
	

	

 
 
 
 

Konference om EU’s migrations- og flygtningepolitik i et dansk 
perspektiv 

Sted: 3F Konferencelokale Kampmannsgade 4 
Tid: 10.00 - 16.00 

 
Det Udenrigspolitiske Selskab (DUS) og 3F afholder den 21. november en konference 
om EU’s migrations- og flygtningepolitik i et dansk perspektiv.  
 
Imens vi oplever den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig og et stadig 
stigende pres på Unionens ydre grænser, kæmper EU internt med suspendering af 
Schengenaftalen på nogle områder, lukkede grænser og en gennemgående mangel på 
solidariske tiltag i forhold til at imødekomme denne massive udfordring for den 
europæiske identitet og sammenhold.  
 
En reaktion på flygtningekrisen i store dele af Europas befolkning - herunder Danmark, 
har været at vende blikket indad, og beskytte nationale interesser og suverænitet i frygt 
for konsekvenserne af det store antal flygtninge, der forsøger at krydse EU’s 
grænser. Samtidig er spørgsmålet om kontrolleret migration og arbejdskraftens fri 
bevægelighed blevet vævet sammen med flygtningespørgsmålet. I Danmark står 
spørgsmålet også højt på dagsordenen både politisk og hos almindelige mennesker. 
  
Men hvordan indgår Danmark i EU's samarbejde om dette spørgsmål og hvilke EU 
institutioner varetager samarbejdet? Hvordan udmønter Danmarks samarbejde i EU sig 
på dette område, helt konkret? Og hvad betyder vores “retsforbehold” i forhold til vores 
deltagelse i EU samarbejdet? Hvad giver det af udfordringer og hvad giver det af 
muligheder? 

Målsætningen med konferencen er dels at udbrede kendskabet til det fælles europæiske 
samarbejde i Europa om migranter og flygtninge og hvordan dette samarbejde kan 
udvikles fremadrettet. Dette vil ske med afsæt i 3Fs eget arbejde, samt med oplæg fra EU 
Kommissionen, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og konkrete eksempler på 
integrationsindsatser fra Danmark mm. Efter hvert oplæg vil vi lægge op til spørgsmål, 
konstruktiv diskussion og meningsudveksling. 
 
Konferencen er støttet af Europanævnet 
 
 

 
 
 
 
 



	 	

	

 
 
 
Konferenceprogram 
 
Ordstyrer: Anthony Sylvester, 3F’s sektion for Integration og Internationalt samarbejde 
 
10.00 - 10.10: Åbning af konferencen ved 3Fs Forbundssekretær Søren Heisel 
10.15 - 11.15: Den aktuelle kontekst: 
- Thomas Ubbesen, DR journalist: En journalistisk beretning: I flygtningenes fodspor, 

om situationen i Grækenland og på Balkan.  
- Britta Thomsen, Adjungeret Professor ved CBS og tidligere Europaparlamentariker: 

Hvorfor vil flygtninge ikke til Portugal?  
- Spørgsmål og diskussion 
11.15 - 11.30 Pause 
11.30 - 13.00 Den politiske situation 
- Stina Soewarta, EU Kommissionens repræsentant i Danmark: Den politiske status på 

EU's flygtninge og Migrationspolitik.  
- Bjarke Møller, Tænketanken Europa: Dansk migration- og flygtningepolitik og 

administration i relation til EU og det danske forbehold 
- Spørgsmål og diskussion  
13.00 - 14:00 Frokost 
14.0 - 14.30 Flygtninge og migrationskrisen set fra Danmark 
- Kommitteret på afdelingschefniveau med ansvar for det internationale område i 

UIBM Henrik Ankerstjerne: Den danske regerings håndtering af migrationskrisen og 
de forskellige EU initiativer  

- Spørgsmål og diskussion 
14.30 – 16.00 Paneloplæg om konkrete integrationsindsatser 
- Mette Blauenfeldt, Sektionschef Dansk Flygtningehjælp: Særligt sårbare flygtninge 
- Frederik Pretzmann Bøcher, Afdelingsleder Integrationsnet: Integrationsindsatser i 

Århus Kommune 
- Henning Overgaard, Forbundssekretær i 3F, 3Fs arbejde med at forebygge social 

dumping og afdække menneskehandel og slavelignende arbejde  
15.50  Afslutning 
- Charlotte Flindt Pedersen, Direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab 
 
 
 
 


