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Tilsvin ikke egen rede 
 

”Det er en dårlig fugl, der tilsviner egen rede”, lyder en klog gammel talemåde, der 
desværre er rammende for en del af debatten om den aktuelle flygtningekrise i Europa. 
Det er en uhørt og urimelig nedgørelse af vores land når fx Christel Schaldemose (S) 
kalder det ”pinligt” at være dansker i Europa-Parlamentet. Vi har nemlig intet at 
skamme os over når det gælder hjælp til flygtninge ude og hjemme. Vi har taget vores 
andel – og mere end det. Til stor forskel fra en række andre EU-lande. Men vi sætter 
grænser for, hvor økonomisk attraktivt, det skal være at søge lige netop til Danmark. 
Det budskab kunne Schaldemose passende sprede i Bruxelles, så der gives et reelt 
billede frem for tilsvining af Danmark. Tilsvarende er det uforståeligt, når danske 
forskere og andre debattører finder behov for at skrive nedsættende om den danske 
asylpolitik i internationale medier som New York Times og The Guardian. Hvorfor ser I 
det som jeres opgave, at formidle et falsk og forvrænget billede af Danmarks politik? Er 
det mon i virkeligheden et led i en indenrigspolitisk dagsorden og et partitaktisk spil? 
Det gavner i hvert fald ikke jeres fædreland. Der er heldigvis ytringsfrihed og fri debat. 
Jeg vil dog i al stilfærdighed opfordre til, at vi midt i denne meget alvorlige situation 
med massiv folkevanding af migranter og en uhyre kompleks flygtningesituation samler 
kræfterne om at finde konkrete løsninger med hold i virkeligheden frem for at tale 
Danmark ned i et sort hul. I den forbindelse er det glædeligt, at der i Europa nu breder 
sig en forståelse for, at det slet ikke er nok at omfordele et stort antal asylansøgere og 
migranter her og nu. Der må og skal iværksættes en koordineret og slagkraftig plan med 
hurtig og effektiv hjælp til nærområderne samt til sikring og retablering af EU’s ydre 
grænser, der reelt er brudt sammen. Målet er at rykke stikket ud af de kyniske 
menneskesmuglere, der skovler penge ind som aldrig før. Jeg glæder mig over, at den 
danske regering går aktivt i dette arbejde. Og det burde alle – uanset politisk ståsted - 
kunne bakke op om.    
 


