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Beata Glowa 
Født i Polen. 50 år.

Premierminister i Polen siden 2015. Fra det konservative kristne parti Lov og Ret-
færdighed. 

Hendes to første handlinger som Premierminister var at fjerne EU-flaget fra presse-
konferencer og at placere et stort kors i salen hvor alle ministrene mødes. 

En svag forhandler med en dårlig forhandlingshistorik med EU, hvor hun taber alle 
forhandlinger. Gør sig uheldigt bemærket med kiksede og fornærmende bemærk-
ninger og er uenig med alle undtagen Turban. 

Strategi
• Vil for enhver pris undgå en bindende fælles EU-aftale, som fordeler kvote- 

flygtninge. 
• Hader den liberale Ronald Kusk, som også er tidligere premierminister i Polen, 

og har endda stemt imod hans formandskab af Det Europæiske Råd. Har svært 
ved at se ham i øjnene og langer gerne ud efter ham personligt. 

• Forsøger at plante fake news om Ronald Kusk. Fx at han slet ikke er født i Polen, 
og at han i virkeligheden arbejder for Tyskland, den internationale kapitalisme 
og amerikanske NGO’er. 

Politiske forslag
• EU’s ydre grænser skal forblive hermetisk lukkede. 
• Bakker generelt fuldt op om Turbans linje på flygtningeområdet.
• Som en god katolik støtter hun alligevel op om humanitær hjælp - i nærområder!

Holdning
• Kristen pligt at hjælpe i nærområder. Mener at hendes regering har brugt dob-

belt så mange ressourcer på migranter og flygtninge end den tidligere regering 
(som blev ledet af Ronald Kusk).

• De migranter, der indgår i EU’s fordelingsordning, er ikke flygtninge, men økono-
miske migranter og skal derfor sendes hjem. Kvoterne hjælper derfor ikke.

• Det er en regering og en premierministers ansvar at beskytte befolkningen mod 
farer, og hun vil derfor ikke gå på kompromis med polakkens sikkerhed. Flygtnin-
ge betyder mere kriminalitet og terror. 

• Man kan ikke andet end at forbinde terrorisme med migrationsproblematik-
ken. De to ting er forbundne, som man så det i London, da en varevogn kørte 
fodgængere ned på London Bridge. 

• Flygtninge indebærer også risiko for medbragte sygdomme og parasitter. 
• Hvis Polen skulle modtage ”flygtninge”, vil det være en tvungen fordeling mod 

flygtningenes egen vilje. De fleste migranter vil alligevel ikke bo i Polen. Polen 
ville derfor være nødt til at indespærre deres kvoteflygtninge i lejre, for at de 
ikke skulle rejse videre mod vest. EU stikker derfor hovedet i busken ved ikke at 
anerkende dette.

• Polen vil ikke underlægge sig afpresning fra EU-Kommissionen. 

Opgave
Vælg én i gruppen der spiller Beata Glowa resten af konferencen.
Resten i gruppen spiller medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemmer af den 
national-konservative og EU-skeptiske parlamentsgruppe ECR - European Conserva-
tives and Reformists.



En del af undervisningsmaterialet POPULISME I EUROPA udgivet i 2017 af Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Cecilia Vekselström 
Født i Sverige. 40 år.

Forhenværende præst i fængselsvæsnet og i Göteborg Domkirke. 
Er Europa-Parlamentets chefforhandler i forbindelse med Kommissionens forslag 
om en fælles flygtningepolitik.

Strategi
Hun har temperament, humor, er lidt en kværulant og viger IKKE tilbage for mar-
kante udmeldinger. Vil gerne overtale Polen og Ungarn til at støtte en fælles aftale, 
men er samtidig vred over deres opførsel. 

Foreslår kvoter
• Automatisk og forpligtende omfordeling af flygtninge via kvotesystem. Flygtninge 

skal altså viderefordeles fra modtagerlandet - som oftest Grækenland og Italien. 
• Kvoten er afhængig af et lands BNP og befolkningsstørrelse. 
• Sverige modtog i 2015 160.000 flygtninge og skulle med kvotesystemet kun 

have modtaget 40.000. Danmark modtog godt 20.000 og skulle med kvotesy-
  stemet have modtaget lidt mindre.
• Gradvis indførelse af kvoterne over 5 år, så Centraleuropa kan nå at tilpasse sig. 
• Straf: EU-lande, der modsætter fordelingen, skal straffes økonomisk.

Forslår effektiv behandling og præventiv indsats
• Hurtig sagsbehandling: flygtninge, der ikke har krav på asyl, skal hurtigt sendes 

hjem.
• Flygtninge skal kunne søge asyl på ambassaderne uden for EU og undgå de 

farlige ruter. 
• Sikre hurtig familiesammenføring. 
• Hvis en flygtning har familie i fx Danmark, skal de kunne komme hertil.
• Bedre beskyttelse af uledsagede børn.
• Tilbyd flere EU-arbejdsvisa til transit- og afsenderlande mod at de returnerer eller 

beholder flygtninge. 

Argumenter
• Kvotesystemet KUNNE virke hvis landene tog ansvar. 
• Solidaritet i EU er mere end, at rige lande hjælper de fattige. 
• Synes milliardæren, George Soros, taler sandt, når han siger, at EU skal tage 

flere flygtninge ind. 
• Alle skal løfte deres ansvar modsat scenerne fra 2015, hvor cirka 1,3 millioner 

flygtninge blev fordelt mellem ganske få lande (bl.a. Sverige og Tyskland), mens 
langt de fleste medlemslande stort set ikke modtog nogen (særligt Polen, Un-
garn, Tjekkiet).

• De lande, der modtager færrest eller ingen flygtninge, er også dem, der modta-
  ger flest EU-penge.
• Opgaven med at håndtere flygtninge er overkommelig, hvis blot ALLE løfter deres 

del af ansvaret. 
• Mange er på flugt, og Europa er et rigt kontinent. Vi kan ikke overlade det til de 

fattige nabolande egenhændigt at håndtere fx Syriens flygtningesituation. 
• EU’s aftale med Tyrkiet er uholdbar. Millioner af flygtninge strander i Tyrkiet, og 

EU bliver afhængig af præsident Erdogan.

Opgave
Vælg én i gruppen der spiller Cecilia Vekselström resten af konferencen.
Resten af gruppen spiller medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemmer af den 
liberale parlamentsgruppe ALDE - Alliance of Liberals and Democrats for Europe.
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Didrik Diktafonis 
Født i Holland. 40 år.

Journalist for tabloidavisen Dagelijks Sensazionen. 
Antielitær og lettere konspirationsteoretisk anlagt.
Stoler sjældent på elitens og myndigheders officielle data.

Mål
Hans avis lever højt på at levere sensationsnyheder på nettet døgnet rundt. 
• Hans anerkendelse stiger, alt efter hvor mange klik, hans nyheder genererer. 
• Leder efter en saftig og skarpt vinklet historie med en fængende overskrift.
• Vil gerne kunne afsløre eliten i, at de er ude af trit med befolkningen.
• Er skeptisk overfor transnationale institutioner.

Arbejdsmetode
• Til konferencen bruger han enhver pause og pressemødet til at få en god historie 

ud af politikerne.
• Leder ikke efter den brede historie, men en klar og enkel nyhed, som fænger.
• Interviewteknik:
 - Lukkede og ledende spørgsmål, der giver enkle og klare svar. 
 - Retoriske spørgsmål. Fx: Kan du garantere, at der ikke kommer terrorangreb  

 pga. flygtninge? … Så der er altså en risiko for terror, og det er ok med dig, eller?
 - Bruger værdiladede og farvede ord for at skabe en dramatisk stemning.
   Fx: “over-svømmes” EU af “velfærdsturister”, “asylshoppere” og “bekvemme- 

 lighedsflygtninge”.
• Blander begreberne flygtninge og migranter sammen. 
• Anklager hurtigt “eliten” (parlamentet) for fx ikke at have inviteret almindelige 

mennesker med i dagens panel … 
• Orienterer sig mere i forhold til holdninger, stemninger og de personlige 

fortællinger han møder, end i forhold til de fakta, som eliten sender ud. Taler 
gerne med “folkets stemme”.

Research
Han har netop været på en tur til Grækenland og talt med 4 mennesker:
1. Den ene er en græker, der har mistet sit job i turistindustrien, da turisterne ikke 

længere vil komme til hans ø, efter en stor flygtningelejr blev sat op netop her. 
2. Den anden græker har en olivenlund, som han næsten ikke tør tage ud til, fordi 

der er truende migranter fra den nærliggende flygtningelejr, som hænger ud her. 
3. Han har talt med flygtningelejrens leder, som har fortalt en del negative historier 

om lejrens kriminalitet og vold, slagsmål, voldtægter og overgreb på børn. 
4. Han har talt med en enkelt flygtning, som viste sig at være en nordafrikaner, som 

ikke var flygtning, men på udkig efter bedre levevilkår i det rige EU. 

Opgave
Vælg én i gruppen, der spiller Didrik Diktafonis resten af konferencen. Resten af 
gruppen må frit opdigte andre navne og aviser, så længe karakteren og avisen er af 
samme type som Didrik. 

Dagelijks 
Sensazionen

►►►



En del af undervisningsmaterialet POPULISME I EUROPA udgivet i 2017 af Folkehøjskolernes Forening i Danmark

♥ 
United Organisations 

for Refugees

Filippa Grandiosum 
Født i Italien. 35 år
Generalsekretær i UOR – United Organisations for Refugees
Har en aktivistisk baggrund og lader sig hurtigt provokere af Glowa og Turban.

Strategi
• Glad for at EU laver en fælles politik, som er forpligtende for alle landene.
• Prøver at få politikere og journalister til at forstå situationens alvor. 
• Kæmper hårdt for at få flere fakta ind i debatten. 
• Tror at alle vil lytte til fornuftens rationelle stemme.
• Bruger alle konferencens kaffemøder og pauser til at påvirke journalister og 

politikere.
• Hun har allerede på forhånd været i kontakt med journalist Karolina Pullitza, 

som også deltager i konferencen, og givet hende en del fakta.

Politiske forslag
• Fælles fordeling af flygtninge baseret på solidaritet og respekt for menneske- 

rettigheder. 
• Fordelingen kan ikke overlades til få frivillige lande, men skal inkludere alle. 
• Oprette sikre og legale ruter til EU for flygtninge, så man effektivt kan organisere mod-

tagelse og fordeling og samtidig minimere de lidelser, flygtningene møder på rejsen. 
• Sikre mere hjælp på Middelhavet.
• Drop aftalen med Tyrkiet og Libyen, da de hverken lever op til menneskerettig-
 hederne eller kriterierne for et sikkert tredjeland. 
• Sikre bedre vilkår på de græske øer, hvor flygtninge tilbageholdes under forfær-

delige vilkår.

Holdning
• EU-landenes idé, om at flygtninge skal hjælpes i nærområderne, er problematisk, 

fordi nabolandene ofte er meget fattige og ikke sikre nok. 
• Særligt slemt er det i Libyen, hvor flygtninge fængsles, mishandles og tortureres. 
• Stor fan af at EU nu har anklaget Tjekkiet, Polen og Ungarn for ikke at modtage 

flygtninge. 
• Mener at Polen og Ungarn håner EU’s grundprincipper.

Fakta 
www.unhcr.org, 1. august 2017
• Flygtninge der har krydset Middelhavet i 2017:
 - til Italien: 95.000, Grækenland: 11.500, Cypern 530, Spanien 6.500
 - Heraf er 16% børn, 12% kvinder og 72% mænd. 
 - For Italiens vedkommende er det en stigning på over 20% sammenlignet  

 med sidste år. 
 - Over 2.300 mennesker formodes at være druknet i 2017.
• Mange har været udsat for traumatiske overgreb baseret på køn eller seksuel 

orientering, afpresning, kidnapning, seksuelle overgreb og misbrug i de lande de 
enten flygter fra eller rejser igennem. Derfor har mange brug for behandling. 

• Europa bliver ikke overrendt af flygtninge. I 2015 opholdt 86% af verdens  
flygtninge sig i verdens mindst udviklede lande. 

• En stor andel er uledsagede børn, som kræver bedre beskyttelse. Antallet steg 
med 109 % fra 2015 til 2016. Det samlede antal i 2016 var 25.846 børn. 

Opgave
Vælg én i gruppen der spiller Filippa Grandiosum resten af konferencen. Resten af 
gruppen må frit opdigte andre navne, som alle er fra samme NGO, og som deler 
samme holdninger og strategi.

En del af undervisningsmaterialet POPULISME 

I EUROPA udgivet i 2017 af Folkehøjskolernes 

Forening i Danmark
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Karolina Pullitza 
Født i Spanien. 25 år.

Journalist for det intellektuelle ugemagasin REFLEKTUS

Hun er lynende intelligent, hurtig færdiguddannet og meget ambitiøs.
Har ikke vundet en pris endnu (men vil meget gerne).

Mål
• At finde en kompleks historie, som vil afsløre noget stort og vigtigt (så hun kan vinde 

en pris).
• Er stærkt optaget af at afsløre populister og andre, der forsøger at mudre medie-

billedet.
• Vil være et værn mod fake news, alternative fakta, russiske trolls, sensationsme-

dier, etc. 

Arbejdsmetode
• Til konferencen bruger hun enhver pause og pressemødet til at få en god historie  
 ud af politikerne.
• Er den klassiske neutrale journalist, der vil høre begge sider af en sag.
• Har en høj moral og elsker kildekritik – det kan aldrig blive nuanceret nok 
• Interview teknik:
 - Stiller værdineutrale spørgsmål og taler i neutrale vendinger: 
  Fx flygtningesituationen (og ikke flygtningeproblemet)
 - Stiller åbne spørgsmål, som giver nuancerede og brede svar:
  Hvordan, hvorfor… Fx: hvad skal der til for at skabe en holdbar asylpolitik? 
  Ingen spørgsmål man kun kan besvare med JA eller NEJ.
• Hun gør meget ud af ikke at blande begreberne flygtninge og migranter sammen.  
 Hvor flygtninge er tvunget på flugt, dækker migrant over en bredere årsagsrække  
 for at ville rejse mod bedre levevilkår. 

Research
Hun har på forhånd researchet lidt, og har derfor talt med den anerkendte general-
sekretær Filippa Grandiosum. Hendes NGO United Organisations for Refugees har 
givet hende den seneste statistik fra UNHCR. (Fra www.unhcr.org den 1.8.2017): 
• Flygtninge der har krydset Middelhavet i 2017:
 - til: Italien: 95.000, Grækenland: 11.500, Cypern 530, Spanien 6.500
 - Heraf er 16% børn, 12% kvinder og 72% mænd. 
 - For Italiens vedkommende er det en stigning på over 20% sammenlignet  

 med sidste år. 
 - Over 2.300 mennesker formodes at være druknet i 2017.
• Mange har været udsat for traumatiske overgreb baseret på køn eller seksuel 

orientering, afpresning, kidnapning, seksuelle overgreb og misbrug i de lande, de
   enten flygter fra eller rejser igennem. Derfor har mange brug for behandling. 
• Europa bliver ikke overrendt af flygtninge. I 2015 opholdt 86% af verdens flygt-

ninge sig i verdens mindst udviklede lande. 
• En stor andel er uledsagede børn, som kræver bedre beskyttelse. Antallet steg 

med 109 % fra 2015 til 2016. Det samlede antal i 2016 var 25.846 børn. 

Opgave
Vælg én i gruppen der spiller Karolina Pullitza resten af konferencen. Resten af 
gruppen må frit opdigte andre navne og aviser, man kan være/komme fra, så 
længe karakteren og avisen er af samme type som Karolina. 

REFLEKTUS



En del af undervisningsmaterialet POPULISME I EUROPA udgivet i 2017 af Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Ronald Kusk 
Født i Gdańsk, Polen. 50 år.

Formand for Det Europæiske Råd siden 2014 og genvalgt i 2017.  
Premierminister i Polen fra 2007-2014, (hvor landet havde stor økonomisk 
fremgang). Formanden for Det Europæiske Råd varetager EU’s repræsentation 
udadtil på stats- og regeringschefniveau.

Strategi
• At sikre sammenhold og konsensus i EU herunder også med Polen og Un-

garn. Er irriteret på Polen og Ungarn, fordi de altid er på tværs.
• Fremhæver gerne sin egen position som ret vigtig, da han sidder som for-

mand for Det Europæiske Råd, hvor alle statsledere jo mødes og bliver enige 
om de store linjer. 

• Er ikke bleg for at nævne, at Polen under hans ledelse havde en rekordstor 
økonomisk fremgang på hele 20%. 

Holdninger
• Der kommer væsentligt færre flygtninge til Grækenland nu, fordi Tyrkiet- 

aftalen virker. 
• Det er usolidarisk overfor modtagerlandene Italien og Grækenland ikke at 

støtte kvotefordelingen. 
• Hvis først hvert land kan komme med en egen definition på, hvad solidaritet 

betyder, er det enden på EU.
• Synes ikke det er i orden, at Ungarn indlogerer flygtninge i lejre, mens deres 

sag behandles, og at man ikke kan appellere afgørelsen efterfølgende. 
• EU mener, at alle mennesker, der indgår i kvotesystemet i dag, er screenet til 

at være flygtninge.
• EU handler også om at holde sammen, når der er problemer, og ikke kun 

modtage økonomiske midler (som visegradlandene gør det). 
• Polen burde have modtaget 6.200 flygtninge og Ungarn 1.300, men har 

ingen modtaget.

Politiske forslag
• At få UNHCR og IOM til at anerkende Libyen som et sikkert tredjeland, så 

man kan sende flygtninge tilbage dertil.
• Mener at de mange redningsfartøjer har en vis pull-factor, altså at det bety-

der, at flygtninge tager rejsen over Middelhavet, fordi de regner med at blive 
reddet. De skal derfor stoppes. 

• EU’s nuværende maritime indsats (Frontex) håndterer opgaven fint. 
• En ny indsats skal fokusere på at forhindre menneskesmuglerne i at operere.
• Kvotesystemet skal kunne fungere i EU. Kun 20.000 af i alt 160.000 flygtnin-

ge er blevet fordelt. 
• Visegradlandene skal tage deres del af ansvaret. EU har derfor anklaget 

visegradlandene for ikke at tage ansvar og vise solidaritet. Solidaritet er 
grundstenen i EU.

Opgave
Vælg én i gruppen der spiller Ronald Kusk resten af konferencen.
Resten i gruppen spiller hans allierede gruppefæller; medlemmer af den 
kristendemokratiske og liberal-konservative parlamentsgruppe EPP - European 
People’s Party.
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Viktor Turban 
Født i Ungarn. 50 år. 

Nationalkonservativ premierminister i Ungarn siden 2010. 

Strategi
• Er en rigtig smooth-talker. Ekspert i at holde døren til EU åben, (så der kan 

komme økonomisk støtte til Ungarn), og samtidig undgå bindende aftaler på  
flygtningeområdet. Har den opfattelse, at EU har mere brug for ham end om-
vendt. 

• Er populist og har altid sin vælgerskare i Ungarn i baghovedet. Derfor giver han 
også gerne andre lande og institutioner skylden for verdens dårligdomme.  
Er ikke bleg for at kaste alternative fakta og fake news på banen. 

• Fremhæver gerne den fattige græker, der har mistet sit job, fordi turisterne ikke 
længere kommer.

• Affejer gerne angreb på sin politik med, at hans opponenter er betalt af og  
arbejder for den ungarsk fødte, men nu amerikanske milliardær George Soros. 

• Bruger enhver pause og kaffemødet til at pushe fake news til journalisterne, så 
de skriver nyheder, der støtter ham. Det handler om at miskreditere de andre 
politikere og NGO’en.

Politiske forslag
• Vil reelt set ikke en fælles EU-politik på flygtningeområdet.
• Frivilligt om man vil være med i en kvoteordning, som jo har vist sig ikke at virke. 
• Hvis andre lande har brug for migranter, er de velkommen til at tage imod. Men 

Ungarn har ikke brug for én eneste flygtning for at få økonomien til at fungere, 
vedligeholde befolkningstallet eller sikre landets fremtid.

• Flygtninges asyl status skal behandles uden for EU - ved problemets arne - og 
ikke ved målstregen i EU.

• Stærke og komplet lukkede grænser omkring EU skal gøre det muligt at fjerne de 
indre grænsekontroller i EU igen. 

• Vil skabe safe-spots i Libyen, hvor flygtninge kan sendes tilbage til.

Holdning
• Ungarns skæbne er forseglet med EU, og Turban synes selv, han kæmper for 

EU’s overlevelse.  
• I dag er international politik blevet en kampplads. Ungarn er i forvejen under 

angreb fra internationale og pengestærke interesser - herunder særligt den 
jødiske og ungarsk fødte milliardær George Soros, som foreslår, at EU tager flere 
flygtninge ind. 

• Ungarn er et kristen-konservativt land uden plads til muslimer. Migration med-
fører parallelsamfund og potentielt mere antisemitisme.

• Turban vil forsvare EU med hegn for at forhindre, at flygtninge oversvømmer 
kontinentet og udskifter den kristne kulturarv med en anden og ændrer den 
europæiske civilisation, kultur, ånd og mentalitet. 

• Asylansøgere er ren gift for Europa – hver eneste flygtning udgør en risiko for 
terror og sikkerhed. Flygtninge er en form for trojansk hest for terrorisme … 

• Er samtidig stor fan af Donald Trump, som har gjort det legalt igen at sætte sit 
eget land først.

Opgave
Vælg én i gruppen, der spiller Viktor Turban resten af konferencen.
Resten i gruppen spiller Turbans allierede gruppefæller fra Europa-Parlamentets 
gruppe EPP - European People’s Party (kristendemokratiske og liberal-konserva-
tive).


