
Da billederne af en druknet 3-årig 
syrisk dreng, der var skyllet op 
på en strand i Tyrkiet, gik verden 
rundt i september 2015, fik 
mange for alvor øjnene op for  
flygtningekrisens ubærlige og 
fuldstændig uoverskuelige om-
fang. 
 
Sammen med sin familie havde den 
lille dreng forsøgt at flygte til en 
bedre verden. Til et sted, hvor han 
havde en fremtid. Men det fik han 
ikke. Og han var ikke den eneste. 
Tusindvis af mennesker er druknet 
under forsøget på at sejle over Mid-
delhavet og nå Europa på ulovlig 
vis. Alene i 2015 er over en million 
flygtninge og migranter ankom-
met til Europa over Middelhavet 
med hjælp fra menneskesmuglere. 
Mange fra Syrien, der har været 
hårdt ramt af krig siden 2011. Andre 
flygter fra fattigdom og konflikt i 
Mellemøsten, Afrika og det sydlige 
Asien.
 
60 millioner på flugt 
Alene i EU blev antallet af flygtninge 
næsten fordoblet mellem 2014 og 
2015, og på verdensplan er 60 mil-
lioner mennesker på flugt fra krige, 
naturkatastrofer og nød, når man 
tæller både flygtninge og internt 
fordrevne med. Det svarer til en ud 
af hver 122 mennesker på jorden.  
Den aktuelle flygtningekrise er den 
værste siden Anden Verdenskrig 
ifølge FN. Ikke siden dengang har 
der været så mange mennesker på 
flugt. 

Europas velfærdsstater udfordres
En flygtningekrise af så omfat-
tende dimensioner er naturligvis en 
stor udfordring for de europæiske 
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FAKTA OM FLYGTNINGEKRISEN 

Af Troels Heeger
trhe@berlingske.dk

og Asger Ladefoged (foto)
asla@berlingske.dk

WIEN: Søndag formiddag på banegården 
Westbahnhof i det centrale Wien. Med 
timers mellemrum ruller overfyldte tog ind 
på banegården. Ud af kupeerne kommer 
synligt lettede flygtninge og migranter, der 
fejrer deres ankomst i sikkerhed. 

Nogle af flygtningene vil rejse mod Bel-
gien og Holland, men langt de fleste af de 
nyankomne flygtninge venter på at stige på 
et tog til tyske byer som München, Hamburg 
og Berlin.

»Alle syriske flygtninge drømmer om at 
komme til Tyskland«, siger 14-årige Moham-
med, som har efterladt sine forældre i Syrien, 
for at undslippe den syriske borgerkrig. Selv 
vil han til Hamburg, hvor familiemedlem-
mer fra Syrien allerede er ankommet.

Mohammed venter på perronen sammen 
med en lille gruppe af venner og bekendte, 
der ligesom ham har kastet sig ud i en fare-
fuld flugt fra borgerkrigen i Syrien. Moham-
med, som stammer fra byen Dara i det syd-
lige Syrien, har mistet en onkel og flere fætre i 
bombeangreb fra Assads luftvåben.

Han fortæller om krigens rædsler i et 
objektivt og behersket tonefald, men i hans 
øjne er det tydeligt, at oplevelserne i Syrien 
har sat sit præg på den 14-årige dreng, der 
bærer samtlige sine ejendele i en lille plastik-
pose.

Alene lørdag krydsede omtrent 10.000 
asylsøgere grænsen fra Ungarn til Østrig. 
Lignende tal ventes i de næste par dage. 
Situationen er kaotisk, almindelig togdrift 

er højst uregelmæssig, men noget tyder på, 
at Østrig er klar til at tage imod strømmen af 
asylsøgere. Myndighederne arbejder på høj-
tryk for at tackle de logistiske udfordringer i 
forbindelse med menneskestrømmen.

»I er i sikkerhed«

Sammen med et par venner er 38-årige Nora 
Breitenecker taget ind til banegården West-
bahnhof for at se, om der er brug for hjælp 
til flygtninge, men omfanget af hjælp og 
assistance fra lokale er allerede omfattende. 

I maj tilbød Nora Breitenecker og hendes 
familie en syrisk familie, far, mor og fire 
børn, at den kunne at bo i deres hus i en min-
dre landsby godt 60 kilometer væk. 

Lørdag afholdt Breitenecker og den syri-
ske familie en stor fest med syriske traditio-
ner for at fejre familiens ankomst i sikkerhed. 
Hele landsbyen, der oprindeligt var skeptisk 
over for de nye naboer, deltog i festen.

»Holdningen til flygtninge i Østrig har 
ændret sig lynhurtigt i de seneste par dage«, 
siger Nora Breitenecker til Berlingske.

I en officiel meddelelse byder bystyret i 
Wien de mange tusinde flygtninge velkom-
men til Østrig: »Vi gør vores bedste for at 
organisere assistance. I er i sikkerhed. Hilsen 
Wien«.

På perronen på Westbahnhof tilbyder 
Caritas-medarbejdere både forplejning, juri-
disk assistance og tolkning fra arabisk til tysk 
til de nyankomne flygtninge, hvoraf mange 
håbefuldt spørger forbipasserende, hvilke 
europæiske lande, der tilbyder de bedste 
udsigter til at få asyl.  

En kontrast til Ungarn

En ung mand i en skriggul vest hviler sig op af 
et hegn i nærheden af spor 3 på banegården. 
På bagsiden af vesten hænger et A4-ark med 
budskabet: »Free Wifi – Refugees Welcome« 
– gratis wifi, flygtninge er velkomne.

Efter ankomsten til Wien har mange 
flygtninge travlt med at kontakte familie-
medlemmer og venner med budskabet om, 
at de er nået i foreløbig sikkerhed. Størstede-
len af de nyankomne, der for nylig har kryd-
set grænsen fra Ungarn, beretter om hårrej-
sende oplevelser med det ungarske politi.

»Ungarn er forfærdeligt. Jeg har set, hvor-
dan politiet tæsker folk med knipler,« siger 
14-årige Mohammed til Berlingske. 

Efter at have krydset grænsen fra Serbien 
til Ungarn blev Mohammed arresteret af 
politiet, der tog hans fingeraftryk. Efter at 
være blevet tilbageholdt i tre dage mistede 
han sin taske med ejendele, men Moham-
med skænker det ikke mange tanker, nu når 
han er ankommet til Østrig, hvor efteråret 
langsomt er begyndt at sætte ind.

»Bliver det meget koldt her i Østrig?,« spør-
ger Mohammed.

»Alle syriske �ygtninge drømmer 
om at komme til Tyskland«
Gæstfrihed. På banegården i Wien er situationen kaotisk efter ankomsten af flere tusinde flygtninge via 
Ungarn, men det østrigske civilsamfund gør alt for at få flygtningene til at føle sig velkomne.

Titusindvis af flygtninge og migranter har de seneste måneder været årsag til en folkevandring igennem 

Europa. I weekenden har specielt grænseovergangene mellem Ungarn og Østrig været under hårdt pres. 

14-årige Mohammed (stort foto i midten) var blandt de titusindvis af flygtninge og migranter, der kom til Østrig i weekenden. Han har efterladt sine forældre i Syrien og håbede ligesom tusindvis af andre på at 

komme med toget mod Tyskland fra Westbahnhof i det centrale Wien. Søndag formiddag var han blandt de heldige og kunne sætte kursen mod Hamburg, hvor flere af hans familiemedlemmer allerede er flygtet til.
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L1. SEKTION

SOMALIA

Anna Gottschalck | BNB

Mindst 13 personer blev 

dræbt i et bombeangreb 

på hotel Saha� i Somalias 

hovedstad, Mogadishu, 

søndag. Den islamistiske 

bevægelse al-Shabaab har 

taget ansvaret for angre-

bet, skriver �ere interna-

tionale medier.

Angrebet blev kickstartet 

med to bilbomber, der eks-

ploderede i nærheden af ho-

tellet. Ifølge Al Jazeera blev 

bombe nummer to detoneret 

af en selvmordsbomber. 

Here�er stormede bevæb-

nede mænd hotellet. Her 

kom de i ildkamp med de 

somaliske sikkerhedsstyrker 

ved hotellets indgang. 

»Mujahedin-krigere (isla-

mistiske jihadister, red.) gik 

ind og k kontrol over Saha-

hotellet, der huser vores �en-

der,« siger Sheikh Abdiasis 

Abu Musab, der er talsperson 

for al-Shabaabs militære ak-

tioner, til Reuters.  

Ildkampene stod på i om-

kring tre timer, før somaliske 

sikkerhedsstyrker og soldater 

fra Den Afrikanske Union, 

der også var i kamp på stedet, 

igen k kontrol over hotel Sa-

ha.

Kendte blandt ofrene

»Somaliske sikkerhedsstyr-

ker og Amison (Den Afri-

kanske Union, red.) har fået 

kontrol over Saha-hotellet i 

Mogadishu, Somalia,« skriver 

en talsperson for Den Afri-

kanske Union på sammen-

slutningens Twitter-prol. 

Hotel Saha bliver ifølge 

�ere medier o�e benyttet af 

regeringsrepræsentanter, er-

hvervsfolk og kendte somali-

ske og internationale person-

ligheder. 

»Vi har reddet mange rege-

ringsrepræsentanter via en 

stige omme bagerst i hotel-

let,« siger Ismail Nur, en af de 

somaliske betjente på stedet.

Blandt de 13 døde er blandt 

andet hotellets ejer og en 

journalist. Al Jazeera fortæl-

ler desuden, at der var �ere 

kendte personer blandt of-

rene. 

13 dræbt ved 

hotelangreb 

• Hotellet blev voldsomt beskadiget under kampene mellem ter-

rorister og regeringsstyrker.  FOTO: AFP

FLYGTNINGE

Af Line Tolstrup Holm  

| lin@berlingske.dk

Da den lille syrisk-kurdiske 

dreng Aylan Kurdi for to 

måneder siden blev fun-

det druknet på en �rkisk 

strand, blev han symbolet 

på den igangværende 

�ygtningekatastrofe og 

verdens manglende evne 

til at dæmme op for den.

En ’gamechanger’ blev det 

ikoniske billede håbefuldt 

kaldt. Men mindst 100 børn 

er druknet siden Aylan, viser 

tal fra IOM – International 

Organization for Migration – 

og nyhedsbureauerne. 

Alene den seneste uge har 

været tragedie på tragedie: 

Den 28. oktober druknede 

syv børn. Den 30. oktober 

druknede 17 børn. Søndag 

morgen blev de seneste trage-

dier føjet til listen, da en båd 

sank ved øen Samos og gik 

ned med re kvinder, re ba-

byer og to børn i kabinen.

Billeder af døde børn

Med anslået én million �ygt-

ninge, der venter på at krydse 

Middelhavet til Europa trods 

vintermånedernes barskere 

vejr og koldere hav, frygter 

nødhjælpsorganisationerne, 

at det værste endnu venter.

Mange medier verden over, 

Berlingske inklusive, måtte 

overveje nøje, om man kunne 

bringe fotograet af Aylan 

Kurdi. 
Faktum er, at man hver dag 

siden har kunnet nde en 

lang række lignende fotos hos 

billedbureauerne. Få dage ef-

ter Aylan kom billedet af en 

anden livløs barnekrop nød-

tør�igt tildækket af en jakke 

på en tyrkisk strand. Så kom 

billedet af en skrigende mor, 

der nægter at lade sig fragte 

væk fra en badebro, fordi hen-

des tre børn ligger døde ude i 

havet. For få dage siden kom 

billedet af en et-årig druknet 

pige med lange øjenvipper, 

lyserød �yverdragt og en op-

pustelig redningsvest. Og bil-

ledet af en græsk kvinde, der 

med sort ansigt knuger liget 

af en druknet baby, hun har 

fundet på stranden, ind til sig.

Den græske premiermini-

ster Alexis Tsipras har i stær-

ke vendinger fordømt EUs 

manglende håndtering af 

krisen. EU græder, sagde han 

fredag, ’krokodilletårer’ over 

de mange døde børn. 

7.000 dagligt

Grækenland modtager i øje-

blikket over 7.000 �ygtninge 

dagligt på øen Lesbos alene. 

En �erdedel er børn, og fore-

løbig viser den begyndende 

vinter ingen tegn på at brem-

se tilstrømningen. 

»Det Ægæiske Havs bølger 

skyller ikke blot døde �ygt-

ninge, døde børn, op på vo-

res strande, men også selve 

Europas civilisation,« sagde 

Tsipras. 

I år har knap 725.000 kryd-

set Middelhavet til Græken-

land eller Italien. 3.329 er 

døde.

100 børn er druknet 

siden Aylan døde

• Fotoet af den druknede kurdisk-syriske dreng Aylan Kurdi gik verden rundt og skabte stor opmærksomhed om flygtningene, der strøm-

mer til Europa. Men siden han blev båret op fra strandkanten af en tyrkisk gendarm for to måneder siden, er yderligere 100 flygtningebørn 

druknet i Middelhavet.  FOTO: REUTERS

Lige nu venter en million mennesker på at krydse Middel-

havet på vej mod Europa. Det ender o�e i en tragedie

Redigeret af Klaus Moe
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M
ens 22.000 flygtninge er stran-

det i Østrig og venter på, at Tysk-

land eventuelt bestemmer sig

for at åbne sine grænser igen, skændes

man nu internt i den tyske regering om,

hvorvidt landet skal afgive noget af sin

selvstændighed i asylpolitikken for opnå

et øvre loft på antallet af flygtninge i EU og

en fordelingsnøgle. 

Længere nede ad flygtningeruten mel-

lem Balkanlandene og Ungarn oprustes

der militært i bestræbelserne på at holde

asylansøgere ude. 

Endnu en dag rådede usikkerheden og

frygten på Europas landeveje og langs

grænseovergange, mens asylstrømmen

fortsatte over Middelhavet. 

Mindst 13 mennesker druknede ud for

Tyrkiets kyst, da en tyrkisk færge søndag

morgen kolliderede med en gummibåd

med 46 flygtninge om bord. Den græske

kystvagt oplyser, at 22 er reddet, mens 13

er fundet druknet, heriblandt 6 børn. Re-

sten af de ombordværende på gummibå-

den er stadig savnet i farvandet ud for den

græske ø Lesbos.

Talrige militære køretøjer og soldater

bevogter Ungarns grænse til Kroatien,

mens over 16.000 flygtninge meldes an-

kommet til Østrig i weekenden. De fleste

fra netop Ungarn. Det ungarske militær

forberedte sig i aftes på at modtage flere

busser med flygtninge fra Kroatien, der

søger mod grænsen.

En enkelt grænseovergang mellem Un-

garn og Serbien blev i går genåbnet for at

give lade trafikken mellem hovedstæder-

ne Budapest og Beograd passere. 

På en bro mellem den kroatiske lands-

by Harmica og den slovenske nabo Rigon-

ce venter tusinder af flygtninge, mens

myndighederne i de to lande diskuterer,

hvem der skal tage ansvar for dem.

Efter at Tyskland for en uge siden gen-

indførte kontrol ved grænsen til Østrig, er

et stort antal – i går var det 22.000 – asylan-

søgere strandet i alpelandet. 

Tysk udspil

Den tyske regering har i ugevis kæmpet

for en solidarisk fordeling af flygtningene

i alle EU-lande. Indenrigsminister Tho-

mas de Maizière fra det borgerlige CDU

gik i weekenden et skridt videre, da han i

ugemagasinet Spiegel lagde op til, at også

Tyskland må afgive suverænitet, hvis en

sådan fordelingsnøgle realiseres. Det vil,

erkender indenrigsministeren i intervie-

wet, betyde, at Tyskland må afvise asylbe-

rettigede flygtninge og sende dem tilba-

ge til deres hjemland, hvis landet har op-

fyldt sin del af kvoten.

Ukontrollerbar immigration

I det borgerlige CSU, der er i politisk uni-

on med CDU, er der stor begejstring for

forslaget. CSU, der har sine rødder i del-

staten Bayern, indleder i dag sit tradi-

tionsrige efterårstræf i et kloster, mener,

at mange af flygtningene i virkeligheden

er immigranter på jagt efter et job. Det

gælder ifølge CSU folk fra Afghanistan, Pa-

kistan og Bangla-

desh samt Balkan-

landene.

»Alle europæiske

regler er faktisk sat

ud af kraft. Tysk-

land oplever ikke

en massiv flygtnin-

gestrøm, snarere

en ganske enkelt

ukontrollerbar im-

migration. Det går

simpelthen ikke ...

der er ingen vej

uden om at indføre

en øvre grænse«, siger generalsekretær i

CSU Andreas Scheuer til Spiegel Online.

Tanken om at indføre en grænse for an-

tallet af asylansøgere strider imod, hvad

kansler Angela Merkel har sagt flere gan-

ge: »Der findes ingen øvre grænse for ret-

ten til asyl for forfulgte mennesker – det

gælder også for flygtninge, der kommer

til os fra et helvede i en borgerkrig«.

Meldingen er da heller ikke faldet i god

jord hos den anden del af regeringskoali-

tionen, socialdemokraterne i SPD. Til tv-

stationen ARD siger partiets formand,

den tyske vicekansler Sigmar Gabriel:

»Skal man så sige til en flygtning: Du må

desværre tilbage til Ungarn, altså når

man ser, hvordan det går for asylansøgere

i det land? Det er ingen løsning at sætte et

maksimumtal for asylansøgere. Det går i

øvrigt også imod den tyske forfatning«,

mener Sigmar Gabriel.

I interviewet på tv i går leverede han

denne lille stikpille til regeringspartne-

ren i CDU: »Jeg forstår det i det hele taget

ikke, fordi det er helt modsat af det, kans-

leren har sagt«.

Næstformanden i SPD, Ralf Stegner, går

længere end sin partiformand og kræver,

at indenrigsminister Thomas de Maizière

går af, hvis han ikke trækker sit forslag til-

bage. Den reaktion er Sigmar Gabriel be-

stemt ikke tilfreds med. Som for at under-

strege, at der også strides hos socialdemo-

kraterne, sagde han i går i interviewet

med ARD: 

»Jeg regner det for noget vrøvl. Ingen

mennesker var forberedt på den her si-

tuation. Ingen bør love, at de har en løs-

ning fra en eller anden billedbog. Partipo-

litiske spil er det sidste, Tyskland har brug

for lige nu«, sagde Sigmar Gabriel.

På onsdag har EU-præsident Donald

Tusk indkaldt til et ekstraordinært top-

møde om flygtningesituationen, hvor

der er lagt op til en heftig holmgang mel-

lem østlandene, der blankt afviser en kvo-

teordning, og et Tyskland, hvor regerin-

gen skændes åbenlyst. Torsdag flyver An-

gela Merkel på besøg i USA og til møde i

FN. Hun kan kan glæde sig over, at uden-

rigsminister John Kerry i går i Berlin love-

de, at USA næste år ekstraordinært vil

modtage 15.000 flygtninge fra Syrien.

erik.jensen@pol.dk

Flygtninge 

Åbenlys strid i den tyske 

regering om en mulig øvre

grænse for, hvor mange

asylansøgere Europa 

kan tage. Samtidig øges

presset på grænserne i 

Ungarn, Østrig og Kroatien

Flygtninge drukner,

mens politikere skændes

OVERLEVENDE. 22 overlevede 

og blev reddet, da en færge påsejlede 

en gummibåd med flygtninge ud for 

Lesbos. Mindst 13 druknede. 

Foto: Petros Giannakouris/AP

ERIK JENSEN, 

EUROPAKORRESPONDENT, BERLIN

Der er ingen vej

uden om at 

indføre en 

øvre grænse

Andreas 

Scheuer, 

general-

sekretær, CSU
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Billige priser, cool design 

central beliggenhed

Book online og spar 100 kr. 

www.wakeupcopenhagen.dk

2 smarte 

*Gælder begrænset antal ved online booking 

 på særlige betingelser

11 DAGE FOR DE MADGLADE 

24. SEPTEMBER - 4. OKTOBER

RESTAURANTER

Nu rammer Smag På Byen Nordsjælland med 

en perlerække af skræddersyede gourmet-

oplevelser. Smag med på udvalgte restauranter 

hele vejen fra Hellerup til Tisvilde. 

- en del afArrangeres af

I samarbejde med Uge-Nyt Fredensborg, Allerød Nyt, Hillerød Posten, Ugeposten Gribskov,

Rudersdal Avis, Det Grønne Område, Villabyerne, Ugebladet Hørsholm

Køb din menu på smagpaabyen.dk Først til mølle!

3 RETTER

225,-

• Raadvad Kro, Kgs. Lyngby

• Skovshoved Hotel, Skovshoved

• Tisvilde Bio Bistro, Tisvilde

• Armando’s Trattoria, Gentofte

• Asminderød Kro, Fredensborg

• Bolettes Gæstebud, Humlebæk

• Hellerup Klub Brasserie, Hellerup

• Gl. Humlebæk Kro, Humlebæk

• Hotel Hornbækhus, Hornbæk

• Jægerhytten, Birkerød

• Brede Spisehus, Kgs. Lyngby

• Fredensborg Store Kro, Fredensborg

• Jægerhuset, Holte

• Kongernes Deli, Tisvildeleje

• La Dolce Vita, Helsingør

• Madam Sprunck, Helsingør

• Meet, Hellerup

• Peter Lieps Hus, Klampenborg

• Restaurant Krydderiet, HillerødRABAT PÅ 
RESTAURANT-
BESØG
Med Politiken Plus får du rabat på de bedst anmeldte 

restauranter i Politiken. Se de udvalgte restauranter 

og læs mere på politiken.dk/plus
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U
den at løsne et skud har Rusland

sat et solidt aftryk på krigen i Syri-

en. Ved at sende et foreløbig lille

antal kampfly, kamp-

vogne, artillerisyste-

mer og soldater til den

syriske middelhavskyst

har den russiske præsi-

dent, Vladimir Putin, ik-

ke alene understreget

sin støtte til Syriens Bas-

har al-Assad, men også

tilført konflikten yderligere komplikatio-

ner.
Og uanset om tanken er at gå aktivt ind

i krigen eller – mere sandsynligt – blot at

markere en øget militær tilstedeværelse

for at score politiske point, synes Moskva

allerede at have opnået flere af sine mål:

Ruslands støtte til separatisterne i det

østlige Ukraine er røget langt ned på den

internationale dagsorden, besættelsen af

Krim endnu længere. 

Rusland har vist, at man fortsat er en

vigtig aktør i Mellemøsten og på hele den

geopolitiske scene. 

Og Vestens ambitioner om at isolere

Rusland er i hvert fald midlertidigt sat på

standby.

I sidste uge ringede USA’s udenrigsmi-

nister, John Kerry, næsten dagligt til sin

russiske kollega, Sergej Lavrov, og i fre-

dags tog USA’s forsvarsminister, Ashton

Carter, for første gang kontakt til sin russi-

ske modpart, Sergej Sjojgu – ikke mindst

for at hindre sammenstød mellem russi-

ske og amerikanske kampfly over Syrien.

I dag kommer Israels ministerpræsi-

dent, Benjamin Netanyahu, på hastebe-

søg til Moskva i håb om at blive klogere på

Ruslands intentioner og forsøge at mini-

mere risikoen for, at avancerede russiske

våben havner i hænderne på den libanesi-

ske milits Hizbollah.

Og når Putin om en uges tid holder tale

på FN’s generalforsamling i New York,

gætter mange på, at han får sit første

egentlige møde med USA’s præsident, Ba-

rack Obama, siden juni 2013.

Assad, problem eller løsning?

Putin ventes i FN-talen at uddybe sine tan-

ker om en ’international koalition mod

terror’, hvilket først og fremmest vil sige

mod Islamisk Stat i Syrien og Irak. I Rus-

lands optik er Assad et naturligt og nød-

vendigt medlem af en sådan koalition,

mens den vestlige verden ser den syriske

præsident som en del af problemet snare-

re end en del af løsningen.

Assad-regimet i Damaskus har i årtier

været Ruslands vigtigste allierede i den

arabiske verden, og Moskva har under

den mere end 4 år lange krig bistået As-

sad med våben og militærrådgivere, iføl-

ge nogle kilder også med specialstyrker. 

Men når Rusland nu ser ud til etablere

en egen militærbase nær Latakia – uden

den store diskretion, selv om Moskva offi-

cielt hævder, at der ikke sker noget usæd-

vanligt – er det en dramatisk udvikling.

Amerikanske efterretningskilder har

fortalt om mindst 4 russiske kampfly, 7

kampvogne, moderne artillerisystemer

og ca. 200 russiske marineinfanterister,

og der skal være rejst bygninger med

plads til omkring 2.000 mand. En af Rus-

lands topgeneraler sagde forleden, at der

ikke er planer om at etablere en base,

men at »alt kan ske«.

Der er flere mulige forklaringer på Rus-

lands militærmanøvre i Syrien: Moskva

kan være blevet så bekymret over Assads

svindende kontrol over sit land, at man

har fundet det nødvendigt at bakke tyde-

ligere op om regimet. 

Basen kan være en rent defensiv instal-

lation, der blandt andet skal beskytte den

lille russiske flådeinstallation i Tartus

længere sydpå ved Middelhavet. Teoretisk

kan Putin have besluttet at gå ’all in’ mili-

tært for at redde Assad.

Diplomatisk offensiv 

Men mest sandsynligt er, at det skal ses

som en diplomatisk snarere end en mili-

tær offensiv. Putin håber, at såvel Islamisk

Stats fremmarch som flygtningekrisen vil

gøre Vesten mere velvilligt indstillet over

for løsninger, der tillader Assad at blive

siddende. 

Og at en ’antiterroralliance’ med Rus-

land som deltager vil få Vesten til at ’glem-

me’ Ukraine og hen ad vejen droppe sank-

tionerne mod Rusland. Eller i det mindste

øge den vestlige splittelse. 

»Hvad er værst, Assad eller Islamisk

Stat? Selv den syriske præsidents hårde-

ste modstandere bliver måske nødt til at

erkende, at det ikke er Assad denne gang.

Her overlapper Ruslands interesser i Syri-

en med Vestens«, hedder det i en kom-

mentar fra Jan Techau, direktør for tænke-

tanken Carnegie Europe.

Den modsatrettede argumentation er,

at selv om både Putin og Assad hævder at

kæmpe mod islamistisk terror, er deres

virkelige mål at bevare egen magt uden

hensyn til egne befolkninger. 

Men da Carnegie Europe forleden

spurgte en række udenrigspolitiske eks-

perter, hvoraf få kan beskyldes for at være

Putin-venner, om Vesten bør samarbejde

med Rusland om Syrien, svarede langt de

fleste, at der – desværre – ikke foreligger

noget realistisk alternativ.

thomas.heine@pol.dk

Rusland-syrien

nyhedsanalyse

Etableringen af en egentlig

militærbase i Syrien gør, 

at Rusland ikke længere

virker nær så isoleret.

Putin scorer politiske point på sine militære manøvrer i Syrien

THOMAS 

HEINE,

KORRESPON-

DENT, MOSKVA

FLYGTNINGE

Birger A. Andersen
baa@bt.dk

Jens Meiniche Mouvielle
jmmo@bt.dk

Bølgen af � ygtninge, der 
de seneste uger har bevæ-
get sig gennem Europa fra 
Mellemøsten, nåede i går 
frem til Danmark.

Lørdag valgte Østrig og Tysk-
land at åbne deres grænser 
mod Ungarn. Det � k � ere 
tusinde � ygtninge til at søge 
vest- og nordpå, og i går nåede 
knap 200 til Rødby med fær-
ger fra Puttgarden.

Selv om danske politifolk 
stod klar i Rødbyhavn til at 
modtage de tilrejsende � ygt-
ninge, lykkedes det i den før-
ste forvirring omkring halv-
delen af dem at stikke af fra 
politiet og forsvinde fra hav-
neområdet.

»Det er selvfølgelig ikke en 
ønskværdig situation, men 
jeg er sikker på, at vi med for-
nu�  og dialog snart har sam-
ling på personerne igen. Vi 
har selvfølgelig tilkaldt ekstra 
mandskab, så vi får hurtigt 
kontakt til disse mennesker 

igen,« lød det kort e� er fra 
politiinspektør Kim Kliver 
fra Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi.

Senere meddelte politiet 
dog, at det var med ordens-
magtens accept, at omkring 
halvdelen af � ygtningene 
ikke umiddelbart blev regi-
streret.

»De har fået lov til at løbe 
for at undgå konfrontation. 
Vi var ikke interesserede i 
konfrontation, da det er psy-
kisk hårdt prøvede menne-
sker, som vi har med at gøre,« 
sagde politiets presseansvar-
lige Anne Dorte Hoppe Søe 
til BT.

Hun beskriver situationen 
i Rødbyhavn søndag a� en 
som udramatisk og fortæller, 
at politiet har folk i området, 
som prøver at få talt � ygtnin-
gene tilbage. Det var sent i af-
tes lykkedes med langt de � e-
ste af de � ygtede � ygtninge.

Primært fra Syrien
Hovedparten af de registre-
rede personer er fra Syrien. 
Dem, som e� er reglerne skal 
have deres sager behandlet 
her i landet, sendes videre til 
Sandholmlejren, oplyser po-
litiet.

Flygtningene ankom søn-
dag e� ermiddag til Rødby i 
to omgange med færger fra 

Tyskland. Den første færge 
medbragte omkring 75 � ygt-
ninge, mens der var omkring 
100 på den næste. Ifølge Syd-
sjællands og Lolland-Falsters 
Politi rejste � ygtningene med 
de tog, som blev overført med 
færgerne.

Dansk politi var på forhånd 
orienteret af deres tyske kol-
leger om, at � ygtningene var 
på vej. Betjente stod derfor i 
Rødbyhavn klar til at tage sig 

af situationen og registrere 
� ygtningene, men der opstod 
tumult, og en del af dem løb 
væk fra det indhegnede om-
råde og ud over de omgivende 
marker.

Ifølge politiet er der for-
mentlig endnu � ere � ygt-
ninge på vej mod den danske 
grænse i det næste par dage, 
og fra Røde Kors lyder mel-
dingen, at man er forberedt på 
at modtage dem. Også i Oden-

se og i Sønderjylland dukkede 
der i a� es � ygtninge op.

»Vi har beredt os på, at der 
kan være op mod 200 � ygt-
ninge på vej til Danmark. 
Hele vores ledelse har samlet 
sig i Sandholmlejren, hvor der 
er blevet gjort klar med mad, 
værelser og ekstra dyner. Så i 
Røde Kors er vi helt klar til at 
tage imod � ygtningene,« lød 
det i går fra Anne la Cour – 
asylchef i Røde Kors.

Redigeret af Torben Abildgaard

Brølet

Rooney
England-kaptajn  Wayne 
Rooney har tangeret legenda-
riske Bobby Charltons målsco-
ringsrekord for landsholdet. 49 
står de begge noteret for nu. Den 
napper Rooney inden længe.

Banker
Bankerne tryner  ifølge DR 
virksomheder i udkantsdanmark. 
Selvom � rmaer er veldrevne og 
vil låne penge til vækst, har de 
svært ved at få penge ud af ban-
kerne til formålet. Ond spiral.

KURT LASSEN

+ -

9.000 � ygtninge krydsede lørdag  grænsen mellem Ungarn og Østrig, og søndag ankom � ere end 8.000 � ygtninge til Tyskland.

Lørdag valgte Tyskland og Østrig  at åbne grænserne for de mange mennesker, der � ygter fra krig og elendighed i blandt andet Syrien og Afghanistan.
Mange tusinde � ygtninge, der var strandet i Ungarn , blev i weekenden transporteret i busser og tog ud af landet og ind i Østrig og Tyskland.
De danske myndigheder regnede indtil i går  fortsat med, at man vil modtage 15.000 – 16.000 � ygtninge i løbet af 2015.

 • FAKTA OM FLYGTNINGE
Flygtningene 

strømmer ind 
i Tyskland. 

Saalfeld i det 
østlige Tysk-

land var en af 
de jernba-

nestationer, 
som i går tog 
imod mange 

flygtninge. 
Foto: AFP

Flygtninge er 
nået til Rødby
Op mod 200 � ygtninge  ankom i går til Danmark

Nogle af flygtningene fik i første omgang mad og husly på stationen i Rødby.  Foto: Claus Hansen
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Kontakt til BT
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Da verden fik øjnene op  
for flygtningekrisen

Avisforsiderne 
taler deres 
tydelige sprog. 
Ingen kan vende 
ryggen til den 
internationale 
flygtningekrise. 



velfærdsstater. Krisen udfordrer EU’s 
migrations- og grænsepolitik og 
truer EU’s grænseunion, Schengen. 
Flygtningene ankommer typisk til 
Grækenland og Italien, hvor de skal 
registreres og have behandlet deres 
sag for at få afgjort, om de er reelle 
flygtninge, der har krav på beskyt-
telse, eller om de er ikke-forfulgte 
migranter, der kan sendes tilbage. 
Men mange sager er ikke blevet 
behandlet i Grækenland og Italien, 
og herfra har flygtningene bevæget 
sig nordpå til lande som Sverige, 
Danmark, Holland og Tyskland.

Ny dagsorden for migration 
Europa ønsker at sætte en stopper 
for flygtningestrømmen og kæmper 
for at få styr på krisen og undgå, 
at asylsystemet bryder sammen. 
Derfor har EU fordoblet budgettet 
for flygtningekrisen i 2015 og 2016 
og forhandler med tredjelande for 
at stoppe flygtninge fra at komme 
til EU. 
I maj 2015 vedtog EU-Kommis-
sionen en ny europæisk dagsorden 
for migration. På kort sigt skal der 
blandt andet oprettes brænd-
punkter, såkaldte hotspots, i de 
medlemsstater, der modtager flest 
flygtninge. Her skal flygtninge 
hurtigt kunne blive identificeret og 
registreret.  
Desuden skulle 40.000 flygtnin-
ge midlertidigt fordeles mellem 
medlemslandene. Men virkelig- 
heden overhalede hurtigt planen; 
antallet af flygtninge eksploderede, 
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Syriske og irakiske flygtninge ankommer til Lesbos i Grækenland.

og EU-Kommissionens formand 
Jean-Claude Juncker fremlagde 
i august 2015 en plan for en 
tvungen omfordeling af yderlig-
ere 120.000 flygtninge. Nu var 
der pludselig tale om 160.000 
flygtninge til fordeling over de 
kommende to år. 

Hård debat landene imellem
Planen om tvungen fordeling af  
flygtningene har ført til en hård 
debat medlemslandene imel-
lem, og lande som Danmark, 
Storbritannien og Irland står 
uden for aftalen på grund af for-
skellige forbehold. Mens lande 
som Tjekkiet, Slovakiet, Polen 
og Rumænien på forhånd var 

modstandere af tvungne kvoter.
I begyndelsen af 2016 var kun 
en meget lille del af de 160.000 
flygtningene blevet fordelt 
mellem landene, hvilket betød 
en ophobning af flygtninge i 
Grækenland og Italien. Samti-
digt lukkede flere lande mod 
nord midlertidigt deres grænser 
for at stoppe tilstrømningen.  
Flere europæiske lande har, 
trods Schengen-samarbejdet, 
indført grænsekontrol. Og i 
medlemslandene diskuteres det, 
om ikke nærområderne kunne 
tage flere flygtninge. 
Men meldingerne fra Syriens 
nærområder er primært, at de 
ikke kan tage flere, og at de 
mangler penge til at sørge for 
de mange flygtninge, de allere-
de har. For eksempel er Syriens 
naboland Tyrkiet det land i 
verden, der ifølge EU-oplysnin-
gen tager imod flest flygtninge. 
Alene i 2015 tog Tyrkiet imod 
flere end 1,8 millioner flygtnin-
ge. Set i forhold til indbygger-
tal tager Tyrkiet imod ca. 12,5 
gange så mange flygtninge som 
det samlede EU. 

2/4
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Vil nedlægge veto

SLOVAKIET. Slovakiets indenrigs-

minister, Robert Kalinak, siger, 

at hans regering vil nedlægge 

veto mod enhver beslutning om 

kvoter for flygtninge og migran-

ter ved et krisemøde i dag mel-

lem EU’s indenrigs- og justits-

ministre i Bruxelles. RB

Polen stiller krav

POLEN. Polen vil formentligt 

tage imod flere flygtninge, hvis 

EU sikrer dets ydre grænser og 

skiller dem, der har brug for 

hjælp, fra økonomiske migran-

ter, siger en viceudenrigsmini-

ster i Warszawa. RB

Bekymring i Norge

NORGE. Det er bekymrende, at 

Danmark og Sverige ikke regi-

strerer flygtninge. Det mener 

Jonas Gahr Støre, der er leder 

af det norske Arbeiderparti: 

»Det må vi finde en løsning på. 

Det er en urovækkende ten-

dens.« RB

Flygtningekrise Tyskland indfører grænsekontrol:  

»Vi kan ikke klare flere flygtninge«
TYSKLAND. Mere end 

40.000 flygtninge er kom-

met til Tyskland i week-

enden, og presset får nu 

regeringen til at indføre 

grænsekontrol.

Tyskland besluttede i går efter-

middag at genindføre kontrol 

på grænsen til Østrig. Det sker 

som en konsekvens af det sti-

gende flygtningepres på lan-

det. Op til 40.000 flygtninge og 

migranter har ifølge den tyske 

regering krydset grænserne i 

løbet af weekenden.

Særligt tilspidset er situatio-

nen i München. Her er man ved 

at nå grænsen for, hvor mange 

flygtninge byen kan tage imod, 

efter der alene lørdag meldte 

sig 12.200 asylansøgere.

»Når man tager antallet fra i 

går (lørdag) i betragtning, så er 

det meget klart, at vi har nået 

vores øverste kapacitetsgræn-

se,« siger en talsmand for det 

sydtyske politi.
Münchens borgmester, Die-

ter Reiter, bekræfter, at byen 

ikke kan gøre mere.

»Vi ved ikke længere, hvad 

vi skal stille op med flygtninge-

ne,« siger han.
München er udsat, fordi det 

er indfaldsporten for langt de 

fleste flygtninge, der kommer 

via Ungarn og Østrig. Det sti-

gende pres får Tysklands for-

bundskansler, Angela Merkel, 

til at ønske en mere sammen-

hængende politik for Europa.

Det kan allerede ske i dag, 

hvor alle EU’s justits- og inden-

rigsministre mødes for at træf-

fe en formel beslutning om en 

fordeling af  omtrent 40.000 

flygtninge på tværs af Europa.

Imens har Tyskland fået ac-

cept af den drastiske beslut-

ning om at indføre kontrol til 

Østrig, hvor togtrafikken helt er 

standset. 
EU-Kommisionens for-

mand, Jean-Claude Juncker, si-

ger, at grænsekontrollen ser ud 

til at være i overensstemmelse 

med Schengens kriseregler. 

Juncker siger samtidig, at Tysk-

land skal stræbe efter at åbne 

grænserne igen så hurtigt som 

muligt. RITZAU/RRV

Tusinder af flygtninge var i går samlet i Münchens gader. Byen er lammet af det massive flygtningepres. AP

Skotland taler igen om selvstændighed
SKOTLAND. Skotlands selvstæn-

dighedsparti, SNP, vil foreslå, 

at der bliver holdt en ny af-

stemning om uafhængighed 

fra Storbritannien, selv om et 

flertal af vælgerne i september 

sidste år sagde nej til at forlade 

unionen.
Nicola Sturgeon, leder af 

SNP og Skotlands førstemini-

ster, siger, at det kommende 

partiprogram vil omfatte en 

tidshorisont for en ny afstem-

ning.
»Vores manifest vil indehol-

de overvejelser om, under hvil-

ke omstændigheder og hvor-

når en eventuel ny afstemning 

kan blive relevant,« siger Nico-

la Sturgeon til Press Associati-

on ifølge nyhedsbureauet AFP. 

Partiprogrammet ventes at 

blive afsløret på SNP’s årsmø-

de næste måned og forud for 

næste års lokalvalg i Skotland.

Lørdag sagde Nicola Stur-

geon, at hvis den nye leder af 

Labour, Jeremy Corbyn, ikke er 

i stand til at give beviser på, at 

partiet kan vippe premiermini-

ster David Cameron og hans 

konservative parti af pinden, 

så vil ønsket om skotsk selv-

stændighed vokse. 

»Hvis Labour ikke hurtigt 

kan vise, at det har en reel 

chance for at vinde det næste 

britiske parlamentsvalg, så vil 

mange flere mennesker i Skot-

land sandsynligvis konklude-

re, at uafhængighed er det ene-

ste alternativ til en konservativ 

regering,« sagde Sturgeon iføl-

ge Reuters. RITZAU
SNP’s leder, Nicola Sturgeon, taler igen om løsrivelse. AP/JOHN STILLWELL

Våbenhvile i 
Ukraine er tæt på
EUROPA. Der er gjort gode frem-

skridt på en lang række peni-

ble spørgsmål i den ukrainske 

konflikt, lyder det fra udenrigs-

ministrene i Tyskland, Frank-

rig, Rusland og Ukraine. De 

mødtes i Berlin lørdag for at 

forberede et topmøde i Paris 

den 2. oktober. Tyskland uden-

rigsminister, Frank-Walter 

Steinmeier, betegner mødet 

som »mindre konfrontatorisk« 

end tidligere. Han mener, at 

parterne nu er »meget tæt« på 

en aftale om, at de prorussiske 

separatister i det østlige Ukrai-

ne og den ukrainske hær skal 

trække deres svære våben væk 

fra konfliktområdet. RITZAU

Glade ukrainske soldater fejrer, at 

de er kommet hjem fra fronten. AP
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Migranter ved den  
græsk-makedonske grænse.

Hvad går Schengen- 
samarbejdet ud på? 

Med Schengen-samarbejdet 
er person-/grænsekontrollen 
mellem EU-landene ophævet, 
således at EU udgør et fælles 
område uden indre grænser, 
men med fælles regler for pas-
sage af EU´s ydre grænser og 
ens visumregler for tredjelands-
borgere. Derudover indebærer 
Schengen, at landene samar-
bejder om at bekæmpe illegal 
indvandring.

Læs mere om  
Schengen-samarbejdet

Hvad menes der med 
nærområder? 

Med nærområder menes de 

områder/lande, som ligger 

tæt på de områder, som folk 

flygter fra. Nærområderne 

til Syrien er Libanon, Jordan, 

Irak og Tyrkiet.

Hvad er formålet med den nye  europæiske dagsorden for migration? 

�At begrænse ulovlig migration. 
 At redde liv og sikre de ydre grænser.
At styrke EU’s asylpolitik.
 At indføre en ny politik for lovlig migration.

Hvad er Dublin-forordningen? 

Dublin-forordningen fastsætter kriterierne for, hvilket EU-land der er ansvarlig for at be- handle asylansøgeres asylsager. Normalt vil den ansvarlige medlemsstat være det land i EU, som asylansøgeren først ankommer til.   

Læs mere om Dublin- 
forordningen 
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Se Syriens  
nærområder

Læs mere om  
EU’s migrationspolitik 
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Hvad er flygtninge?
Flygtninge er mennesker, der har 
forladt deres hjemland på flugt 
fra forfølgelse – på grund af race, 
religion, politiske aktiviteter eller 
lignende. Flygtninge risikerer at 
miste livet, blive fængslet og tor-
tureret eller på anden måde  
få krænket deres menneske- 
rettigheder i hjemlandet.

Hvad er migranter?
Migranter er mennesker, som 
har forladt deres hjemland for 
at søge ophold i et andet land. 
I dag bruges betegnelsen mest 
om flygtninge, som ikke søger 
ophold i det første sikre land, 
de ankommer til, men vælger at 
rejse videre for at søge ophold i 
et andet land.

Hvad er indvandrere?
Indvandrere er personer, som er 
kommet til landet på lovlig vis 
for at bosætte sig af egen fri vilje 
eller på grund af dårlige levevilkår 
i hjemlandet. Der kan være tale 
om flygtninge, som har fået 
statsborgerskab, eller personer, 
som er kommet til Danmark for at 
arbejde eller studere.  

Hvem kan søge asyl?
Alle kan søge om asyl, men ikke 
alle kan få deres sag behandlet i 
Danmark. Asylansøgere må kun 
få deres sag behandlet i ét EU-
land – ofte det første EU-land, de 
ankommer til. Hvis de bevæger 
sig videre rundt i EU uden at have 
fået asyl, kan de sendes tilbage til 
det første EU-land, de ankom til.  

Hvor mange søger asyl i EU?
I 2015 søgte i alt 1.255.640 per-
soner asyl i EU. Det er en stigning 
på 123 procent i forhold til 2014. 
Tyskland var det land, der fik flest 

asylansøgere; 441.800, herefter 
kommer Ungarn med 174.435 
og Sverige med 156.110 person-
er, mens Grækenland modtog 
11.370 asylansøgninger.  

Hvordan vurderer man, om 
en asylansøger er flygtning?
Asylansøgeres historie og  
forklaring bliver undersøgt via et 
spørgeskema og interview med 
tolk. Formålet er at afklare, om de 
risikerer at blive forfulgt, hvis de 
rejser tilbage til deres hjemland.

Hvordan sender man en 
afvist asylansøger tilbage?
Hvis en asylansøger får afslag i 
Flygtningenævnet, har personen 
typisk 15 dage til at forlade lan-
det. Hvis personen ikke rejser fri- 
villigt, er det Rigspolitiets opgave 
at skaffe pas, lave aftaler med 
myndighederne i hjemlandet og 
sende personen hjem. 

‘Banke banke på Europas dør’ er udviklet af 
foreningen YouGlobe med støtte fra  

Europa-Nævnet. Juni 2016

Flygtninge på vej til Tyskland, 2015.

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØRFAKTA OM FLYGTNINGEKRISEN 

Spørgsmål/svar om flygtningekrisen

Hvorfor tager Danmark imod 
flygtninge?
Danmark har gennem internatio- 
nale aftaler forpligtet sig til at 
tage imod flygtninge. Vi har også 
en lang tradition for at bære en 
del af det internationale ansvar, 
når det gælder flygtninge og 
andre humanitære indsatser.
 
Kilder: Dansk Flygtningehjælp,  
Politiken.dk


