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Slide 1: EU’S ROLLE I LØSNINGEN AF GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Hej og velkommen til. Vi er her i dag for at diskutere, hvordan vi bedst muligt håndterer to store globale ud-
fordringer, nemlig flygtningeproblematikken og klimaforandringerne, og hvilken rolle EU skal have i forhold 
til at håndtere de her udfordringer. For når der er tale om globale problemer, som jo altså går på tværs af 
landegrænser, giver det så ikke mening at løse dem i internationale samarbejdsorganer, bl.a. EU?    

Slide 2: KLIP OM FLYGTNINGESTRØMME

Jeg har tre debattører med, som jeg vil præsentere jer for om lidt. Men først vil jeg lige introducere jer for et 
af de emner, vi skal diskutere om lidt, nemlig flygtningeproblematikken. 

Jeg viser jer lige et videoklip fra 2015, hvor der kom massive flygtningestrømme til Europa. (stop videoen 
ved 00:34)
https://www.youtube.com/watch?v=stEw9tolir0

Ja, som vi kan se her, så er millioner af mennesker på flugt. De rejser mod Europa for at forsøge at skabe 
sig en bedre tilværelse. Derfor fylder flygtningeproblematikken rigtig meget i debatten i disse år. Det kom-
mer vi tilbage til. 

En anden udfordring, der også fylder meget i debatten, er klimaforandringerne. Her i Danmark har vi 
haft den tørreste sommer i 99 år, og der er bred enighed om, at klimaforandringerne har været med til at 
forstærke tørken. Det kommer vi også tilbage til om lidt. 

8.03    

Slide 3: PRÆSENTATION AF DE TRE ORGANISATIONER

Først vil jeg gerne lige præsentere vores tre debattører, som hver især har deres holdninger til, hvilken rolle 
EU skal spille i forhold til at håndtere de her store globale udfordringer, vi står overfor. 

Først har vi (navn), der kommer fra Folkebevægelsen mod EU, som er en organisation, der på et tvær-
politisk og ikke-racistisk grundlag (som det hedder på jeres hjemmeside) arbejder for dansk udmeldelse 
af EU. I mener, at EU skader mange ulande på områder som fx handel, økonomisk udvikling, fiskeri og 
fredsarbejde. I stedet går I ind for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde. Vil du lige 
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præsentere dig selv? Vi vil gerne høre, hvor du bor, og hvad du laver til daglig, og hvorfor du er medlem? 
(debattør 1 præsenterer sig selv).  

Så har vi (navn), der kommer fra Dansk Folkepartis ungdom - altså ungdomsorganisationen under par-
tiet Dansk Folkeparti. DF Ungdom ønsker Danmark ud af EU, fordi I mener, at EU er bureaukratisk og 
udemokratisk, og fordi I synes, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt.
I vil gerne samarbejde med alle demokratiske og frihedselskende nationer i verden, så længe Danmark ikke 
afgiver suverænitet, dvs. selvbestemmelse. Vil du lige præsentere dig selv? Vi vil gerne høre, hvor du bor, 
og hvad du laver til daglig, og hvorfor du er medlem? 
(debattør 2 præsenterer sig selv). 

Så har vi (navn), der kommer fra Europæisk Ungdom, som er en tværpolitisk ungdomsorganisation, der 
arbejder for at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union blandt unge i Danmark. 
I mener, at Danmark skal deltage fuldt ud i det europæiske samarbejde, og at samarbejdet internt i EU skal 
intensiveres. Vil du lige præsentere dig selv? Vi vil gerne høre, hvor du bor, og hvad du laver til daglig, og 
hvorfor du er medlem af Europæisk ungdom? 
(debattør 3 præsenterer sig selv). 

8.08

TEMA 1) KLIMA

Slide 4: KLIP OM KLIMAFORANDRINGER

Tilbage til klimaet. Der er ingen tvivl om, at jorden bliver varmere og varmere pga. udledningen af drivhus-
gasser. Og allerede nu er millioner af mennesker på flugt, fordi klimaforandringer har gjort store områder 
ubeboelige for mennesker - enten pga. Oversvømmelser eller tørke og voldsomt høje temperaturer. 

Jeg viser lige et lille klip, der tydeligt illustrerer konsekvenserne af oversvømmelse (stop klippet efter 00:30)
https://youtu.be/bTI6_hR1mFM

Slide 5: KONSEKVENSER AF KLIMAFORANDRINGER

Klimaforandringerne har som bekendt store konsekvenser:
- Store områder bliver ubeboelige pga. oversvømmelser eller ulideligt høje temperaturer. 
-  Mennesker bliver hjemløse og sendes på flugt. FN’s klimapanel vurderer, at flere millioner mennesker vil 

være nødt til at flygte pga. Klimaforandringer inden for dette århundrede. 
- Flygtningestrømmene mod EU vil tage til. Det vil give et kæmpe pres på vores lande.  
- Der vil komme mangel på fødevarer pga. lavere høstudbytte.

Faktisk ser det så slemt ud, at vi risikerer, at jorden vil være helt ubeboelig for mennesker i løbet af mindre 
end 100 år. I værste fald er vi altså en uddøende race. 
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Situationen er så alvorlig, at nogle klimaforskere ligefrem lider af prætraumatisk stress, som er en lidelse, 
man kan få, hvis man går og venter på, at en katastrofe indtræffer. 

Slide 6: BEVÆGELSESØVELSE

Nu vil jeg gerne lige høre både jer tre paneldeltagere og alle jer i salen, om klimaet overhovedet er noget, I 
bekymrer jer om?

Hvis du er bekymret for klimaet - så rejs dig op nu. 
(Spørg nogle af eleverne/paneldeltagerne, hvorfor de mener ja)

Tak, I må gerne sætte jer ned igen.

Hvis du ikke er bekymret for klimaet  så rejs dig op nu. 
(Spørg nogle af eleverne/paneldeltagerne, hvorfor de mener nej) 

Tak, I må gerne sætte jer ned igen.

Slide 7: PARIS-AFTALEN

Vi er mange her i salen, der er bekymrede for vores fremtidige klima. Det er altså nødvendigt at handle, 
hvis vi skal begrænse de her voldsomme menneskeskabte klimaforandringer. Derfor blev 195 lande i 2015 
enige om en fælles plan for klimaets fremtid, den såkaldte Paris-aftale. 

Aftalen går ud på, at:
- Landene skal nedbringe udledningen af drivhusgasser. 
-  Landene skal nedbringe udledningen af drivhusgasser, så den globale temperaturstigning kan holdes 

under 2 grader. 
- De rige lande skal hjælpe fattige lande med at omsætte deres klimamål til konkrete projekter.  

8.15  

Slide 8: DEBAT: EU’S KLIMAINDSATS

En stor del af verdens lande er altså gået sammen om at gøre noget for at forbedre klimaet. Så hvad rolle 
spiller EU egentlig, når det handler om at dæmme op for klimaforandringerne? Det skal vi debattere nu. 

Om lidt vil jeg gerne høre, hvad paneldeltagerne mener, men I elever må også meget gerne stille spørg-
smål og komme med kommentarer.  

Europæisk Ungdom: Er det ikke nok, at en stor del af verdens lande har lavet en fælles aftale for klimaets 
fremtid? Hvad skal vi så overhovedet med EU? 
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Folkebevægelsen mod EU: Det lyder da som om, at EU gør en masse godt for miljøet?

Dansk Folkepartis ungdom: I DFU vil I også ud af EU. Men de her klimaproblemer kan vi jo ikke løse i Dan-
mark alene. Så hvad foreslår I?  

Hvad mener I her i salen? 
(debat med eleverne og debattørerne) 

8.30  

Slide 9: BEVÆGELSESØVELSE

Okay, vi har altså tre paneldeltagere med forskellige syn på, hvad EU’s rolle er i forhold til at håndtere 
klimaudfordringerne. Nu kunne jeg godt tænke mig, at I elever tager stilling til, hvem af de her tre i umiddel-
bart er mest enige med. Det foregår sådan, at man rejser sig op, når jeg nævner navnet på den organisa-
tion, man umiddelbart er mest enig med.  

Er man umiddelbart mest enig med Dansk Folkepartis Ungdom, som mener, at xxxxxx (opsummer, hvad de 
sagde) så rejser man sig op nu. 

Spørg nogle af eleverne, hvorfor de er enige med Dansk Folkepartis Ungdom. 

Ja tak, så må I gerne sætte jer ned igen.

Er man mest enig med Folkebevægelsen mod EU, som mener, at xxxxxx (opsummer, hvad de sagde) så 
rejser man sig op nu.   

Spørg nogle af eleverne, hvorfor de er enige med Folkebevægelsen mod EU. 

Ja tak, så må I gerne sætte jer ned igen.

Er man mest enig med Europæisk ungdom, som mener, at xxxxxx (opsummer, hvad de sagde) så rejser 
man sig op nu. 

Spørg nogle af eleverne, hvorfor de er enige med Europæisk Ungdom.

Ja tak, så må I gerne sætte jer ned igen.

8.35   
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TEMA 2) FLYGTNINGE

Slide 10: PIX AF FLYGTNINGE PÅ MOTORVEJ 

Den næste store globale udfordring, vi skal diskutere her i dag, er flygtningeproblematikken, og hvilken rolle 
EU spiller i forhold til at håndtere den. I husker måske tv-billederne af flygtningestrømme der vandrede op 
ad de danske motorveje? 

I dag er over 65 millioner mennesker på flugt verden over, på grund af klimaforandringer – som vi lige har 
snakket om – men også pga. krige, konflikter, undertrykkelse og fattigdom. Det er historisk mange. Langt 
de fleste er på flugt i deres eget hjemland eller opholder sig i nærområderne. 

Men en del af dem søger til Europa. I både 2015 og igen 2016 søgte ca. 1,3 millioner mennesker om asyl i 
EU. Til sammenligning så er vi over 500 millioner europæere. 

Slide 11: KLIP FRA DR NYHEDER - KLIP OM FLYGTNINGESTRØMME

Jeg viser lige et lille klip fra DR Nyheder, der viser, hvordan situationen var i 2015. 
https://youtu.be/9dMwDCWW8sc

Både i 2015 og 2016 søgte over en million mennesker asyl i EU. Det synes EU var alt for mange og beslut-
tede derfor at gøre noget for at nedbringe antallet af asylansøgere. 

Før vi går videre, vil jeg lige høre de tre paneldeltagere: Hvad er jeres holdning til, hvorvidt det overhovedet 
var nødvendigt at gøre noget for at begrænse denne tilstrømning af flygtninge og migranter? 

(Paneldeltagerne svarer kort ja eller nej til spørgsmålet)

Slide 12 BEVÆGELSESØVELSE

Hvad mener I nede i salen? Var det nødvendigt, at EU gjorde noget for at nedbringe antallet af asy-
lansøgere? 

Hvis du mener ja - så rejs dig op nu. 
(Spørg nogle af eleverne, hvorfor de synes, det var nødvendigt)

Tak, I må gerne sætte jer ned igen.

Hvis du mener nej - så rejs dig op nu. 
(Spørg nogle af eleverne, hvorfor de ikke synes, det var nødvendigt)

Tak, I må gerne sætte jer ned igen.
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Opsummering: Der er altså bred enighed / uenighed om, at EU var nødt til at gøre noget for at bremse flygt-
ningestrømmene. 

8.42    

Slide 13: KORT OVER FLYGTNINGEVEJE

Nu vender vi tilbage til, hvad EU besluttede at gøre. EU indgik en aftale med Tyrkiet, der skulle nedbringe 
antallet af asylansøgere i EU, den såkaldte Tyrkiet-aftale. Men hvorfor lige indgå en aftale med Tyrkiet? 
Hvis vi lige kigger på det her kort, kan man se, at hvis man kommer fra Irak, Syrien eller Afghanistan, så går 
vejen til Europa igennem Tyrkiet. Så rigtig, rigtig mange er taget til Tyrkiet, hvorfra de så er rejst videre med 
båd til en af de græske øer for at nå Europa.

Slide 14: TYRKIET-AFTALEN

Jeg vil lige ridse nogle af punkterne fra Tyrkiet-aftalen op:
-  Flygtninge, der ankommer til Grækenland, skal sendes tilbage til Tyrkiet. Og Tyrkiet skal i det hele taget 

forsøge at holde flygtninge og migranter fra at rejse til Europa.
- For denne indsats betaler EU 22 milliarder kroner til Tyrkiet. 
- Processen om Tyrkiets medlemskab af EU skal speedes op. 

Men EU går faktisk endnu længere i forsøget på at beskytte de ydre grænser. EU forsyner nemlig Tyrkiet 
med militært udstyr, der skal forhindre syrere i at slippe væk fra krigen og ind i Tyrkiet for at søge asyl. 
Der er altså tale om forskellige tiltag fra EU’s side, der skal begrænse flygtningestrømmen mod Europa. Og 
det er lykkedes. For mens 1,3 millioner mennesker søgte om asyl i EU i 2016, faldt antallet til det halve i 
2017. 

Men selv om Tyrkiet-aftalen ser ud til at virke, er der delte meninger om, hvorvidt det er en god aftale. 
Mange mener, det er problematisk, at EU indgår en sådan aftale med Tyrkiet, der jo forbindes med over-
trædelser af menneskerettighederne. Det gælder fx undertrykkelse, drab og tortur.

8.45  

Slide 15: KLIP FRA FLYGTNINGELEJR

Desuden virker aftalen ikke efter hensigten. For tusindvis af flygtninge og migranter er strandet under kum-
merlige forhold på de græske øer, mens de venter på at få behandlet deres sag hos de græske myndighed-
er, inden de kan blive sendt tilbage til Tyrkiet. Ifølge international lov skal deres sag nemlig behandles, 
inden man kan sende dem tilbage - og der kan det græske asylsystem ikke følge med. 

Jeg viser lige et klip fra DR Nyheder, der viser de kaotiske tilstande, som de her mennesker lever under i en 
overfyldt flygtningelejr på den græske ø Lesbos. (afspil videoen)
https://youtu.be/xr1U1hHYWrQ
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Slide 16: DEBAT: ER EU DET RETTE ORGAN TIL AT HÅNDTERE  
FLYGTNINGE/MIGRANTPROBLEMATIKKEN? 

Som vi så her, så har EU altså indgået en aftale, der har medført, at tusindvis af mennesker er strandet i 
de her flygtningelejre. Aftalen virker altså ikke som planlagt. Så er EU overhovedet det rette organ at løse 
flygtningeproblematikken i? 

Om lidt vil jeg gerne høre, hvad paneldeltagerne mener, men I elever må også meget gerne stille spørg-
smål og komme med kommentarer.  

Europæisk Ungdom: Er EU overhovedet det rette organ til at løse denne problematik? (hvis ja, hvorfor? 
Hvis nej, hvad skal vi ellers gøre?)

Dansk Folkepartis Ungdom: Er EU overhovedet det rette organ til at løse denne problematik? (hvis ja, hvor-
for? Hvis nej, hvad skal vi ellers gøre?)

Folkebevægelsen mod EU: Er EU overhovedet det rette organ til at løse denne problematik? (hvis ja, hvor-
for? Hvis nej, hvad skal vi ellers gøre?)

9.08

Slide 17: BEVÆGELSESØVELSE

Nu vil jeg gerne høre jer nede i salen: Synes I, at EU fremover skal spille en væsentlig rolle i at løse flygt-
ningeproblematikken? 

Hvis du mener ja - så rejs dig op nu. 
(Spørg nogle af eleverne, hvorfor de mener ja)

Tak, I må gerne sætte jer ned igen.

Hvis du mener nej - så rejs dig op nu. 
(Spørg nogle af eleverne, hvorfor de mener nej) 

Tak, I må gerne sætte jer ned igen.

Opsummering: Der er altså bred enighed / uenighed om, hvorvidt EU fremover skal spille en væsentlig rolle 
i at løse flygtningeproblematikken.  

9.11
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Slide 18: DEBAT OM BESKYTTELSE AF EU’S GRÆNSER

Aftalen med Tyrkiet er bare én måde at beskytte EU’s ydre grænser på. 

I sommer vedtog man i EU, at man hurtigst muligt skal undersøge muligheden for at etablere 
opsamlingscentre i tredjelande for flygtninge og migranter, som reddes uden for EU’s søterritorium. Det kan 
for eksempel være de nordafrikanske lande, som er sidste led i migranternes rejse mod Europa. Og i øjeb-
likket forsøger EU fx at få en aftale i stand med Egypten.

Og for nylig foreslog formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, at etablere en grænsepatrulje 
på 10.000 mand, der skal beskytte EU’s ydre grænser og dermed begrænse strømmen af illegale migrant-
er, der søger mod Europa.  

Jeg vil gerne høre, hvad I mener om disse forslag?

Undervejs kan I elever stille spørgsmål, komme med kommentarer og sige hvad I mener.  

Dansk Folkeparti: Tyrkiet-aftalen er en måde at prøve at holde migranter ude. Nu vil man lave lignende 
aftaler med afrikanske lande, og Juncker foreslår en EU-grænsepatrulje. Er det ok at holde nødstedte men-
nesker ude fra de riges klub?

Folkebevægelsen mod EU: Hvad mener I?

Europæisk Ungdom: Synes I, at de her aftaler er en god ide? Der kommer vel ikke færre nødlidende men-
nesker i verden af den grund – de holdes bare ude af EU?

Opsummering
(Moderator opsummerer debatten) 

9.30 

Slide 19 FARVEL OG TAK FOR I DAG

Jeg vil gerne sige tak til de tre paneldeltagere og tak til alle jer i salen for at stille gode og relevante spørgs- 
mål. Tak for i dag. 
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