmark.

Find på forhånd indslaget her:
DR.dk: Flygtningekaos i Europa hvad vil Danmark?
 
(Scroll lidt ned og tryk play. Afspil evt. bare det første halvandet minut).

Vi skal også lige se statistiker Hans Rosling forklare, hvor mange syrere nærområderne har taget i forhold 
til Europa. 

Find på forhånd indslaget her:
DR.dk: Hans Rosling forklarer flygtningestrøm med æbler - DR Nyheder

Og nu til debatten 
 
Michael Astrup Jensen: Du er udenrigsordfører for Venstre. Du mener, det er vigtigt at hjælpe i nærom-
råderne. Hvorfor det?

(For at konflikterne ikke spreder sig til flere regioner/ for ikke at destabilisere flere områder).

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg: Du mener også, at vi skal hjælpe i nærområderne. 
Og så mener du, at vi til gengæld kan tage imod færre flygtninge i Danmark. Hvorfor skal vi det? Og hvad 
er argumenterne for at hjælpe i nærområderne?

(Danmark kan ikke klare at tage imod flere. Og vi kan hjælpe mange flere i nærområderne, hvor det er bil-
ligere at hjælpe).
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Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors: Du er enig i, at det er en god idé at hjælpe i nærom-
råderne. Men bliver der gjort nok?

(Nej, Danmark bør sende flere penge).

Leif Dierks, tidligere udsendt for Internationalt Røde Kors: Du har arbejdet som delegat for Internationalt 
Røde Kors i eks-Jugoslavien, Bosnien, Afghanistan og Taiwan. Du mener, at det er varm luft, når politik-
erne taler om hjælp i nærområderne. Hvorfor det?

(Det er urealistisk at forestille sig, at så stor en opgave kan løses. Hvem skal løse den? De humanitære 
organisationer kan ikke finde ud af at samarbejde, og der er ikke nogen langsigtede planer for alle de her 
mennesker).

Søren Jessen-Petersen, tidl. vicehøjkommissær i UNHCR: Du mener faktisk, at Europa på den lange bane 
kan være med til at bidrage til genopbygningen af lande som Syrien ved netop at tage imod flygtningene 
i Europa og integrere dem i det europæiske samfund. Hvordan det?

(Så lærer de den europæiske samfundsmodel at kende, og det tager det med sig, når de tager tilbage for 
at genopbygge deres hjemland).

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti: Du mener ikke, vi skal bruge penge på at integrere 
de flygtninge, der kommer hertil. Hvorfor ikke?

(Fordi de ikke skal blive i Danmark. De skal retur, så snart det er muligt. Og de penge, vi sparer på ikke at 
integrere dem, kan vi i stedet bruge på at hjælpe i nærområderne).

Afrunding

Tv-værten opsummerer debatten og siger tak for i dag. 

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