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Mere effektiv hjælp til flygtninge 

 

Man kan ikke bebrejde de flygtninge og migranter, der stræber efter at opnå en bedre 

tilværelse, end den de oplever i Afrika og Mellemøsten. De forfølger drømmen om en bedre 

tilværelse for dem selv og deres familie. Og mange af dem er villige til at betale kyniske 

menneskesmuglere store summer for at realisere drømmen. Problemet er bare, at en massiv 

tilstrømning af flygtninge og migranter - med helt anderledes kulturel baggrund - til Europa ikke 

er holdbart. Problemerne med integration, parallelsamfund og kriminalitet er velkendte. Dertil 

kommer store økonomiske omkostninger og pres på den høje grad af velfærd, der er opbygget 

gennem årtier, herunder i Danmark. Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, når der kan sættes 

lighed mellem flygtninge og indvandrere. Flygtninge er mennesker i livsfare, der har behov for 

midlertidig hjælp. Og meningen er, at de efter stabilisering af situationen i deres eget land skal 

vende hjem og hjælpe med at genopbygge det. Men hvordan hjælper vi bedst flest mulige de 

værdigt trængende flygtninge for de rådige penge?   

 

Forleden læste jeg et uhyre interessant interview af den internationalt anerkendte Oxford-

professor Paul Collier, der i mange år har beskæftiget sig med flygtningepolitik. Professoren 

anbefaler klart, at indsatsen for hjælp ydes i det første sikre land, de kommer til i form af lejre, 

hvor flygtningene får mulighed for at arbejde og få kompetencer, som de kan nyttiggøre efter 

hjemkomst til deres eget land. På denne måde hjælper vi rigtig mange flere mennesker i virkelig 

nød, idet der ifølge professoren bruges 135 dollar pr. person, der kommer til Europa, mod 1 

dollar pr. person, der hjælpes i nærområder. Det er tankevækkende tal, som vi er nødt til at 

forholde os til, hvis vi vil yde effektiv hjælp til flygtninge, samtidig med at vi vil undgå negative 

langsigtede virkninger af indvandring til Europa. Jeg noterer med tilfredshed, at Paul Colliers 

tanker begynder at afspejle sig i EU tilgang til flygtningeproblemet. Vi skal skyde effektiv hjælp 

frem til sikre lejre i Afrika og Mellemøsten og ikke blot acceptere menneskesmuglernes givtige 

forehavende med at lade håbefulde mennesker betale dyrt for at passere Middelhavet i 

synkefærdige skuder. Lad os i stedet hjælpe mange gange flere værdigt trængende mennesker 

for de samme penge i deres nærområder, hvor de som regel også slipper for at forholde sig til en 

fuldkommen anderledes kultur, end den de kommer fra. Samtidig skal vi satse på langt mere 

effektiv og koordineret hjælp til udvikling og fremgang i de skrøbelige lande, som migranterne 

og fattigdomsflygtningene kommer fra.  


