
Hvad karakteriserer flygtningepolitikken?
 
Din gruppe skal udarbejde et oplæg om Sveriges flygtningepoli-
tik. Hvordan er flygtningesituationen i landet, og hvad karakteri- 
serer 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 in-
formationer. Men find også gerne selv aktuel information, der kan 
være med til at belyse emnet.   

SVERIGE

BANKE BANKE PÅ EUROPAS DØR 

Sverige blev ligesom mange andre euro- 
pæiske lande hårdt ramt af finanskrisen med 
store fald i eksporten til følge. Men landet 
slap noget nemmere gennem krisen end fx 
Danmark.

1 Hvordan står det til med den økonomiske 
situation i landet i dag? 

2    Hvordan tror I, den økonomiske situation 
påvirker landets flygtningepolitik?
 

 
Dansk Industri 
Sverige har anvist en vej ud af krisen

Copenhagen Business School 
Svensk økonomi syder

Sverige har historisk set tradition for at tage 
imod mennesker på flugt. 

3  Hvordan tror I, det har påvirket landets 
aktuelle flygtningepolitik?

Information.dk 11. juli 15 
Den svenske flygtningeundtagelse

Folkedrab.dk 
Danske jøder i svensk eksil

I 2015 søgte 156.110 mennesker om asyl i 
Sverige. Det svarer til 16.016 mennesker pr. 
en million indbyggere. 

4  Er det mange eller få asylansøgere i for-
hold til, hvor mange asylansøgere andre 
europæiske lande (bla. Grækenland, Tysk-
land og Ungarn) havde i samme periode? 

Se statistikken her
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Sverige er medlem af Schengen-samarbej- 
det med de indre åbne grænser i EU. Men 
i november 2015 indførte landet grænse-
kontrol ved Øresundsbroen. I januar 2016 
indførte landet også transportøransvar, 
hvilket betyder, at transportører (fx DSB) 
skal tjekke alle indrejsendes id-papirer. 

5 Hvad er baggrunden for Sveriges beslut-
ning om at indføre grænsekontrol?

Fyens.dk 15. okt. 15 
Sverige advarer: Andre lande må 
tage flere flygtninge

Kristeligtdagblad.dk  
23. dec. 15 
Hvor elendige vilkår kan man byde 
mennesker på flugt?

EuroparlTV 
Schengen truet 
(spol frem til tre minutter inde i indslaget 
og se de næste halvandet minut).  

6 Hvordan er situationen i dag ved 
grænserne til Sverige?

Fakta om Sverige
Medlem af EU: Siden 1995
�
�Størrelse: Sverige er det tredjestørste land i 

EU med hensyn til areal. Men samlet set udgør 
Sveriges befolkning kun 1,9 % af EU’s samlede 
befolkning. 
�
�Placering i Europa: Sverige grænser op til Norge 

mod vest og Danmark mod syd.  
�
�EU-bidrag: EU bidrager til Sveriges økonomi 

med et beløb, der svarer til 0,38% af landets BNI, 
mens Sverige bidrager til EU’s budget med et 
beløb, der svarer til 0,86% af landets BNI. 

�Levestandard: Sverige har den 7. højeste leve-
standard blandt EU-landene.
�
�Handelspartnere: Sverige eksporterer flest varer 

til Norge, Tyskland og Storbritannien, mens lan-
det importerer flest varer fra Tyskland, Norge og 
Holland.

Få mere viden om Sverige her:

europa.eu 
 
sverige.um.dk 
 
denstoredanske.dk 
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Sveriges statsminister Stefan Löfven er fra 
Socialdemokraterne. Da de store flygtnin-
gestrømme begyndte at komme, stod den 
svenske regering klar med en plan, der 
skulle tage hånd om de mange flygtninge.  

7  Hvad er Stefan Löfvens holdning i dag til, 
hvordan EU skal løse den aktuelle flygt-
ningekrise?

Berlingske.dk 7. sep. 15 
Svensk statsminister: EU må tage 
ansvar

Politiken.dk 10. sep. 15 
Svensk regering vil samle nationen 
om at hjælpe flygtninge 



 

 �
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Sverige har oplevet masser af kriminelle 
handlinger mod flygtninge i den aktuelle 
flygtningekrise. 

8  Tror I, at de gentagne angreb på flygtnin-
ge kan påvirke den flygtningepolitik, som 
sverige fører? 

dr.dk 20. okt. 15 
Endnu et asylcenter sat i brand i 
Sverige

tv2.dk 29. okt. 15 
Sverige under pres: 22 brande på 
asylcentre

tv2.dk 3. nov. 15 
Sverige har flest højreekstreme drab 
i Vesteuropa

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

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


