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Abstract	
	

Refugee	crisis	on	EU	territory	–	consequences	in	a	Danish	and	Polish	perspective	

The	current	refugee	crisis	on	European	soil,	the	tough	rhetoric	characterising	much	of	the	political	

debate	surrounding	it	and	the	right-wing	parties	gaining	momentum	all	over	Europe	are	events	

that	combined	have	motivated	this	master’s	thesis.	The	thesis	therefore	aims	to	examine	to	what	

extent	national	cultural	and	historical	aspects	can	contribute	to	an	understanding	of	Denmark	and	

Poland’s	responses	to	the	refugee	crisis,	including	these	member	states’	positions	on	the	EU’s	han-

dling	of	the	crisis.	For	this	purpose,	the	hermeneutic	method	and	two	theoretical	perspectives	are	

applied.	More	specifically,	the	empirical	basis	of	the	thesis	is	analysed	in	the	following	perspec-

tives:	1)	the	concept	of	social	capital,	including	trust,	cf.	Robert	David	Putnam,	Gert	Tinggaard	

Svendsen	and	Gunnar	Lind	Haase	Svendsen,	and	2)	the	significance	of	the	nation	state’s	borders	

and	the	multiculturalist,	supranationalist	and	migration-related	threats	against	these	cf.	Thierry	

Baudet	and	Paul	Scheffer.	

It	is	found	that	specific	national	cultural	and	historical	aspects	in	Denmark	and	Poland	respectively	

contribute	to	a	nuanced	understanding,	interpretation	and	explanation	of	these	two	member	

states'	responses	to	the	refugee	crisis,	including	their	positions	on	the	EU’s	handling	of	the	crisis.	

In	relation	to	Denmark,	the	welfare	state,	characterised	by	a	unique	stock	of	social	capital	based	

on	a	high	level	of	trust,	a	strong	norm	of	reciprocity	and	social	networks,	constitutes	a	central	as-

pect	which	profoundly	influences	the	Danish	response	to	the	refugee	crisis.	As	such,	the	response	

is	characterised	by	a	strong	wish	to	protect	the	Danish	welfare	society	and	its	social	cohesion,	illus-

trated	not	least	by	the	temporary	reintroduction	of	border	control	and	a	restrictive	migration	pol-

icy.		

In	the	case	of	Poland,	it	is	turbulent	events	in	the	country’s	history,	characterised	by	a	lack	of	inde-

pendence,	stability	and	homogeneity	as	well	as	a	strong	position	of	the	Catholic	church,	that	con-

stitute	central	aspects	which	profoundly	influence	the	Polish	response	to	the	refugee	crisis	and,	

more	generally,	its	wish	for	an	intergovernmental	EU.	As	such,	it	is	found	that	this	perspective	pro-

vides	an	explanation	for	the	great	emphasis	Poland	places	on	the	protection	of	its	borders	as	well	

as	the	homogeneity	and	stability	characterising	the	Polish	society	today.		
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Considering	these	findings,	the	thesis	concludes	that	the	tendency	of	Denmark	and	Poland	to	re-

spond	nationally	to	the	refugee	crisis	rather	than	engage	fully	in	the	EU’s	supranational	handling	

of	the	crisis	can	be	explained	in	the	light	of	the	above-mentioned	specific	national	cultural	and	his-

torical	aspects.	
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1.	Indledning	

”The	correlation	between	security	and	integration	has	been	at	the	heart	of	the	post-World	War	II	

European	project	(…)	Rather	than	protecting	themselves	by	closing	their	borders	and	erecting	barri-

ers,	European	nations	have	sought	stability	by	opening	up	to	one	another”.	

(Fabrizio	Tassinari,	forskningskoordinator	og	seniorforsker	hos	Dansk	Institut	for	Internationale	Studier)	

Tassinaris	karakteristik	af	det	europæiske	fredsprojekt	synes	at	stå	i	skarp	kontrast	til	den	virke-

lighed,	der	i	dag	præger	det	europæiske	kontinent	og	det	europæiske	politiske	klima.	Euroskepti-

ske	højrefløjspartier	vinder	frem	i	store	dele	af	Europa	med	politikere	som	Le	Pen,	Wilders,	Orban,	

Kaczyński	og	Farage	i	spidsen	(Møller	2017).	Overfor	denne	generelle	euroskepticisme	står	et	ud-

fordret	EU,	hvis	politiske	klima	er	præget	af	en	stærk	national	orientering	blandt	mange	medlems-

stater	–	hvor	solidaritet	og	fællesskab	engang	var	slagord	over	hele	det	europæiske	kontinent,	er	

dette	ikke	længere	tilfældet	(Seifter	2016).	EU	fremstår	i	dag	splittet	i	forhold	til	det,	der	i	sin	tid	

førte	til	grundlæggelsen	af	det	europæiske	samarbejde:	hvordan	sikres	bedst	det	europæiske	kon-

tinents	sikkerhed.	To	overordnede	synspunkter	synes	at	karakterisere	denne	‘splittelse’	blandt	

medlemsstaterne:	”On	the	one	hand,	there	is	a	vision	regarding	the	security	of	European	citizens	

as	best	attained	by	opening	borders,	lowering	trade	barriers,	and	joining	a	single	currency.	The	

other	vision	believes	that	security	is	better	attained	by	protecting	borders,	keeping	sovereignty	in	

national	hands,	and	reversing	supranational	integration”	(Tassinari	2016:80).		

Håndteringen	af	den	nuværende	flygtningekrise,	der	udspiller	sig	på	europæisk	jord,	eksemplifice-

rer	denne	splittelse	mellem	mere	eller	mindre	integration	i	EU.	Flere	medlemsstater	synes	at	fore-

trække	en	national	håndtering	af	flygtningekrisen	frem	for	at	støtte	op	om	en	fælles	EU-håndte-

ring	–	hvilket	kan	undre	i	lyset	af	det	indledende	citat	af	Tassinari,	idet	europæiske	stater	siden	af-

slutningen	af	Anden	Verdenskrig	har	søgt	mod	tættere	samarbejde	og	mere	integration	i	løsningen	

af	kriser.	Den	tid	synes	at	være	forbi:	”It	used	to	be	that	Eurosceptic	voices	needed	to	explain	their	

argument	to	a	cozy	centrist	consensus	that	was	overwhelmingly	in	favor	of	ever	closer	European	

integration.	Now	the	tables	have	turned.	Eurosceptic	positions	firmly	occupy	the	center	of	the	de-

bate	in	many	European	countries,	and	increasingly	timid	pro-EU	forces	have	to	present	and	defend	

their	arguments”	(Tassinari	2016:80).	Med	flygtningekrisen	er	spørgsmålet	om	immigration	blevet	

det	vigtigste	politiske	emne	i	EU	(EU-oplysningen	a),	og	krisens	store	aktualitet	afspejler	sig	i	den	
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politiske	debat	på	både	EU-niveau	og	nationalt	niveau,	hvor	særligt	de	mange	højrefløjspartier	

markerer	sig	ved	anvendelsen	af	en	yderst	skarp	retorik	(Olsen	2015).	

Netop	denne	nationale	orientering	blandt	flere	medlemsstater	samt	den	skarpe	retorik	i	forbin-

delse	med	flygtningekrisen	har	motiveret	til	udarbejdelsen	af	dette	speciale,	hvis	formål	er	at	un-

dersøge,	hvorfor	der	blandt	flere	medlemsstater	ses	en	national	orientering	snarere	end	en	støtte	

til	en	fælles	europæisk	håndtering	af	flygtningekrisen.	Danmark	og	Polen	er	to	medlemsstater,	der	

trods	store	nationale	forskelle	kan	siges	at	udvise	samme	tendens	til	en	orientering	mod	en	natio-

nal	håndtering	af	flygtningekrisen.	Disse	to	medlemsstater	vil	derfor	udgøre	specialets	omdrej-

ningspunkt,	idet	det	ønskes	undersøgt	hvorvidt,	der	på	nationalt	niveau	findes	særlige	forhold,	der	

kan	bidrage	til	forståelsen	af	disse	to	medlemsstaters	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	

Problemformuleringen	lyder	derfor:	

Problemformulering:		

Hvorvidt	kan	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	bidrage	til	forståelsen	af	Danmark	og	Polens	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	herunder	de	to	medlemsstaters	holdning	til	EU’s	håndte-

ring	af	flygtningekrisen?	

I	besvarelsen	af	problemformuleringen	gives	der	indledningsvist	et	indblik	i	EU,	Danmark	og	Polen	

i	flygtningekrisens	perspektiv	i	form	af	nedslag	i	relevante	EU-politikker	og	-tiltag,	politiske	hold-

ninger	blandt	de	største	partier	i	Danmark	og	Polen	samt	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	

i	disse	to	medlemsstater.	Herefter	analyseres	den	anvendte	empiri	om	henholdsvis	Danmark	og	

Polen	i	lyset	af	de	teoretiske	perspektiver,	der	anvendes	i	specialet.	Afslutningsvist	diskuteres	ana-

lysens	resultater	som	forklaringsfaktorer	i	forhold	til	problemformuleringen.	Det	må	kort	nævnes,	

at	Danmark	og	Polen	behandles	separat,	idet	der	ikke	er	tale	om	en	komparativ	analyse	af	de	to	

medlemsstater.		
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2.	Metode		

I	besvarelsen	af	specialets	problemformulering	anvendes	den	hermeneutiske	metode,	idet	denne	

findes	relevant	grundet	hermeneutikkens	generelle	fokus	på	fortolkning	af	”tekster,	dialog	og	sam-

tale	samt	sociale	handlinger	og	praksis”	(Højberg	2014:291).	I	specialet	findes	særligt	fortolkningen	

af	sociale	handlinger	og	praksis	relevant	qua	problemformuleringen.	I	hermeneutikken,	der	i	al	sin	

korthed	betyder	”fortolkning”	(Højberg	2014:291),	menes	det,	at	”viden	om	virkeligheden	altid	ta-

ger	sit	udgangspunkt	i	en	subjektiv	forståelsesramme”	(Presskorn-Thygesen	2012:32),	hvorfor	for-

tolkning	og	forståelse	er	”et	af	de	mest	grundlæggende	vilkår	for	vores	tilgang	til	og	væren	i	ver-

den”	(Højberg	2014:290).		

I	en	samfundsvidenskabelig	kontekst	kan	det	således	siges,	at	en	forsker	besidder	en	forståelses-

ramme,	som	lader	verden	komme	til	syne	for	ham	på	en	ganske	bestemt	måde	(Presskorn-Thyge-

sen	2012:32),	ligesom	de	sociale	fænomener,	der	studeres	i	samfundsvidenskaberne,	selv	er	”en	

del	af	en	fortolkningsproces	–	de	sociale	aktører	både	indgår	i	og	er	fortolkere	af	verden”	(Højberg	

2014:291).	Det	er	karakteristisk	for	hermeneutikken,	at	forskeren	skal	forsøge	”at	gøre	sig	bevidst	

om	sine	fordomme	og	derefter	at	sætte	dem	i	spil	og	således	udfordre	dem”	(Højberg	2014:320),	

ligesom	de	sociale	fænomener,	der	studeres,	må	fortolkes	for	at	finde	frem	”til	deres	”subjektive	

mening”	i	form	af	tanker,	intentioner,	motiver	og	følelser”	(Højberg	2014:291).	Lykkes	dette,	og	får	

man	således	provokeret	sin	egen	forståelse	af	verden	og	derigennem	udvidet	sin	horisont	og	re-

vurderet	sine	fordomme,	finder	horisontsammensmeltning	sted,	hvor	forståelse	og	mening	opstår	

(Højberg	2014:303).	

I	denne	sammenhæng	er	forforståelse	og	fordomme	centrale	begreber.	Forforståelse	implicerer,	

”at	der	altid	går	en	tidligere	forståelse	forud	for	vores	nuværende	forståelse”	(Højberg	2014:301),	

og	man	går	således	aldrig	forudsætningsløst	til	et	socialt	fænomen,	som	man	ønsker	at	forstå	(Høj-

berg	2014:301).	Ligeledes	kan	fordomme	udtrykkes	som	”den	bagage,	som	man	tager	med	i	sin	

forståelsesproces	af	verden”	(Højberg	2014:301).	Ifølge	hermeneutikken	består	forståelse	således	

af	forforståelse	og	fordomme,	og	et	centralt	begreb	i	forlængelse	heraf	er	den	hermeneutiske	cir-

kel,	der	udtrykker,	at	man	i	sin	forståelse	altid	bevæger	sig	i	ring	(Øhrgaard	&	Nørgaard	2004:39).	

Mere	specifikt	betegner	den	hermeneutiske	cirkel	”den	vekselvirkning,	der	foregår	mellem	del	og	

helhed.	Delene	kan	kun	forstås,	hvis	helheden	inddrages,	og	omvendt	kan	helheden	kun	forstås	i	
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kraft	af	delene”	(Højberg	2014:292).	I	den	hermeneutiske	analyse,	der	først	og	fremmest	er	kende-

tegnet	ved	”forståelse	og	meningsindsigt	i	den	sociale	virkelighed”	(Højberg	2014:318),	er	formålet	

således	at	se	sammenhængen	mellem	delene	og	helheden,	idet	det	er	denne	sammenhæng,	der	

er	meningsskabende,	og	som	gør,	at	man	kan	forstå	og	fortolke	–	og	således	opnå	en	ny	forståelse,	

som	igen	kan	sættes	i	spil	(Højberg	2014:292).	Det	er	denne	hermeneutiske	metode,	som	specialet	

vil	benytte	sig	af	–	i	forhold	til	empiri	såvel	som	teori	–,	idet	denne	metode	kan	bidrage	til	en	nuan-

ceret	og	reflekteret	besvarelse	af	problemformuleringen.	Således	er	det	formålet	med	anvendel-

sen	af	den	hermeneutiske	metode,	at	det	i	arbejdet	med	besvarelsen	af	problemformuleringen	er-

kendes,	at	egen	forforståelse	og	egne	fordomme	må	udfordres	for	at	muliggøre	en	forståelse	og	

fortolkning,	hvorfra	en	nuanceret	forklaring	på	–	og	dermed	besvarelse	af	–	problemformuleringen	

kan	opstå.	
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3.	Afgrænsning	

Som	det	fremgår	af	indledningen,	herunder	problemformuleringen,	er	formålet	med	dette	speci-

ale	at	undersøge,	hvorvidt	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	kan	bidrage	til	forståelsen	af	

Danmark	og	Polens	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	landenes	holdning	til	EU’s	

håndtering	af	krisen.	Af	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	i	Danmark	afgrænses	specialet	til	

at	beskæftige	sig	med	velfærdsstaten,	idet	det	ønskes	undersøgt,	hvorvidt	velfærdsstaten	har	be-

tydning	for	Danmarks	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	EU’s	håndtering	

af	denne.	I	relation	til	velfærdsstaten	afgrænses	specialet	til	at	beskæftige	sig	med	perioden	fra	

1800-tallet	og	frem	til	i	dag	og	de	forhold,	der	i	denne	periode	har	haft	betydning	for	velfærdssta-

ten.	Ligeledes	begrænses	de	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	i	Polen	til	relevante	nedslag	i	

landets	historie	samt	den	katolske	kirkes	rolle	heri,	idet	det	ønskes	undersøgt,	hvorvidt	historiske	

forhold	har	betydning	for	Polens	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	EU’s	

håndtering	af	denne.	I	relation	til	de	historiske	nedslag,	herunder	den	katolske	kirkes	rolle,	afgræn-

ses	specialet	til	at	beskæftige	sig	med	Polens	tre	delinger	i	1700-tallet;	landets	genopståen	i	køl-

vandet	på	Første	Verdenskrig;	perioden	under	Anden	Verdenskrig	og	kommunismen	samt	perio-

den	efter	kommunismen	og	frem	til	i	dag.	Disse	ovenfor	nævnte	kulturelle	og	historiske	nationale	

forhold	i	henholdsvis	Danmark	og	Polen	afgrænser	således	specialets	indhold.	

Som	det	vil	fremgå	af	afsnit	4,	ønskes	specialets	problemformulering	besvaret	ud	fra	to	teoretiske	

perspektiver:	social	kapital,	herunder	tillid,	ved	anvendelse	af	teoretikerne	Robert	David	Putnam,	

Gert	Tinggaard	Svendsen	og	Gunnar	Lind	Haase	Svendsen,	samt	grænsers	betydning	for	national-

staten	og	truslerne	mod	denne	ved	anvendelse	af	teoretikerne	Thierry	Baudet	og	Paul	Scheffer.	

Disse	to	teoretiske	perspektiver	udgør	således	rammen	inden	for	hvilken,	at	specialets	problem-

formulering	besvares.		

Det	erkendes,	at	’kulturelle	og	nationale	historiske	forhold’,	som	det	fremgår	af	specialets	pro-

blemformulering,	kan	forstås	meget	bredt,	hvorfor	andre	forhold	kunne	inddrages	i	specialet,	lige-

som	andre	teoretiske	perspektiver	ligeledes	kunne	inddrages	for	en	anden,	anderledes	nuanceret	

besvarelse	af	problemformuleringen.	Ikke	desto	mindre	afgrænses	specialets	indhold	som	nævnt	

til	relevante	historiske	nedslag	i	henholdsvis	Danmark	og	Polen,	ligesom	de	to	ovenfor	nævnte	teo-

retiske	perspektiver	udgør	specialets	teoretiske	ramme.		
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4.	Teoriafsnit	
	

Som	nævnt	i	afsnit	3	tager	specialet	udgangspunkt	i	to	teoretiske	perspektiver:	1)	social	kapital,	

herunder	tillid,	ved	anvendelse	af	teoretikerne	Robert	David	Putnam,	Gert	Tinggaard	Svendsen	og	

Gunnar	Lind	Haase	Svendsen,	og	2)	grænsers	betydning	for	nationalstaten	samt	trusler	mod	denne	

ved	anvendelse	af	teoretikerne	Thierry	Baudet	og	Paul	Scheffer.	Dette	afsnit	vil	i	det	følgende	re-

degøre	for	disse	to	teoretiske	perspektiver,	der	udgør	specialets	teoretiske	grundlag.	

	

4.1.	Social	kapital	med	tillid	som	målestok	–	i	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsens	perspek-
tiv	
Den	amerikanske	politolog	Robert	David	Putnam	definerer	social	kapital	på	følgende	måde:	

”Social	capital	here	refers	to	features	of	social	organization,	such	as	trust,	norms,	and	networks,	

that	can	improve	the	efficiency	of	society	by	facilitating	coordinated	actions”	(Putnam	1993:167).		

Social	kapital	består	således	i	mellemmenneskelige	relationer,	der	opfattes	som	værdifulde	og	som	

værende	en	ressource,	idet	de	fremmer	koordinering	og	samarbejde	til	gavn	for	både	det	enkelte	

individ	og	samfundet	(Putnam	2000:19-20).	Med	andre	ord	er	social	kapital	ikke	iboende	menne-

sket,	men	noget,	der	ligger	i	relations-strukturerne,	og	som	er	værdifuldt,	idet	”Samfund	og	orga-

nisationer,	der	er	præget	af	klare	normer,	tillid	og	gensidighed,	og	hermed	en	høj	grad	af	social	ka-

pital,	udmærker	sig	ved	en	højere	grad	af	effektivitet	end	samfund	eller	organisationer	med	man-

gel	på	samme”	(Rosenmeier	2007:27).		

Det	fremgår	af	ovenstående	definition	af	Putnam,	at	social	kapital	i	Putnams	optik	rummer	en	kul-

turel	såvel	som	strukturel	komponent:	den	kulturelle	komponent	ses	i	form	af	tillid	og	normer,	

mens	den	strukturelle	komponent	findes	i	form	af	netværk	(Rosenmeier	2007:27).	I	sine	studier	af	

social	kapital,	som	de	fremgår	af	værkerne	Making	Democracy	Work	og	Bowling	Alone	fra	hen-

holdsvis	1993	og	2000,	vægter	Putnam	især	den	strukturelle	komponent.	På	et	kvantitativt	grund-

lag	søger	Putnam	således	at	blotlægge	samfundstendenser	på	makroniveau	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:38),	idet	han	opfatter	forekomsten	og	mængden	af	sociale	netværk	”som	en	forudsætning	

for	udviklingen	af	gensidige	tillidsforhold	mellem	menneskerne	i	et	samfund.	(…)	Jo	mere	menne-

sker	indgår	i	gensidige	forbindelser,	desto	mere	tillid	vil	de	have	til	hinanden”	(Rosenmeier	



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	11		
	

2007:27).	Tilstedeværelsen	af	social	kapital	forudsætter	således	menneskers	aktive	deltagelse	i	or-

ganisationer	og	grupper,	hvor	tillid,	normer	og	gensidighed	kan	opstå.	

I	forlængelse	heraf	må	det	fremhæves,	at	der	i	begrebet	ligger	en	opfattelse	af	sociale	relationer	

som	en	form	for	kapital	(Rosenmeier	2007:10).	Dette	udtrykkes	af	Putnam	ved	sammenligningen	

med	fysisk	og	menneskelig	kapital:	”Whereas	physical	capital	refers	to	physical	objects	and	human	

capital	refers	to	properties	of	individuals,	social	capital	refers	to	connections	among	individuals	–	

social	networks	and	the	norms	of	reciprocity	and	trustworthiness	that	arise	from	them”	(Putnam	

2000:19).	Putnam	opfatter	denne	sociale	kapital,	som	den	findes	i	mellemmenneskelige	relationer,	

som	en	produktionsfaktor	i	form	af	en	”akkumuleret	beholdning	af	netværk,	normer	og	tillid	i	en	

befolkning”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:50).	Forekomsten	af	social	kapital	er	således	ifølge	Put-

nam	et	afgørende	socioøkonomisk	element	i	et	samfund,	idet	den	udgør	en	”beholdning	der	letter	

koordination	og	samarbejde	til	fælles	gavn”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:50).	Putnam	udtrykker	

opfattelsen	af	social	kapital	som	en	produktionsfaktor	på	følgende	måde:	“Just	as	a	screwdriver	

(physical	capital)	or	a	college	education	(human	capital)	can	increase	productivity	(both	individual	

and	collective),	so	too	social	contacts	affect	the	productivity	of	individuals	and	groups”	(Putnam	

2000:19).		

Social	kapital	kan	således	opfattes	som	den	sociale	lim,	der	får	samfundet	til	at	hænge	sammen,	

idet	fællesskabet	oftest	vil	give	et	positivt	afkast	(Rosenmeier	2007:10).	Der	bør	her	kort	skelnes	

mellem	Putnams	to	overordnede	typer	af	social	kapital:	afgrænsende	social	kapital	og	brobyg-

gende	social	kapital.	Disse	to	typer	defineres	af	Putnam	på	følgende	måde:	”Of	all	the	dimensions	

along	which	forms	of	social	capital	vary,	perhaps	most	important	is	the	distinction	between	bridg-

ing	(or	inclusive)	and	bonding	(or	exclusive).	Some	forms	of	capital	are,	by	choice	or	necessity,	in-

ward	looking	and	tend	to	reinforce	exclusive	identities	and	homogenous	groups.	(…)	Other	net-

works	are	outward	looking	and	encompass	people	across	diverse	social	cleavages”	(Putnam	

2000:22).	Der	kan	ligeledes	skelnes	mellem	positiv	og	negativ	social	kapital,	som	henholdsvis	frem-

mer	og	hæmmer	den	økonomiske	vækst	i	et	land	eller	lokalområde	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:15).	Et	kendetegn	ved	positiv	social	kapital	er,	at	det	”mindsker	sandsynligheden	for	snyd,	

forbrydelser	og	manglende	overholdelse	af	betingelserne	i	en	kontrakt,	fordi	et	brud	på	de	sociale	

normer	vil	påføre	normbryderen	store	omkostninger	i	form	af	social	udstødelse”	(Rosenmeier	
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2007:27-28).	Således	er	det	som	nævnt	Putnams	opfattelse,	at	jo	mere	mennesker	indgår	i	gensi-

dige	forbindelser,	desto	mere	tillid	vil	de	have	til	hinanden	(Rosenmeier	2007:27),	og	desto	højere	

vil	beholdningen	af	social	kapital	være	til	gavn	for	både	individet	og	samfundet.		

Ifølge	Gert	Tinggaard	Svendsen	og	Gunnar	Lind	Haase	Svendsen,	herefter	blot	Svendsen	og	Svend-

sen,	er	tillid	indtil	videre	den	bedste	målestok	for	social	kapital	(Svendsen	&	Svendsen	2006:62).	

Ifølge	Fukuyama	opstår	tillid,	”når	et	samfund	deler	et	sæt	moralske	værdier,	så	der	skabes	en	for-

ventning	om	regelmæssig	og	ærlig	adfærd”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:16).	Formuleret	anderle-

des	kan	tillid	siges	at	være	”en	mere	eller	mindre	velbegrundet	forventning	om,	at	ingen	af	par-

terne	i	en	transaktion	vil	udnytte	den	anden	parts	sårbarhed,	dvs.	at	ingen	part	vil	snyde	eller	køre	

frihjul,	selv	hvis	dette	medfører	en	(kortsigtet)	økonomisk	gevinst”	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:62).	En	stor	mængde	af	tillid	i	en	nation	er	derfor	med	til	at	reducere	social	kompleksitet	og	

herigennem	transaktionsomkostninger	(Svendsen	&	Svendsen	2006:62),	idet	tillid	fungerer	som	

”et	smøremiddel	[lubricant],	der	får	enhver	gruppe	eller	organisation	til	at	arbejde	mere	effektivt”	

(Svendsen	&	Svendsen	2006:62,	44).	Det	må	i	denne	sammenhæng	fremhæves,	at	det	også	er	ken-

detegnede	for	tillid,	at	det	kan	forsvinde	igen.	Med	Gert	Tinggaard	Svendsens	ord	kan	man	således	

hurtigt	rasle	ned	ad	tillidsbarometret	(Svendsen	2012:55),	hvis	normerne	bag	den	høje	tillid	for-

svinder,	og	den	ovenfor	omtalte	forventning	om,	at	ingen	vil	snyde,	bristes:	”social	tillid	kan	for-

svinde	igen.	Problemet	opstår,	hvis	for	mange	begynder	at	snyde.	Så	bryder	systemet	sammen.	

Når	flertallet	begynder	at	snyde,	så	ophører	vi	med	at	få	en	gevinst	ud	af	at	stole	på	hinanden”	

(Svendsen	2012:50).	Mens	det	ifølge	Putnam	angiveligt	tager	lang	tid	at	opbygge	social	kapital	

(Svendsen	&	Svendsen	2006:65),	kan	et	fald	i	graden	af	tillid	hurtigt	indtræde.	En	sådan	nedbry-

delse	af	tillid	vil	påvirke	både	individ	og	samfund,	idet	mange	forhold	i	samfundet	som	konsekvens	

vil	blive	mindre	smidige	og	mere	besværlige	(Svendsen	2012:23).	

Tillid	kan	defineres	i	forhold	til	tre	dimensioner:	konkret,	generel	og	institutionel	tillid.	Mens	Put-

nam	beskæftiger	sig	med	den	konkrete	og	generelle	tillid	i	sine	værker,	fokuserer	Svendsen	og	

Svendsen	mere	på	generel	og	institutionel	tillid,	idet	social	kapital	operationaliseret	gennem	disse	

to	former	for	tillid	i	deres	optik	indtil	videre	er	den	bedste	måde	at	måle	nationale	og	regionale	

beholdninger	af	social	kapital	(Svendsen	&	Svenden	2006:25-26).	Den	konkrete	tillid	forstås	af	Put-

nam	som	’tyk	tillid’	i	form	af	”honesty	based	on	personal	experience”	(Putnam	2000:136),	mens	
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den	generelle	(sociale)	tillid	forstås	som	’tynd	tillid’	i	form	af	tillid	til	”the	generalized	other”	(Put-

nam	2000:136).	Den	generelle	tillid	er	således	udtryk	for,	at	borgere	har	tillid	til	andre	borgere,	de	

ikke	kender	(Svendsen	&	Svendsen	2006:25),	og	at	disse	gives	”the	benefit	of	the	doubt”	(Putnam	

2000:136).	Ifølge	Putnam	er	denne	generelle	tillid	kernen	i	social	kapital:	”The	touch-stone	of	so-

cial	capital	is	the	principle	of	generalized	reciprocity	–	I’ll	do	this	for	you	now,	without	expecting	

anything	immediately	in	return	and	perhaps	without	even	knowing	you,	confident	that	down	the	

road	you	or	someone	else	will	return	the	favor”	(Putnam	2000:134).	Det	er	Putnams	opfattelse,	at	

konkret	tillid,	som	defineret	ovenfor,	spredes	ud	over	det	omgivende	samfund	som	generel	tillid	

(Svendsen	&	Svendsen	2000:83).	I	denne	sammenhæng	må	det	nævnes,	at	Putnam	på	baggrund	af	

sine	analyser	af	det	amerikanske	samfund	i	bogen	Bowling	Alone	argumenterer,	at	generel	(social)	

tillid	udgør	en	form	for	kulturel	arv	og	dermed,	at	social	kapital	er	kulturelt	betinget	(Togeby	

2007:144).	Det	ses	således	i	Putnams	undersøgelser	af	de	amerikanske	stater,	at	social	kapital	kan	

variere	inden	for	et	lands	grænser	(Putnam	2000:290-295),	ligesom	der	er	bevis	for,	at	beholdnin-

gen	af	social	kapital	og	graden	af	tillid	varierer	fra	land	til	land,	som	det	ses	i	målinger	foretaget	af	

World	Values	Surveys	og	European	Values	Study.	Den	tredje	dimension	af	tillid,	institutionel	tillid,	

defineres	af	Svendsen	og	Svendsen	som	den	tillid,	borgere	har	til	retssystem,	politik,	administra-

tion	og	regering	(Svendsen	&	Svendsen	2000:25).	Som	nævnt	findes	disse	tre	dimensioner	af	tillid	

relevante,	idet	tillid	operationaliserer	eller,	udtrykt	anderledes,	udgør	en	målestok	for	social	kapi-

tal.	

	

4.2.	Grænsers	betydning	for	nationalstaten	
	

4.2.1.	I	Thierry	Baudets	perspektiv	
Thierry	Baudet,	den	hollandske	jurist	og	historiker,	argumenterer	i	sin	bog	fra	2012,	The	Signifi-

cance	of	Borders	for,	at	grænser	har	afgørende	betydning	for	nationalstaten:	

”The	significance	of	borders	lies	in	their	ability	to	define	jurisdictions,	and	so	separate	one	political	

community	from	another.	In	doing	so,	borders	enable	the	formation	and	protection	of	a	national	

loyalty	as	well	as	the	exercise	of	sovereignty.	Representative	government	and	the	rule	of	law	need	

such	a	loyalty	and	such	sovereignty”	(Baudet	2012:239).	

Således	er	grænser	ifølge	Baudet	vigtige	for	nationalstaten,	idet	de	sikrer	nationens	suverænitet	

samt	muliggør	national	identitet	(Baudet	2012:243).	Grænsers	betydning	skal	dermed	ses	i	lyset	af	
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den	afgrænsning,	de	danner	i	forhold	til	nationalstatens	territorium	og	tilhørende	befolkning	og	

dermed	også	den	afgrænsning,	de	danner	i	forhold	til	hvem,	nationalstatens	repræsentative	rege-

ring	samt	retsstat	henholdsvis	repræsenterer	og	beskytter.		

I	nutidens	samfund	er	der	ifølge	Baudet	to	forhold,	der	udgør	en	trussel	mod	nationalstaten:	sup-

ranationalisme	fra	oven	og	multikulturalisme	fra	neden.	Konsekvensen	af	disse	to	trusler	er	en	

gradvis	ophævelse	af	nationalstatens	grænser,	idet	supranationalisme	og	multikulturalisme	“dilu-

tes	sovereignty	and	weakens	nationality,	and	so	hollows	out	representative	government	and	the	

rule	of	law”	(Baudet	2012:239).	Baudet	anser	endog	supranationalismen	og	multikulturalismens	

’mål’	som	værende	en	absolut	afskaffelse	af	grænser:	“supranationalism	and	multiculturalism	are	

the	philosophies	of	abolishing	borders	altogether,	not	of	expanding	them.	Moving	beyond	borders	

means	leaving	the	whole	idea	of	a	nation	state	behind	in	favor	of	a	political	system	of	overlapping	

loyalties	and	jurisdictions,	of	communities,	double	or	even	triple	or	quadruple	passports,	and	

‘deep	diversity’”	(Baudet	2012:172),	hvilket	ifølge	Baudet	vil	føre	til	nationalstatens	endeligt.	

Baudet	definerer	supranationalisme	som	”the	setting	up	of	institutions	that	function	supra	the	

state:	higher	than	the	state”	(Baudet	2012:81).	Ved	supranationalisme	forstås	det	således,	at	en	

eller	flere	stater	på	visse	områder	har	afgivet	magten/	suveræniteten	til	en	organisation,	for	ek-

sempel	EU	(Fich	m.fl.	2011:159),	hvorimod	intergovernmentalisme	er	interaktion	og/eller	aftaler	

mellem	to	eller	flere	stater	uden	afgivelse	af	suverænitet	(Baudet	2012:81-82).	Ifølge	Baudet	er	

multikulturalisme,	den	anden	trussel	mod	nationalstaten,	kendetegnet	ved	følgende	forhold:	

“Multiculturalism,	properly	understood,	denies	that	society	has	or	should	have	a	Leitkultur,	a	dom-

inant	culture	–	a	set	of	core	values,	a	shared	common	ground.	(…)	Multiculturalists	believe	that	

‘the	idea	of	national	culture	makes	little	sense	(…)	and	applauds	the	efflorescence	of	different	cul-

tures	at	the	expense	of	the	shared	national	cohesion”	(Baudet	2012:158-159).	

Det	må	fremhæves,	at	Baudets	teori	om	grænsers	betydning	kan	karakteriseres	som	både	deskrip-

tiv	og	normativ,	og	det	må	i	den	forbindelse	nævnes,	at	Baudet	er	af	den	opfattelse,	at	det	er	“un-

fortunate	that	the	significance	of	borders	has	been	neglected”	(Baudet	2012:239).	Grundlæggende	

argumenterer	Baudet	for,	at	nationalstater	skal	genbekræftes	(Baudet	2012:240)	i	form	af	hånd-

hævelse,	og	ikke	negligering,	af	grænser	og	deres	betydning,	idet	en	repræsentativ	regering	samt	

retsstat	”require	a	collective,	national	identity	as	well	as	political	sovereignty”	(Baudet	2012:240).	
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En	logisk	følge	heraf	er	ifølge	Baudet,	at	supranationale	institutioner,	herunder	EU,	gradvist	bør	

tilbageføre	magt	til	nationalstaten	(Baudet	2012:240)	og	således	udvikle	sig	mod	intergovernmen-

tale	samarbejder	mellem	suveræne	nationalstater.	I	relation	til	EU	argumenterer	Baudet	for,	at	et	

intergovernmentalt	europæisk	samarbejde	vil	have	flere	attraktive	elementer,	herunder	adgang	til	

billig	produktion	i	ikke-europæiske	lande	for	medlemsstaterne	”while	maintaining	control	over	

their	national	economies	and	immigration”	(Baudet	2012:241-242).	Ligeledes	vil	sikringen	af	natio-

nalstatens	grænser	og	suverænitet	have	positive	konsekvenser	for	de	velfærdsstater,	der	findes	i	

Europa,	herunder	Danmark,	idet	”it	cannot	be	denied	that	the	welfare	state	rests	upon	a	sense	of	

national	solidarity:	a	sense	of	community”	(Baudet	2012:236).	Således	argumenterer	Baudet	for,	

at	national	identitet	og	velfærdsstaten	er	tæt	forbundet,	da	alle	former	for	”state-funded	or	fo-

stered	solidarity	imply	a	sense	of	national	loyalty	that	provides	legitimacy	for	it.	Indeed,	it	is	very	

difficult	to	image	social	democratic	politics	without	presupposing	the	existence	of	a	nation”	(Bau-

det	2012:236).	Baudet	slutter	dermed	indirekte,	at	en	genbekræftelse	af	nationalstatens	grænser	

også	vil	være	en	genbekræftelse	af	velfærdsstaten.	
	

4.2.2.	I	Paul	Scheffers	perspektiv		
En	anden	teoretiker,	der	beskæftiger	sig	med	betydningen	af	en	nations	grænser,	er	den	holland-

ske	sociolog	Paul	Scheffer,	der	anses	som	værende	en	af	Europas	førende	eksperter	i	indvandring	

(Wivel	2015).	I	sine	undersøgelser	og	diskussion	af	indvandring	inddrager	Scheffer	begrebet	græn-

ser	og	hvilken	betydning,	disse	har	for	nationalstaterne.	Scheffers	grundlæggende	argument	er,	at	

et	frit	og	åbent	samfund	ikke	kan	klare	sig	uden	grænser,	og	at	man	således	ikke	kan	have	”et	fæl-

lesskab	–	på	nationalt	eller	på	EU-plan	–	uden	grænser”	(Wivel	2015).	

Ifølge	Scheffer	eksisterer	et	samfund	på	grund	af	grænser,	idet	disse	skaber	en	skillelinje	mellem	

”de	etablerede	og	de	udenforstående”	(Scheffer	2007:109),	ligesom	de	definerer	en	nations	og	

kulturs	territorium	–	et	indenfor	og	et	udenfor	(Wivel	2015).	Grænser	er	dermed	med	til	at	defi-

nere	et	’vi’	over	for	’dem’	og	udgør	således	en	stor	del	af	vores	eksistens,	idet	”enhver	individuel	

eksistens	kræver	et	tilhørsforhold”	(Scheffer	2007:235).	En	nations	grænser	er	således	medvir-

kende	til	skabelsen	af	en	national	kultur	og	afgrænser	denne	fra	de	omkringliggende	kulturer,	lige-

som	den	skaber	en	frihed	for	befolkningen	inden	for	grænserne	(Scheffer	2007:235).	Med	andre	

ord	er	grænser	derfor	ifølge	Scheffer	med	til	at	beskytte	den	befolkning,	der	lever	inden	for	græn-

serne.	Scheffer	strækker	endda	begrebet	så	vidt,	at	han	argumenterer	for,	at	hvis	en	nation	ikke	
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har	kontrol	over	sine	grænser,	forsvinder	”betydningen	af	international	lov.	(…)	Internationale	love	

hviler	på	orden.	Og	orden	hviler	på	en	grund	af	territorial	suverænitet,	og	at	man	har	styr	på	sine	

grænser”	(Wivel	2015).	

Scheffer	argumenterer	endvidere	for,	at	et	grænseløst	samfund	i	sig	selv	vil	være	selvødelæg-

gende	(Wivel	2015),	ligesom	han	er	af	den	overbevisning,	at	der	er	to	farer,	som	kan	true	et	åbent,	

grænseløst	samfund.	Den	første	trussel	er	folkevandringer,	som	overstiger	et	samfunds	sociale	og	

kulturelle	bæreevne,	og	den	anden	er,	at	den	måde,	som	”indvandringen	styres	på,	kan	være	i	

strid	med	det	essentielle	i	en	liberal	retsstat.	Ingen	ønsker	et	land	med	ekstrem	politikontrol,	af-

krævning	af	identitetsbeviser,	skærpet	grænsebevogtning	og	stikkere”	(Scheffer	2007:108).		

Ifølge	Scheffer	hænger	grænser	og	truslerne	mod	disse	unægteligt	sammen	med	globalisering:	”Si-

den	tidernes	morgen	har	mennesker	bevæget	sig	over	grænser	legalt	eller	illegalt.	Det,	som	vi	nu	

kalder	globaliseringen	–	den	omfattende	indvandring	er	den	mest	synlige	del	af	fænomenet	–	er	

fortsættelsen	af	en	lang	integrationsproces”	(Scheffer	2007:83).	Scheffer	argumenterer	for,	at	det	

grænseløse	samfund	har	sin	oprindelse	i	kolonitiden,	hvor	europæiske	nationer	begyndte	sin	ek-

spansion	ud	i	verden,	og	at	opdagelsen	af	Amerika	i	1492	”skabte	et	grænseløst	netværk	af	økono-

misk	og	kulturel	afhængighed	(…)	Uden	de	europæiske	kolonimagters	oversøiske	besiddelser	

havde	indbyggerne	i	disse	verdensdele	ikke	begivet	sig	i	vores	retning”	(Scheffer	2007:83).	Schef-

fer	argumenterer	således	indirekte	for,	at	de	dramaer,	der	udspiller	sig	ved	grænserne	til	den	vel-

havende	verden,	hvor	folk	risikerer	alt	for	at	få	del	i	fremgangen	og	friheden,	bunder	i	globaliserin-

gen	og	Vestens	ekspansion	(Scheffer	2007:83).		

I	diskussionen	om	globaliseringens	betydning	for	grænsernes	overlevelse	henviser	Scheffer	i	bogen	

Indvandrerne	–	det	åbne	samfund	og	dets	grænser	også	til	den	franske	forfatter	og	diplomat	Jean	

Marie	Guéhenno,	der	er	af	den	overbevisning,	at	”demokratiet	er	under	et	massivt	pres	i	disse	glo-

baliseringstider.	Året	1989	bebuder	enden	på	nationalstaternes	tidsalder.	Markedsøkonomien	kan	

uforstyrret	fortsætte	efter	dette	revolutionære	år,	og	det	er	tydeligt	for	alle	og	enhver,	at	natio-

nalregeringerne	og	parlamenterne	ikke	længere	har	styr	på	det	hurtigt	voksende	økonomiske	sam-

arbejde	på	verdensplan.	Alle	former	for	folkerepræsentation	indtil	nu	har	været	bundet	til	et	præ-

cist	defineret	og	afgrænset	territorium:	Vores	demokratiske	institution	har	med	andre	ord	et	terri-

torialt	fundament.	Og	den	logiske	konsekvens	af	globaliseringen	er,	at	”fællesskabets	solidaritet,	
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som	beror	på	et	fælles	territorium	forsvinder,	og	i	stedet	opstår	der	midlertidige	interessegrup-

per”.	Vi	træder	ganske	langsomt	ind	i	en	”postpolitisk”	verden,	hvor	demokratiet	falder	bort	og	er-

stattes	af	uigennemsigtige	netværk,	som	rækker	langt	ud	over	alle	grænser”	(Scheffer	2007:115-

116).	Scheffer	understreger,	at	Guéhennos	udtalelser	giver	et	klart	fingerpeg	om	nationalstaternes	

tiltagende	problemer	med	at	skabe	orden	i	nutidens	globaliserede	verden,	men	indikerer	samtidig	

også,	at	det	er	for	enkelt	uden	videre	at	bebude	nationalstatens	endeligt,	selvom	man	bør	være	

opmærksom	på	den	tolkning,	Guéhenno	har	(Scheffer	2007:116).	

Ligesom	Baudet	kobler	Scheffer	også	grænsers	betydning	til	velfærdsstaten	og	argumenterer	for,	

at	velfærdssamfundet	i	dag	uden	tvivl	er	en	vigtig	faktor	i	modstanden	mod	indvandring	(Scheffer	

2007:165).	Årsagen	til	dette	er	ifølge	Scheffer,	at	indvandrerne	ofte	er	fattige	og	arbejdsløse,	lige-

som	Scheffer	mener,	at	en	af	grundene	til	indvandreres	lave	deltagelse	i	lønnet	arbejde	er	”den	

generøse	sociale	sikkerhed”	(Scheffer	2007:32-33),	der	findes	i	velfærdsstater	–	selvom	mulighe-

derne	for	at	”skabe	sig	et	godt	liv	i	velfærdssamfundet	er	blevet	større,	er	ansvarsfølelsen	aftaget	

på	grund	af	samme	beskyttelse”	(Scheffer	2007:33-34).	

	

4.3.	Teoridiskussion	
	

4.3.1.	Diskussion	af	social	kapital	og	tillid	som	en	del	specialets	teoretiske	grundlag	
Begrebet	social	kapital	er	valgt	til	at	indgå	i	specialets	teoretiske	grundlag,	idet	det	vurderes	at	ud-

gøre	en	relevant	teoretisk	ramme	for	specialets	undersøgelse	af	kulturelle	og	historiske	nationale	

forhold	i	Danmark	og	Polen,	der	kan	bidrage	til	forståelsen	af	disse	to	medlemsstaters	ageren	i	for-

bindelse	med	flygtningekrisen	samt	landenes	holdning	til	EU’s	håndtering	af	krisen.	Det	er	dog	på	

sin	plads	at	diskutere	begrebet	nærmere,	herunder	dets	styrker	og	svagheder,	som	de	kommer	til	

udtryk	i	litteraturen.	Ifølge	Svendsen	og	Svendsen	kan	særligt	to	styrker	nævnes	ved	begrebet	so-

cial	kapital.	For	det	første	har	begrebet	stor	samfundsrelevans	og	er	blevet	genstand	for	en	vok-

sende	tværvidenskabelig	interesse,	idet	det	bygger	på	en	central	præmis,	som	de	mange	forskel-

lige	perspektiver,	som	social	kapital	kan	anskues	ud	fra,	kan	tilslutte	sig	(Rosenmeier	2007:9).	Såle-

des	kan	det	siges	at	være	en	styrke	ved	begrebet,	at	social	kapital	betragtes	som	”en	produktiv	

kraft,	altså	en	ressource	der	rækker	ud	over	menneskernes	blotte	fællesskab”	(Rosenmeier	

2007:10),	idet	det	har	ført	til	et	fælles	sprog,	der	”én	gang	for	alle	ophæver	et	kunstigt	skel	mellem	

økonomiske	og	ikke-økonomiske	fænomener”	(Svendsen	og	Svendsen	2006:53).	For	det	andet	kan	
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begrebet	opfattes	som	”den	glemte	kapital”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:53),	som	kan	forklare	

den	del	af	nationers	velstand,	som	økonomer	ikke	har	kunnet	forklare	ud	fra	fysisk	og	menneskelig	

kapital	(Svendsen	&	Svendsen	2006:15).	Således	kan	det	argumenteres,	at	social	kapital	har	en	stor	

forklaringskraft	og	således	besidder	en	styrke	i	forhold	til	forståelsen	af	et	lands	økonomiske	ni-

veau	(Svendsen	&	Svendsen	2006:15).	

Flere	svagheder	må	dog	også	fremhæves	ved	begrebet.	Væsentligt	at	nævne	i	denne	sammen-

hæng	er	en	manglende	præcision	af	begrebet,	idet	mange	spørgsmål	vedrørende	dets	indhold	sy-

nes	at	stå	ubesvarede	hen.	Således	fremstår	det	ifølge	Svendsen	og	Svendsen	fortsat	uafklaret,	

hvad	denne	kapitalform	egentlig	indebærer,	og	ikke	mindst,	idet	tillid	spiller	en	afgørende	rolle	i	

social	kapital	jf.	afsnit	4.1,	hvad	tillid	egentlig	er,	og	hvordan	det	kan	måles.	Dette	fører	videre	til	

en	anden	svaghed	ved	begrebet	i	form	af	måling.	Det	kan	argumenteres,	at	den	manglende	be-

grebslige	præcision	medfører	problemer	med	operationalisering	og	måling	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:58),	idet	der	kan	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvordan	social	kapital	kan	måles,	når	det	er	uaf-

klaret,	hvad	social	kapital	egentlig	er	en	beholdning	af	(Svendsen	&	Svendsen	2006:58).	Endvidere	

må	bagsiden	af	social	kapital,	også	kendt	som	’Hell’s	Angels-problemet’	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:56),	nævnes,	idet	et	fællesskab	med	for	stærke	bånd	ikke	altid	udgør	positiv	social	kapital,	

der	fremmer	økonomisk	vækst	(Svendsen	&	Svendsen	2006:56).	Svendsen	og	Svendsen	fremhæ-

ver	i	den	forbindelse,	at	Putnam	især	fra	sociologiens	side	har	været	kritiseret	for	”at	tegne	et	for	

rosenrødt	billede	af	social	kapital”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:56).	En	yderligere	kritik	af	begrebet	

i	sin	helhed	samt	af	Putnam	specifikt	er	problemet	med	kausalitet	–	det	har	i	analyser	af	sociale	

netværk	været	svært	at	påvise	klare	årsagssammenhænge,	ligesom	Putnam	især	kritiseres	for	cir-

kulære	årsagsslutninger	ved	at	identificere	de	samme	træk	som	determinanter	og	konsekvenser:	

”Social	kapital	giver	åbenbart	–	social	kapital.	Årsag	og	virkning	synes	at	gå	i	ét,	og	argumentet	

fremstår	som	en	universalforklaring	på	civilsamfundet”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:60).	Endvidere	

kritiseres	Putnam	for	at	”bagatellisere	eller	direkte	negligere,	at	deltagelse	i	dag,	i	højere	grad	end	

tidligere,	sker	i	relation	til	uformelle	og	midlertidige	grupper	(…)	i	modsætning	til	tidligere	tiders	

traditionelle	og	hierarkisk	opbyggede	organisationer”	(Rosenmeier	2007:32).	Således	må	det	haves	

in	mente,	at	Putnams	værker	er	af	ældre	dato,	og	at	der	i	Vesten	i	dag	(kan)	findes	andre	former	

for	sociale	netværk,	der	kan	bidrage	til	beholdningen	af	social	kapital,	end	dem,	som	Putnam	be-

skæftiger	sig	med	i	sine	værker.	
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Generelt	må	det	ved	anvendelsen	af	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendens	anskuelser	af	social	kapi-

tal	og	tillid	pointeres,	at	disse	teoretikere	primært	beskæftiger	sig	med	social	kapital	i	henholdsvis	

USA	og	i	Danmark.	Mens	Putnam	således	i	Bowling	Alone	ønsker	”at	tage	pulsen	på	den	sociale	ka-

pital	i	det	civile	Amerika”	(Rosenmeier	2007:26),	beskæftiger	Svendsen	og	Svendsen	sig	primært	

med	social	kapital	i	en	dansk	kontekst,	hvor	ønsket	er	at	vise	”hvordan	social	kapital,	målt	i	form	af	

tillid,	er	en	økonomisk	værdifuld,	men	hidtil	overset	komparativ	fordel	for	den	danske	velfærds-

stat”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:58).	Disse	forskellige	kontekster	må	der	derfor	tages	højde	for	i	

anvendelsen	af	teoretikerne	for	at	undgå,	at	der	ikke	overtolkes	og	generaliseres.	Om	Putnam	kan	

det	således	siges,	at	begrebet	social	kapital	anvendes	”i	en	snæver	forstand	forstået	således,	at	det	

i	høj	grad	er	tilpasset	amerikanske	forhold”	(Rosenmeier	2007:33).	Det	kan	derfor	argumenteres,	

at	denne	kulturafhængighed	må	haves	for	øje,	”hvis	Putnams	teori	om	social	kapital	ønskes	over-

ført	på	eller	sammenlignet	med	andre	kulturer	end	den	amerikanske”	(Rosenmeier	2007:33).	Lige-

ledes	må	det	i	forbindelse	med	Svendsen	og	Svendsen	pointeres,	at	disse	teoretikere	har	som	sit	

udgangspunkt	Danmarks	høje	beholdning	af	social	kapital:	”danskernes	enestående	beholdning	af	

tillid	kan	meget	vel	vise	sig	at	være	netop	det	råstof,	der	får	humlebien	til	at	flyve,	og	derfor	noget,	

vi	skal	søge	at	bevare,	hvis	vi	ønsker,	at	vores	samfundsmodel	også	i	fremtiden	skal	være	flyvedyg-

tig”	(Svendsen	og	Svendsen	2006:16).	Ved	anvendelsen	af	Svendsen	og	Svenden	må	der	således	

også	tages	højde	for	deres	specifikke	danske	kontekst.	

	

4.3.2.	Grænsers	betydning	for	nationalstaten	som	en	del	af	specialets	teoretiske	grundlag	
Thierry	Baudet	og	Paul	Scheffers	teorier	vedrørende	grænsers	betydning	for	nationalstaten	er	lige-

ledes	valgt	til	at	indgå	i	specialets	teoretiske	grundlag,	idet	de	vurderes	at	udgøre	en	relevant	teo-

retisk	ramme	for	specialets	undersøgelse	af	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	i	Danmark	og	

Polen,	der	kan	bidrage	til	forståelsen	af	disse	to	medlemsstaters	ageren	i	forbindelse	med	flygtnin-

gekrisen	samt	deres	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	En	teoretisk	diskussion,	hvori	de	to	teo-

rier	holdes	op	mod	hinanden,	er	derfor	relevant.	Ud	fra	redegørelsen	af	Baudet	og	Scheffers	for-

ståelse	af	grænsers	betydning	i	afsnit	4.2	synes	det	tydeligt,	at	de	to	teoretikeres	hovedargumen-

ter	harmonerer	med	hinanden:	Baudet	mener,	at	grænser	har	afgørende	betydning	for	national-

staten,	idet	de	ikke	mindst	sikrer	nationens	suverænitet	og	muliggør	national	identitet	(Baudet	

2012:239,	243),	ligesom	Scheffer	argumenterer	for,	at	samfund	eksisterer	på	grund	af	sine	græn-
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ser,	der	beskytter	den	befolkning,	der	lever	inden	for	disse	(Scheffer	2007:110).	Baudet	og	Schef-

fer	er	dermed	begge	af	den	overbevisning,	at	en	nation	skal	omgives	af	grænser,	og	at	grænser	har	

en	afgørende,	beskyttende	betydning	for	en	nations	borgere.	

I	deres	argumentation	vedrørende	grænsers	afgørende	betydning	for	en	nation	nævner	Baudet	og	

Scheffer	begge	to,	dog	forskellige,	trusler	mod	grænser.	Hvor	Baudet	anser	supranationalisme	og	

multikulturalisme	som	trusler	mod	nationalstaternes	grænser,	anser	Scheffer	folkevandringer,	

som	overstiger	et	samfunds	sociale	og	kulturelle	bæreevne	samt	den	måde,	hvorpå	en	nation	

håndterer	indvandring,	som	trusler	mod	en	nations	grænser.	De	to	teoretikere	er	dermed	enige	i,	

at	nationalstaternes	grænser	i	nutidens	samfund	er	udsat	for	farer,	men	de	er	ikke	enige	i,	hvori	

disse	farer	består.	Det	formodes,	at	Baudet	og	Scheffers	forskellige	syn	på	truslerne	mod	grænser	

skyldes	den	kontekst,	hvori	de	hver	især	anvender	betydningen	af	grænser.	Baudet	anvender	

grænse-begrebet	i	sin	diskussion	af	og	argumentation	mod	supranationale	institutioner	som	for	

eksempel	EU,	og	dette	er	således	hans	primære	fokus.	Derimod	har	Scheffer	et	andet	fokus;	ind-

vandring	og	de	kultursammenstød	og	udfordringer,	indvandring	medfører	i	den	grænseløse	ver-

den,	vi	i	dag	lever	i.	Der	kan	således	argumenteres	for,	at	grænsers	betydning	som	et	teoretisk	per-

spektiv	kan	anskues	fra	og	benyttes	i	forskellige	kontekster	som	set	i	Baudet	og	Scheffers	tilfælde.	

Baudet	såvel	som	Scheffer	kobler	betydningen	af	grænser	til	velfærdsstaten.	Således	argumente-

rer	de	begge	for,	at	nationen,	der	skal	beskyttes	af	nogle	omkringliggende	grænser,	er	tæt	forbun-

det	til	velfærdsstaten,	og	at	nationen	–	og	dermed	implicit	velfærdsstaten	–	trues	af	de	ovenfor	

nævnte	trusler.	Ligeledes	kan	det	fremhæves,	at	begge	teoretikere	inddrager	globalisering	som	

grundlag	for,	at	man	kan	have	denne	diskussion	om	grænser,	ligesom	de	begge	kan	siges	at	anskue	

globaliseringen	som	roden	til	de	trusler,	der	findes	mod	nationernes	grænser.	Det	må	først	slås	

fast,	at	globalisering	defineres	som	den	dynamiske	udvikling	af	kapital,	varer,	ideer,	information	og	

mennesker,	der	er	hen	over	landegrænser	og	kontinenter,	og	at	en	følge	heraf	er	en	vidtgående,	

gensidig	afhængighed	lande	og	folk	imellem	(Den	Store	Danske	a).	Hvor	Scheffer	eksplicit	omtaler	

globalisering	og	mener,	at	denne	har	en	klar	sammenhæng	med	grænser	og	truslerne	mod	disse	jf.	

afsnit	4.2.2,	fremgår	det	implicit	af	Baudets	undersøgelser	og	diskussion	af	grænsers	betydning:	

Baudets	to	angivne	trusler	mod	grænser,	multikulturalisme	og	supranationalisme,	må	siges	at	have	
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en	tydelig	sammenhæng	med	globalisering,	idet	det	formodes,	at	multikulturelle	samfund,	supra-

nationale	organisationer	og	intergovernmentale	samarbejder	ikke	ville	eksistere,	hvis	ikke	verden	

var	globaliseret	og	dermed	forekommer	mere	grænseløs	end	tidligere.	

De	to	teoretikere	og	deres	forståelse	af	grænsers	betydning	for	en	nation,	om	end	de	lægger	vægt	

på	forskellige	aspekter	og	trusler,	må	på	baggrund	af	ovenstående	siges	at	være	særdeles	rele-

vante	i	besvarelsen	af	specialets	problemstilling,	der	netop	ønsker	at	undersøge,	hvorfor	Danmark	

og	Polen	agerer,	som	de	gør	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Det	formodes	således,	at	Baudet	

og	Scheffers	forståelse	af	og	argumentation	for	grænsers	betydning	for	en	nations	sikkerhed	og	de	

trusler,	nationernes	grænser	udsættes	for,	kan	bidrage	til	at	belyse	Danmark	og	Polens	ageren	i	

forbindelse	med	flygtningekrisen.	

	

4.3.3.	Sammenkoblingen	af	de	to	teoretiske	perspektiver	som	grundlag	for	en	nuanceret	besvarelse	
af	problemformuleringen	
Det	argumenteres,	at	specialet	med	fordel	kan	koble	teorien	om	social	kapital	–	herunder	tillid	–,	

som	den	kendes	hos	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsen,	med	teorien	om	grænsers	betydning	for	

nationalstaten,	som	den	kommer	til	udtryk	hos	Baudet	og	Scheffer.	Argumentationen	for	denne	

sammenkobling	kan	udtrykkes	på	følgende	måde:	Fælles	normer	og	værdier	samt	tillid	i	en	nation	

forudsætter	grænser	–	uden	et	klart	defineret	territorium	med	en	dertilhørende	befolkning	kan	

tillid	–	og	dermed	social	kapital	–	ikke	opstå	og	eksistere.	Det	argumenteres	således	på	baggrund	

af	specialets	teoretiske	grundlag,	at	social	kapital	er	størst	inden	for	en	homogen	nation,	hvor	ho-

mogenitet	forstås	bredt	som	homogenitet	i	forhold	til	normer	og	værdier	–	et	fælles	’vi’	med	en	

fælles	kultur.	Homogenitet	sikrer	således	muligheden	for	tillid	og	gensidighed	samt	muligheden	for	

en	fælles	identitet	byggende	på	fælles	normer	og	værdier.	Grænser	spiller	jf.	Baudet	og	Scheffer	

en	afgørende	rolle	for	en	nation	i	dannelsen	af	en	sådan	fælles	national	identitet	og	kultur,	idet	

grænser	sikrer	en	afgrænsning	mellem	et	’vi’	og	et	’dem’.	Det	sluttes	således,	at	grænser	er	af	af-

gørende	betydning	for	en	fælles	identitet	med	fælles	normer,	værdier	og	dermed	social	kapital	i	

en	nation.	
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5.	Begrebsafklaring	
	

I	det	følgende	defineres	begreber,	der	vurderes	som	værende	grundlæggende	relevante	for	dette	

speciale.	Idet	specialets	fokus	er	på	medlemsstaterne	Danmark	og	Polens	holdninger	til	EU’s	age-

ren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	tages	der	udgangspunkt	i	EU’s	definition	af	begreber	vedrø-

rende	flygtningekrisen.	

	

Asyl,	herunder	asylansøger	og	asylansøgning	

EU	definerer	asyl	på	følgende	måde:	”A	form	of	protection	given	by	a	State,	on	its	territory,	based	

on	the	principle	of	non-refoulement	and	internationally	or	nationally	recognised	refugee	rights	

(e.g.	access	to	employment,	social	welfare	and	health	care).	It	is	granted	to	a	person	who	is	unable	

or	unwilling	to	seek	protection	in	his/her	country	of	citizenship	and/	or	residence,	in	particular,	for	

fear	of	being	persecuted	for	reasons	of	race,	religion,	nationality,	membership	of	a	particular	so-

cial	group	or	political	opinion”	(ec.europa.eu	2017a).	

I	forlængelse	af	denne	definition	af	asyl	forstås	en	asylansøger	som	“A	non-EU	national	or	a	state-

less	person	who	has	made	an	application	for	asylum	in	respect	of	which	a	final	decision	has	not	yet	

been	taken”	(ec.europa.eu	2017a).	Ligeledes	forstås	en	asylansøgning	som	“An	application	made	

by	a	non-EU	national	or	a	stateless	person	that	can	be	understood	as	a	request	for	international	

protection	from	an	EU	State,	under	the	Geneva	Convention”	(ec.europa.eu	2017a).	

	

Flygtning	

En	flygtning	defineres	af	EU	på	følgende	måde:	”A	person	who,	owing	to	a	well-founded	fear	of	be-

ing	persecuted	for	reasons	of	race,	religion,	nationality,	political	opinion	or	membership	of	a	par-

ticular	social	group,	is	outside	the	country	of	his/her	nationality	and	is	unable	or,	owing	to	such	

fear,	is	unwilling	to	avail	him-/herself	of	the	protection	of	that	country:	or	who,	not	having	a	na-

tionality	and	being	outside	the	country	of	his/her	former	habitual	residence	as	a	result	of	such	

events,	is	unable	or,	owing	to	such	fear,	is	unwilling	to	return	to	it”	(ec.europa.eu	2017b).	

	

Flygtningekrise	

Når	ordet	“flygtningekrise”	anvendes	i	dette	speciale,	henvises	der	til	den	situation,	som	EU	har	

befundet	sig	i	i	de	seneste	cirka	to	år,	hvor	”Europe	has	experienced	the	greatest	mass	movement	
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of	people	since	the	Second	World	War.	More	than	1	million	refugees	and	migrants	have	arrived	in	

the	European	Union,	the	large	majority	of	them	fleeing	from	war	and	terror	in	Syria	and	other	

troubled	countries”	(publications.europa.eu	2016).	

	

Indvandrer	

En	indvandrer	defineres	af	EU	som	”A	person	undertaking	an	immigration”	(ec.europa.eu	2017c),	

hvor	immigration	forstås	som	”The	action	by	which	a	person	establishes	his	or	her	usual	residence	

in	the	territory	of	an	EU	State	for	a	period	that	is,	or	is	expected	to	be,	of	at	least	12	months,	hav-

ing	previously	been	usually	resident	in	another	EU	State	or	non-EU	country”	(ec.europa.eu	2017c).	
	

Migrant	

Migrant-begrebet	er	ifølge	EU	“A	broader-term	of	an	immigrant	and	emigrant,	referring	to	a	per-

son	who	leaves	one	country	or	region	to	settle	in	another,	often	in	search	for	a	better	life”	(ec.eu-

ropa.eu	2017d).	
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6.	Indblik	i	EU,	Danmark	og	Polen	i	flygtningekrisens	perspektiv	

I	det	følgende	gives	et	indblik	i	EU,	Danmark	og	Polen	i	flygtningekrisens	perspektiv	–	indlednings-

vist	redegøres	der	for	relevante	EU-politikker	og	-tiltag,	og	herefter	beskrives	politiske	holdninger	

blandt	de	største	danske	og	polske	partier	–	henholdsvis	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Fol-

keparti	i	Danmark	samt	Borgerplatformen	og	Lov	og	Retfærdighed	i	Polen.	Derefter	redegøreres	

der	for	relevante	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	i	Danmark	og	Polen.	

	

6.1.	Relevante	EU-politikker	og	-tiltag	i	lyset	af	flygtningekrisen	
	

6.1.1.	Schengen-samarbejdet	
Schengen-samarbejdet	er	baseret	på	Schengen-aftalen	fra	1985	og	vedrører	et	landområde	i	EU,	

hvor	de	deltagende	stater	har	afskaffet	alle	indre	landegrænser	til	fordel	for	en	fælles	ydre	grænse	

(EUR-Lex	2009).	De	daværende	EF-lande	underskrev	i	1985	en	mellemstatslig	aftale,	der	var	adskilt	

fra	acquis	communautaire,	og	fem	år	senere	blev	denne	Schengen-aftale	fulgt	op	af	en	konven-

tion,	der	implementerede	det	grænseløse	Schengen-område	(EU-Oplysningen	b).	I	1999	blev	

Schengen-reglerne	til	en	formaliseret	del	af	EU-samarbejdet	med	Amsterdam-traktaten	(EU-Oplys-

ningen	b),	og	aftalen	”overgik	herved	til	at	være	underkastet	EU’s	lovgivningsprocedurer	og	mi-

stede	sin	status	som	en	konvention,	medlemslandene	selv	kunne	ændre	efter	behov”	(EU-Oplys-

ningen	b).	

Den	frie	bevægelighed,	som	Schengen-aftalen	garanterer	borgerne	i	EU,	er	en	fundamental	ret,	

som	”entitles	every	EU	citizen	to	travel,	work	and	live	in	any	EU	country	without	special	formali-

ties”	(ec.europa.eu	2013).	Schengen-aftalen	garanterer	således	”free	movement	to	more	than	400	

million	EU	citizens,	as	well	as	to	many	non-EU	nationals,	businessmen,	tourists	or	other	persons	

legally	present	on	the	EU	territory”	(ec.europa.eu	2013).	De	fleste	medlemslande	i	EU	deltager	i	

Schengen-samarbejdet,	og	det	er	således	kun	Bulgarien,	Kroatien,	Cypern,	Irland,	Rumænien	og	

Storbritannien,	der	står	udenfor.	Ligeledes	har	en	række	lande,	der	ikke	er	medlem	af	EU,	valgt	at	

tilslutte	sig	aftalen;	Island,	Norge,	Schweiz	og	Lichtenstein	(ec.europa.eu	2013).	

For	at	sikre	et	sikkert	Schengen-samarbejde	og	muliggøre	den	fri	bevægelighed	anvender	de	delta-

gende	lande	fælles	regler	og	procedurer	for	korttidsvisum,	asylansøgning	og	grænsekontrol,	lige-

som	man	har	”øget	samarbejdet	og	koordineringen	mellem	politi	og	retsinstanser	for	at	garantere	
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sikkerhed	inden	for	Schengen-området”	(EUR-Lex	2009).	Ved	deltagelsen	i	Schengen-samarbejdet	

er	der	en	række	forudsætninger,	som	landene	skal	leve	op	til	og	have	kapacitet	til.	Således	skal	

landene	kunne	”take	responsibility	for	controlling	the	external	borders	(…)	efficiently	cooperate	

with	law	enforcement	agencies	in	other	Schengen	States	(…)	apply	the	common	set	of	Schengen	

rules	(the	so-called	"Schengen	acquis"),	such	as	controls	of	land,	sea	and	air	borders	(airports),	is-

suing	of	visas,	police	cooperation	and	protection	of	personal	data”	(ec.europa.eu	2013).	

I	lyset	af	flygtningekrisen	er	det	i	forbindelse	med	Schengen-samarbejdet	relevant	også	at	redeg-

øre	for	”The	Schengen	Borders	Code”,	der	”provides	Member	States	with	the	capability	of	tempo-

rarily	reintroducing	border	control	at	the	internal	borders	in	the	event	that	a	serious	threat	to	

public	policy	or	internal	security	has	been	established”	(ec.europa.eu	2017e).	En	medlemsstat	kan	

således	indføre	midlertidig	grænsekontrol	ved	sine	egne	grænser,	hvis	der	foreligger	en	trussel	

mod	landet.	Denne	handling	skal	dog	betragtes	som	en	sidste	udvej	og	skal	underrettes	til	de	øv-

rige	lande	i	Schengen-samarbejdet,	Kommissionen	og	Europa-Parlamentet	(EUR-Lex	2014).	Ligele-

des	skal	genindførslen	af	grænsekontrollen	være	”restricted	to	the	bare	minimum	needed	to	re-

spond	to	the	threat	in	question”	(ec.europa.eu	2017e).	Ifølge	kodekset	er	der	tre	situationer,	der	

retfærdiggør,	at	en	medlemsstat	indfører	grænsekontrol:	1)	”In	foreseeable	cases”,	2)	“In	cases	

requiring	immediate	action	in	order	to	adequately	respond	to	a	threat”	og	3)	“In	cases	where	ex-

ceptional	circumstances	put	the	overall	functioning	of	the	Schengen	area	at	risk	as	a	result	of	per-

sistent	serious	deficiencies	relating	to	the	external	border	control	and	insofar	as	those	circum-

stances	constitute	a	serious	threat	to	public	policy	or	internal	security“	(ec.europa.eu	2017e).	I	

skrivende	stund	har	Frankrig	og	Malta	indført	grænsekontrol	i	forhold	til	situation	1,	mens	Tysk-

land,	Østrig,	Danmark,	Sverige	og	Norge	har	indført	grænsekontrol	i	forhold	til	situation	3.	

	

6.1.2.	Dublin-forordningen	
EU	har	siden	1999	arbejdet	for	at	skabe	et	fælles	europæisk	asylsystem	under	navnet	”Common	

European	Asylum	System”	(CEAS),	der	skal	sikre	en	harmoniseret	og	ens	standard	for	asylansøgere	

i	EU:	”Asylum	must	not	be	a	lottery.	EU	Member	States	have	a	shared	responsibility	to	welcome	

asylum	seekers	in	a	dignified	manner,	ensuring	they	are	treated	fairly	and	that	their	case	is	exam-

ined	to	uniform	standards	so	that,	no	matter	where	an	applicant	applies,	the	outcome	will	be	simi-

lar”	(ec.europa.eu	2017f).	Asyl,	der	er	en	fundamental	ret,	blev	første	gang	anerkendt	i	Geneve-
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konventionen	i	1951,	og	medlemsstaterne	i	EU	har	et	fælles	ansvar	for	at	garantere	høje	standar-

der	ved	beskyttelse	af	flygtninge	(ec.europa.eu	2017f).	I	lyset	af	flygtningekrisen	er	netop	håndte-

ringen	af	de	flygtninge,	der	kommer	til	EU,	herunder	behandlingen	af	de	modtagne	asylansøgnin-

ger,	en	central	problematik	under	politikområdet	CEAS	–	alle	asylansøgninger,	der	modtages	i	en	

af	EU’s	medlemsstater,	skal	behandles,	ligesom	hver	medlemsstat	skal	være	i	stand	til	at	afgøre	

hvorvidt,	den	er	ansvarlig	for	behandlingen	af	den	pågældende	asylansøgning	(ec.europa.eu	

2017g).	Af	denne	årsag	er	Dublin-forordningen	relevant	at	inddrage.	

Dublin-forordningen	er	løbende	blevet	ændret,	og	den	nuværende	Dublin-forordningen	III	fra	juli	

2013	er	en	aftale	mellem	medlemsstaterne	i	EU	samt	Norge,	Schweiz,	Island	og	Lichtenstein	(Ny	i	

Danmark	2015).	Forordningen	indeholder	en	række	kriterier,	der	afgør	hvilken	medlemsstat,	der	

er	ansvarlig	for	behandlingen	af	en	modtaget	asylansøgning.	Disse	kriterier	er	angivet	i	en	priorite-

ret	rækkefølge	fra	overvejelser	om:	1)	hvor	ansøgerens	nærmeste	familie	opholder	sig,	2)	om	en	

medlemsstat	har	udstedt	en	opholdstilladelse	eller	et	visum	til	ansøgeren,	3)	den	første	medlems-

stat,	som	ansøgeren	ulovligt	er	indrejst	i	og	4)	den	medlemsstat,	hvor	ansøgeren	først	har	søgt	om	

asyl	(Ny	i	Danmark	2015).	Det	essentielle	ved	Dublin-forordningen	er	således,	at	den	medlemsstat,	

der	har	”played	the	greatest	part	in	the	applicant’s	entry	to	the	EU”	(ec.europa.eu	2016a),	er	an-

svarlig	for	asylansøgeren	og	behandlingen	af	dennes	ansøgning	om	opholdstilladelse.	I	de	fleste	

tilfælde	vil	det	være	dét	land,	hvorigennem	asylansøgeren	først	er	kommet	til	EU	(ec.europa.eu	

2016a).	I	praksis	ses	det	derfor	oftest,	at	”the	responsibility	for	the	vast	majority	of	asylum	claims	

is	placed	on	a	small	number	of	Member	States	–	a	situation	which	would	stretch	the	capacity	of	

any	Member	State”	(ec.europa.eu	2016a).		

I	forbindelse	med	den	nuværende	flygtningekrise	ses	det,	at	Dublin-forordningen	ikke	har	været	i	

stand	til	at	håndtere	så	store	flygtningestrømme,	som	EU	oplever	i	forbindelse	med	krisen.	Dublin-

forordningen	betegnes	derfor	som	værende	’brudt	sammen’	(Fejerskov	2015),	hvilket	særligt	kom-

mer	til	udtryk	i	Italien	og	Grækenland,	der	modtager	langt	størstedelen	af	de	flygtninge,	der	kom-

mer	til	Europa.	At	man	kan	tale	om	et	sammenbrud	af	Dublin-forordningen	skyldes,	at	langt	fra	

alle	flygtninge	registreres	korrekt	–	hvis	de	overhovedet	registreres	–	i	den	medlemsstat,	de	an-

kommer	til.	Som	eksempel	må	det	nævnes,	at	”tallene	viser,	at	rigtigt	mange	rejser	videre	fra	Ita-

lien	uden	at	blive	registreret.	Der	er	også	perioder,	hvor	de	italienske	myndigheder	efter	alt	at	

dømme	undlader	at	registrere	flygtninge	med	fingeraftryk.	Italien	synes	selv,	at	de	står	med	en	alt	
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for	stor	del	af	ansvaret.	De	sydeuropæiske	lande	mener,	at	geografien	er	imod	dem,	mens	flere	

nordeuropæiske	lande	holder	fast	i	forordningen”	(Fejerskov	2015).	Det	må	i	forlængelse	af	dette	

kort	nævnes,	at	Kommissionen	i	skrivende	stund	arbejder	på	at	reformere	Dublin-forordningen	for	

at	sikre	en	mere	‘fair’	fordeling	af	asylansøgere	blandt	medlemsstaterne:	“The	new	system	will	

make	sure	that	when	an	overwhelming	number	of	asylum	requests	are	led	in	just	one	Member	

State,	the	number	of	asylum	seekers	exceeding	the	absorption	capacity	of	that	country	will	be	dis-

tributed	among	all	Member	States	that	are	not	confronted	with	excessive	pressure”	(ec.europa.eu	

2016a).	Denne	ændring	af	Dublin-forordningen	vil	blive	behandlet	yderligere	under	afsnit	6.3.2.		

	

6.1.3.	EU’s	respons	på	flygtningekrisen	–	indgåede	aftaler	og	ny	lovgivning	
Som	følge	af	flygtningekrisen	og	det	massive	pres,	som	krisen	lægger	på	EU’s	ydre	grænser,	og	

som	det	kommer	til	udtryk	i	den	midlertidige	grænsekontrol	i	en	række	medlemsstater	samt	Dub-

lin-forordningens	sammenbrud,	er	der	i	EU-regi	foretaget	en	række	tiltag,	der	skal	forsøge	at	imø-

dekomme	flygtningestrømmen	og	få	EU	igennem	flygtningekrisen.	Især	må	fremhæves	Kommissi-

onens	European	Agenda	on	Migration	(den	europæiske	dagsorden	for	migration)	fra	maj	2015,	der	

har	til	formål	at	give	medlemsstaterne	en	række	værktøjer,	der	skal	bidrage	til	at	håndtere	krisen	

på	både	kort	og	langt	sigt	(ec.europa.eu	2017h).	På	lang	sigt	har	dagsordenen	følgende	fire	store	

mål:	1)	at	begrænse	ulovlig	migration,	2)	at	redde	liv	og	sikre	de	ydre	grænser,	3)	at	styrke	EU’s	

asylpolitik	og	4)	at	indføre	en	ny	politik	for	lovlig	migration	(EU-Oplysningen	a).	Dagsordenen	skal	

ses	som	”a	shared	responsibility,	not	only	among	EU	Member	States,	but	also	vis-à-vis	non-EU	

countries	of	transit	and	origin	of	migrants.	By	combining	both	internal	and	external	policies,	the	

Agenda	provides	a	new,	comprehensive	approach	grounded	in	mutual	trust	and	solidarity	among	

EU	Member	States	and	institutions”	(ec.europa.eu	2017h).	De	tiltag,	der	er	i	gjort	i	EU	som	følge	af	

flygtningekrisen,	og	som	indgår	i	den	omtalte	europæiske	dagsorden	for	migration,	beskrives	i	det	

følgende.	

	

Genbosætning	(resettlement)		

I	juni	2015	vedtog	Rådet	for	Retlige	og	Indre	Anliggender	på	baggrund	af	et	forslag	fra	Kommissio-

nen	en	genbosætningsordning	i	EU-regi	(ec.europa.eu	2017l),	der	indbefatter,	at	mere	end	22.000	

flygtninge	med	et	klart	behov	for	international	beskyttelse	skal	genbosættes	fra	lande	uden	for	EU	

til	en	medlemsstat	i	EU	(ec.europa.eu	2017l).	Formålet	med	ordningen,	der	har	en	varighed	på	to	
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år,	er	følgende:	”To	avoid	displaced	persons	in	need	of	protection	having	to	resort	to	the	criminal	

networks	of	smugglers	and	traffickers,	the	resettlement	programme	provides	legal	and	safe	path-

ways	to	enter	the	EU”	(ec.europa.eu	2017l).	Oftest	vil	det	være	flygtninge	fra	Mellemøsten,	Nord-

afrika	og	Afrikas	Horn,	der	genbosættes,	og	som	følge	af	aftalen	mellem	EU	og	Tyrkiet,	som	be-

handles	nedenfor,	forventes	det,	at	de	fleste	af	de	mere	end	22.000	flygtninge,	der	skal	genbosæt-

tes,	vil	findes	blandt	de	flygtninge,	der	rejser	igennem	Tyrkiet	(Bartolomeo	2016).	

Det	må	fremhæves,	at	det	er	afgørende	hvilket	land,	den	genbosatte	flygtning	kommer	til	i	forhold	

til	den	status	og	de	rettigheder,	der	kan	knyttes	til	den	enkelte	flygtning:	”Resettled	refugees	ar-

riving	in	Belgium,	the	Czech	Republic,	France,	Finland,	Ireland,	Portugal,	Sweden	and	the	UK	re-

ceive	a	permanent	residence	permit.	While,	refugees	resettled	to	Denmark,	Germany,	Iceland,	the	

Netherlands,	Norway,	Romania	and	Spain	receive	a	temporary	residence	permit,	and	are	able	to	

apply	for	permanent	residency	after	a	specified	period	of	legal	residency	(the	number	of	years	var-

ies	by	country)	and	subject	to	satisfying	a	number	of	conditions	related	to	language,	civic	

knowledge,	financial	independence	and	good	conduct	(conditions	also	vary	by	country)”	(resettle-

ment.eu).	Ligeledes	gælder	det,	at	flygtninge,	der	genbosættes	i	en	række	lande,	herunder	blandt	

andet	Danmark,	Sverige,	Norge	og	Finland	får	flygtningestatus,	så	snart	de	ankommer	til	landet,	

hvorimod	flygtninge,	der	ankommer	til	for	eksempel	Belgien,	Tjekkiet	og	Frankrig	skal	igennem	en	

asyl-procedure	ved	ankomsten	til	landet	(resettlement.eu).	Det	bør	nævnes,	at	der	pr.	16.	maj	

2017	er	21	medlemsstater,	der	deltager	i	genbosætningsordningen,	og	at	16.163	flygtninge	ud	af	

de	aftalte	22.000	flygtninge	er	blevet	genbosat.	Af	disse	har	Danmark	modtaget	481	flygtninge,	

mens	Polen	ikke	har	modtaget	flygtninge	under	denne	ordning	(ec.europa.eu	2017l).	Ligeledes	har	

aftalen	mødt	hård	kritik	fra	mange	medlemsstater,	som	er	uenige	i	denne	kvotefordeling	af	flygt-

ninge,	og	især	Visegrad-landene	–	Polen,	Tjekkiet,	Ungarn	og	Slovakiet	–	har	været	–	og	er	–	kriti-

ske	(EU-Oplysningen	a).	

Som	nævnt	har	EU	og	Tyrkiet	i	marts	2016	vedtaget	en	fælles	handlingsplan	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen	med	det	formål	at	bremse	strømmen	af	migranter	fra	Tyrkiet	til	de	græske	øer	

(ec.europa.eu	2017i).	Aftalen	består	af	flere	dele,	og	særligt	relevant	i	forhold	til	flygtningekrisen	

er	følgende	forhold:	”it	was	agreed	that	for	every	Syrian	national	returned	from	the	Greek	islands	

another	will	be	resettled	to	the	EU	directly	from	Turkey.	This	1:1	mechanism	aims	to	replace	irreg-

ular	flows	of	migrants	travelling	in	dangerous	conditions	across	the	Aegean	Sea	by	an	orderly	and	
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legal	resettlement	process”	(ec.europa.eu	2017l).	Der	er	således	tale	om	en	udveksling	efter	for-

men	1:1,	hvor	illegale	immigranter	i	EU	’erstattes’	med	en	syrer	fra	flygtningelejrene	i	Tyrkiet.	For-

målet	med	denne	proces	er	”at	ødelægge	motivationen	til	at	rejse	illegalt	til	EU”	(dr.dk	2016).	An-

dre	elementer	i	aftalen	er	en	økonomisk	støtte	til	Tyrkiet	på	tre	milliarder	euro,	en	fremskyndelse	

af	visumfri	adgang	til	EU	samt	en	fremskyndelse	af	forhandlingerne	om	Tyrkiets	medlemskab	i	EU	

(dr.dk	2016).	Det	må	nævnes,	at	af	de	16.163	flygtninge,	der	pr.	16.	maj	2017	er	genbosat,	hører	

5.695	af	flygtningene	under	1:1	mekanismen	mellem	EU	og	Tyrkiet	(ec.europa.eu	2017l).	

	

Nødflytning	(relocation)	

I	september	2015	vedtog	Rådet	for	Retlige	og	Indre	Anliggender	–	ligeledes	på	baggrund	af	et	for-

slag	fra	Kommissionen	(ec.europa.eu	2017l)	–	endnu	et	tiltag:	en	nødflytningsordning,	der	har	til	

formål	at	mindske	presset	på	Grækenland	og	Italien	ved	at	flytte	160.000	flygtninge	med	et	klart	

behov	for	international	beskyttelse	fra	disse	to	medlemsstater	til	andre	medlemsstater	i	EU	(Bar-

tolomeo	2016).	Denne	nødflytningsordning	betyder	i	praksis	følgende:	”Under	the	emergency	re-

location	scheme	(…),	asylum	seekers	with	a	high	chance	of	having	their	applications	successfully	

processed	are	relocated	from	Greece	and	Italy,	where	they	have	arrived,	to	other	Member	States	

where	they	will	have	their	asylum	applications	processed.	If	these	applications	are	successful,	the	

applicants	will	be	granted	refugee	status	with	the	right	to	reside	in	the	Member	State	to	which	

they	are	relocated”	(ec.europa.eu	2017l).	Nødflytningen	af	de	160.000	flygtninge	er	bestemt	til	at	

have	en	varighed	på	to	år,	hvorfor	alle	flygtninge	omfattet	af	ordningen	bør	være	blevet	flyttet	til	

en	ny	medlemsstat	senest	i	september	2017	(Bartolomeo	2016).	Det	er	Kommissionens	holdning,	

at	denne	ordning	skal	ses	som	et	udtryk	for	intern	solidaritet	i	EU,	hvor	den	byrde,	der	følger	med	

flygtningekrisen,	og	som	særligt	placeres	på	de	medlemsstater,	der	tager	imod	flygtningene,	deles	

mellem	medlemsstaterne	(resettlement.eu).	Aftalen	gælder	derfor	som	udgangspunkt	for	alle	

medlemsstater,	om	end	det	må	nævnes,	at	Danmark	ikke	deltager	på	grund	af	en	fravalgsbestem-

melse	grundet	retsforbeholdet	(EU-Oplysningen	a),	ligesom	at	Polen	heller	ikke	har	taget	imod	

flygtninge	under	denne	ordning	(ec.europa.eu	2017l).	Det	må	nævnes,	at	der	pr.	16.	maj	2017	er	

flyttet	18.418	flygtninge	ud	af	de	aftalte	160.000	flygtninge	fra	Italien	og	Grækenland.	

	

Frontex	–	European	Border	and	Coast	Guard	

Den	europæiske	dagsorden	for	migration	omfatter	endvidere	grænseagenturet	Frontex.	Frontex,	
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der	blev	dannet	i	2004	(ec.europa.eu	2017j),	har	til	opgave	at	koordinere	medlemsstaternes	kon-

trol	af	EU’s	ydre	grænser	samt	styrke	sikkerheden	ved	grænserne	(EU-Oplysningen	c).	Agenturets	

opgaver	består	derfor	af	udarbejdelse	af	risikoanalyser,	hjælp	med	uddannelse	af	nationale	græn-

sevagter,	hjælp	til	koordinering	af	fælles	tilbagesendelser	og	overvågning	af	relevant	forskning	på	

området	(EU-Oplysningen	c).	Som	følge	af	flygtningekrisen	blev	der	i	2016	vedtaget	en	ny	forord-

ning,	”Regulation	(EU)	2016/1624”,	som	oprettede	European	Border	and	Coast	Guard.	Dette	nye	

grænse-	og	kystagentur,	der	kan	siges	at	bygge	oven	på	Frontex,	har	til	opgave	at	overvåge	og	

følge	udviklingen	langs	EU’s	ydre	grænser	tæt,	og	agenturet	vil	i	samarbejde	med	medlemssta-

terne	hurtigt	identificere	og	adressere	enhver	potentiel	sikkerhedstrussel	mod	EU’s	ydre	grænser	

(frontex.europa.eu	2016).	Med	denne	nye	forordning	er	agenturets	rolle	og	aktiviteter	således	ble-

vet	væsentligt	udvidet	(frontex.europa.eu	2016),	og	agenturet	vil	nu,	udover	en	forøgelse	af	med-

arbejderstaben,	være	i	stand	til	at	købe	sit	eget	materiel	samt	anvende	det	i	forbindelse	med	

grænseopgaver,	ligesom	”A	rapid	reserve	pool	of	at	least	1,500	border	guards	and	a	technical	

equipment	pool	will	be	put	at	the	disposal	of	the	Agency”	(frontex.europa.eu	2016).	Formålet	med	

disse	nye	beføjelser	er	at	sikre,	at	agenturet	er	i	stand	til	blandt	andet	at	varetage	følgende	op-

gaver:	“manage	migration	more	effectively,	improve	the	internal	security	of	the	European	Union	

(…),	safeguard	the	principle	of	free	movement	of	persons,	(…)	and	ensure	a	strong	management	of	

the	EU’s	external	borders	as	a	shared	responsibility	between	the	Union	and	its	Member	States”	

(frontex.europa.eu	2016).	

	

6.2.	Danmark	og	Polens	flygtninge-	og	immigrationspolitik	i	lyset	af	flygtningekrisen	

I	de	følgende	afsnit	6.2.1.	og	6.2.2	redegøres	der	for	henholdsvis	Danmark	og	Polens	flygtninge-	og	

immigrationspolitik,	som	den	fremgår	hos	hver	af	landenes	største	politiske	partier.	

	

6.2.1.	Danmark:	Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	Venstres	flygtninge-	og	immigrationspolitik	
I	redegørelsen	for	Danmarks	flygtninge-	og	immigrationspolitik	tages	der	udgangspunkt	i	Folke-

tingsvalget	i	2015,	hvor	de	tre	største	partier	i	Danmark	var	Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	

Venstre	med	henholdsvis	46,	37	og	34	mandater	(Folketinget	2015)	svarende	til	ca.	67	pct.	af	

stemmerne	(dr.dk	2015).	
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Socialdemokratiet	

Af	Socialdemokratiets	principprogram	Hånden	på	hjertet	fra	2004	fremgår	det,	at	Socialdemokra-

tiet	værner	om	de	grundlæggende	værdier	i	det	danske	samfund	”i	respekt	og	forståelse	for	andre	

kulturer”	(Socialdemokratiet.dk	a).	Socialdemokratiet	fastslår,	at	de	danske	værdier	er	”i	grund-

læggende	modstrid	til	intolerance,	lukkethed	og	væren	sig	selv	nok”	(Socialdemokratiet.dk	a),	

hvorfor	Danmarks	udlændinge-	og	asylpolitik	altid	skal	afspejle	humanisme	og	solidaritet	(Social-

demokratiet.dk	a).	Danmark	rummer	i	dag	mange	etniske	minoriteter,	hvilket	på	mange	måder	er	

en	berigelse,	fremgår	det	af	principprogrammet	–	”Men	Socialdemokraterne	ønsker	ikke,	at	Dan-

mark	skal	udvikle	sig	til	et	samfund,	hvor	større	befolkningsgrupper	lever	isoleret	med	egne	nor-

mer	og	værdier	og	uden	tilskyndelse	til	at	tage	del	i	de	forpligtelser	og	det	fællesskab,	der	er	

grundlaget	for	vort	samfund”	(Socialdemokratiet.dk	a).	Således	mener	partiet,	at	man	skal	integre-

res,	når	man	som	flygtning	eller	familiesammenført	kommer	til	Danmark:	”Integration	drejer	sig	

hverken	om	religion,	påklædning	eller	spisevaner.	Integration	betyder,	at	man	kan	fungere	i	det	

danske	samfund	på	lige	fod	med	andre	–	med	de	forpligtelser,	rettigheder	og	muligheder,	som	et	

demokratisk	samfund	bygger	på”	(Socialdemokratiet.dk	a).	

I	relation	til	flygtningekrisen	er	det	Socialdemokratiets	ønske	at,	med	partiets	egne	ord,	skabe	en	

ny	balance	i	udlændinge-	og	integrationspolitikken:	”En	balance,	hvor	vi	hjælper	mennesker,	som	

er	drevet	på	flugt,	samtidig	med	at	vi	sikrer,	at	integrationen	kan	følge	med	herhjemme.	Hvor	vi	

begrænser	tilstrømningen	og	samtidig	siger	klart	til	dem,	der	kommer	her	til,	at	i	Danmark	har	

man	ret	til	at	deltage,	men	også	pligt	til	at	bidrage”	(Socialdemokratiet.dk	b).	Således	fremhæver	

partiet,	at	pligt	og	ret	følges	ad,	ligesom	flygtninge	og	indvandrere	ikke	skal	ende	som	klienter,	idet	

det	skal	sikres,	at	Danmark	fortsat	har	råd	til	det	høje	velfærdsniveau,	der	kendetegner	landet	(So-

cialdemokratiet.dk	b).	Det	fremgår	af	det	ovenfor	omtalte	principprogram,	at	det	for	Socialdemo-

kratiet	er	afgørende,	at	man	kan	genfinde	partiets	værdier	i	dets	konkrete	handlinger	(Socialdemo-

kratiet.dk	a),	og	det	ses,	at	Socialdemokratiet	”har	strammet	asylreglerne	og	skærpet	kravene	til	

indvandrere	og	flygtninge”	(Socialdemokratiet.dk	b),	ligesom	partiet	også	fremover	vil	”føre	en	

stram	og	konsekvent	asylpolitik,	der	gør	Danmark	rustet	til	at	håndtere	flygtninge-	og	migrations-

presset”	(Socialdemokratiet.dk	b).		
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I	forlængelse	af	ovenstående	må	det	nævnes,	at	Socialdemokratiet	den	23.	april	2017	har	lanceret	

et	udkast	til	partiets	nye	principprogram	Fælles	om	Danmark,	der	skal	vedtages	på	partiets	kon-

gres	i	september	2017.	Da	principprogrammet	ikke	er	endeligt,	behandles	det	ikke	yderligere	i	

denne	redegørelse,	om	end	det	kort	inddrages	i	afsnit	7.1.2,	hvor	det	findes	relevant	–	dog	med	

det	forhold	in	mente,	at	principprogrammet	ikke	er	endeligt	vedtaget	(Socialdemokratiet.dk	c).	
	

Dansk	Folkeparti	

Det	fremgår	af	Dansk	Folkepartis	principprogram	fra	2002	samt	af	partiets	udlændinge-,	asyl-	og	

integrationspolitik,	at	Danmark	ikke	er	et	indvandrerland	og	aldrig	har	været	det,	hvorfor	partiet	

ikke	vil	acceptere	en	multietnisk	forvandling	af	landet:	”At	gøre	Danmark	multietnisk	indebærer	en	

risiko	for,	at	udviklingsfjendtlige,	reaktionære	kulturer	vil	nedbryde	vores	hidtil	stabile,	homogene	

samfund”	(danskfolkeparti.dk	a,	danskfolkeparti.dk	b).	Danmark	er,	med	Dansk	Folkepartis	egne	

ord,	danskernes	land,	og	borgerne	”skal	have	mulighed	for	at	leve	i	et	trygt	retssamfund,	der	ud-

vikler	sig	i	overensstemmelse	med	dansk	kultur”	(danskfolkeparti.dk	a).	Dansk	kultur	skal	derfor	

bevares	og	styrkes,	ikke	mindst	fordi	”en	fortsættelse	af	de	seneste	årtiers	indvandring	fra	lande	

uden	for	den	vestlige	kulturkreds,	kombineret	med	indvandrernes	ofte	højere	fødselshyppighed,	

kan	inden	for	de	nærmeste	årtier	få	vidtrækkende,	ødelæggende	virkninger	ikke	blot	for	Danmarks	

befolkningssammensætning,	men	for	hele	samfundsstrukturen	og	sammenhængskraften”	(dansk-

folkeparti.dk	b).	Partiet	fremhæver,	at	”Der	er	ingen	logik	i,	at	vi	forandrer	vores	samfund	radikalt,	

så	leveforholdene	tilpasses	mennesker,	der	er	flygtet	eller	immigreret	fra	levevilkårene,	hvor	de	

kom	fra.	Det	er	ikke	Danmark,	der	er	noget	galt	med,	det	er	ikke	dansk	kultur	eller	samfundsstruk-

tur,	der	trænger	til	at	laves	om”	(danskfolkeparti.dk	b).	

I	sin	udlændinge-,	asyl-	og	integrationspolitik	finder	partiet	det	derfor	”helt	afgørende	at	under-

strege,	at	tilstrømningen	af	mennesker	fra	fremmede	kulturer	må	ophøre	som	den	første	betin-

gelse	for	at	komme	videre	med	en	forstandig	integrationspolitik”	(danskfolkeparti.dk	b).	Danmark	

må	erkende,	at	samfundet	må	beskytte	sig	mod	at	blive	løbet	over	ende,	idet	”Vores	lille	lands	

fortsatte	eksistens	som	et	stabilt	demokrati	er	betinget	af,	at	vores	befolkningssammensætning	

ikke	ændres	vidtgående”	(danskfolkeparti.dk	b).		
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Konkret	mener	partiet,	at	asylansøgere	ikke	skal	integreres,	før	det	er	afgjort,	om	den	pågældende	

asylansøger	skal	have	asyl	i	Danmark,	ligesom	flygtninge	principielt	kun	skal	tildeles	midlertidig	op-

holdstilladelse.	Afvises	en	asylansøger,	skal	denne	udrejse	straks,	ligesom	illegale	indvandrere,	der	

pågribes	i	Danmark,	skal	det.	Partiet	finder	i	denne	sammenhæng	internationalt	samarbejde	om	

bekæmpelse	af	illegal	indvandring	vigtig	–	samarbejdet	bør	intensiveres	og	grænsebevogtningen	

forstærkes,	og	partiet	er	”modstander	af	dansk	deltagelse	i	den	del	af	Schengen-aftalen,	som	har	

medført	en	nedlæggelse	af	personkontrollen	ved	grænserne	mellem	de	europæiske	lande”	(dansk-

folkeparti.dk	b).	Om	end	partiet	mener,	at	udlændinge	skal	kunne	optages	i	det	danske	samfund,	

skal	dette	kun	ske	”under	forudsætning	af,	at	dette	ikke	sætter	tryghed	og	folkestyre	på	spil”	

(danskfolkeparti.dk	a).	Netop	i	integrationssammenhænge	fremhæver	partiet	særligt	den	muslim-

ske	kultur	som	problematisk:	”Specielt	har	det	vist	sig	vanskeligt	at	integrere	flygtninge	og	indvan-

drer,	med	muslimsk	baggrund	(…)	og	det	er	uansvarligt	at	påføre	Danmark	et	kultursammenstød,	

som	risikerer	at	medføre	meget	alvorlige	følgevirkninger”	(danskfolkeparti.dk	b).	Dansk	Folkeparti	

udtrykker,	at	”vi	vil	ikke	påtvinges	indvandring	af	mennesker,	som	forkaster	det	kulturgrundlag,	

der	har	skabt	vores	land,	og	som	ikke	kan	forsørge	sig	selv”	(danskfolkeparti.dk	b).	

	

Venstre	

Af	Venstres	principprogram	Fremtid	i	frihed	og	fællesskab	fra	2006	fremgår	det,	at	”I	det	åbne	og	

frie	møde	med	fremmede	kulturer	bør	vi	være	bevidste	om,	at	vor	verden	udgår	fra	Danmark	og	

det	danske.	I	det	liberale	kultursyn	er	vore	historiske	og	folkelige	rødder	afgørende.	Dem	skal	vi	

kende	for	at	undgå	at	blive	ofre	for	manipulation	og	ideologiske	modebølger”	(venstre.dk	a).	Dan-

mark	bør	ifølge	Venstre	være	et	åbent	samfund,	og	”Alle,	der	kan	og	vil	gøre	en	indsats,	og	som	vil	

respektere	de	demokratiske	spilleregler,	skal	være	velkomne	til	at	bo	og	arbejde	i	Danmark”	(ven-

stre.dk	a).	I	forhold	til	integrationspolitik	finder	partiet	således,	at	”Den	bedste	integration	begyn-

der	med	at	fastlægge	vores	forventninger	til	hinanden.	Derfor	skal	der	stilles	høje	krav	til	udlæn-

dinge	–	det	gøres	bl.a.	ved	at	sikre	en	reel	tilskyndelse	til	at	tage	et	arbejde.	(…)	Venstre	vil	stå	fast	

på	danske	værdier	og	f.eks.	klart	sige	fra	overfor	religiøs	ekstremisme”	(Venstre.dk	b).	Dette	stand-

punkt	fremgår	ligeledes	af	partiets	politiske	oplæg	Danmark	–	for	dem	der	kan	og	vil	fra	august	

2014	vedrørende	en	ny	udlændingepolitik.	Heri	beskriver	partiet,	at	det	ønsker	en	udlændingelov-

givning,	som	åbner	Danmark	mere	for	dem,	der	kan	og	vil	bidrage,	og	som	det	er	uproblematisk	at	
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integrere,	men	som	samtidig	lukker	Danmark	mere	for	dem,	der	ikke	vil	(Venstre.dk	c).	Således	øn-

sker	Venstre	”en	stram	og	konsekvent	udlændingepolitik,	der	er	effektiv	i	forhold	udlændinge,	der	

ikke	vil	bidrage	til	det	danske	samfund	og	respektere	grundlæggende	danske	værdier	som	tros-	og	

ytringsfrihed	og	ligestilling	mellem	kønnene”	(Venstre.dk	c).	

I	relation	til	flygtningekrisen	skriver	Lars	Løkke	Rasmussen	i	artiklen	Vi	skal	sikre	en	realistisk	ud-

lændingepolitik	fra	d.	17.	september	2016,	at	det	er	Venstres	holdning,	at	Danmark	kan	være	stolt	

af	altid	at	hjælpe	mennesker	på	flugt	fra	krig	og	ødelæggelse	–	men	vi	skal	også	være	realistiske:	

”Vi	kan	ikke	åbne	Danmarks	grænser	for	enhver.	Det	kan	vi	hverken	rumme	økonomisk	eller	kultu-

relt”	(Venstre.dk	d).	Konkret	mener	Venstre,	at	Danmark	ikke	skal	deltage	i	”en	obligatorisk	EU-

flygtningekvote,	og	den	danske	asyl-	og	udlændingepolitik	skal	fortsat	besluttes	i	Danmark	–	og	

ikke	i	Bruxelles”	(Venstre.dk	d).	Ligeledes	skal	der	fokuseres	på	hjælp	i	nærområderne	og	sikring	af	

mere	ordnede	forhold	for	modtagelse	af	flygtninge	i	Europa,	ligesom	de	flygtninge,	der	kommer	til	

Danmark,	skal	integreres	bedre	i	det	danske	samfund,	så	det	sikres,	at	de	ikke	ender	i	parallelsam-

fund	eller	på	passiv	forsørgelse	(Venstre.dk	d).	Samlet	set	er	det	således	Venstres	mål	i	forbindelse	

med	flygtningekrisen,	at	”Danmark	får	færre	asylansøgere,	så	vi	til	gengæld	får	bedre	luft	til	at	in-

tegrere	dem,	der	allerede	er	her.	Og	samtidig	vil	vi	sikre,	at	flere	flygtninge	kan	hjælpes	i	nærområ-

derne”	(Venstre.dk	d).	
	

6.2.2.	Polen:	Borgerplatformen	og	Lov	og	Retfærdigheds	flygtninge-	og	immigrationspolitik		
Ligesom	der	er	redegjort	for	Danmarks	flygtninge-	og	immigrationspolitik,	vil	der	i	det	følgende	re-

degøres	for	den	flygtninge-	og	immigrationspolitik,	der	er	blevet	ført	i	Polen	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen.	Fokus	vil	være	på	de	to	største	partier	i	Polen:	Platforma	Obywatelska	(på	dansk	

og	herefter	omtalt	som	’Borgerplatformen’)	og	Prawo	i	Sprawiedliwość	(på	dansk	og	herefter	om-

talt	som	’Lov	og	Retfærdighed’).	Ved	det	seneste	valg	i	Polen	i	oktober	2015	blev	partiet	Lov	og	

Retfærdighed	det	største	parti	med	37	pct.	af	stemmerne,	og	Borgerplatformen	blev	med	sine	24	

pct.	af	stemmerne	Polens	næststørste	parti.	Grundet	stemmespild	var	37	pct.	af	stemmerne	til-

strækkeligt	til	at	give	Lov	og	Retfærdighedspartiet	absolut	flertal,	og	partiet	dannede	således	sin	

egen	flertalsregering	med	Beata	Szydlo	som	premierminister	og	Andrzej	Duda	som	præsident	

(Udenrigsministeriet	2017).	
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Borgerplatformen	

Før	valget	i	oktober	2015	havde	partiet	Borgerplatformen	regeringsmagten	i	Polen	med	først	Do-

nald	Tusk	og	siden	hen	Ewa	Kopacz	som	premierminister,	efter	Donald	Tusk	blev	valgt	til	formand	

for	Det	Europæiske	Råd	(Chapman	2014).	I	januar	måned	2016	overgik	formandsposten	til	Grze-

gorz	Schetyna	(Szczerbiak	2017).	Borgerplatformen	blev	stiftet	i	2001,	og	partiets	ideologi	kan	si-

ges	at	være	liberal-konservativ.	Partiet	går	grundlæggende	ind	for	minimal	statslig	indflydelse	på	

det	økonomiske	område,	ligesom	partiet	er	modstander	af	fri	abort,	homoseksuelle	ægteskaber	og	

lignende	(Nielsen	2010:128).	Modsat	partiet	Lov	og	Retfærdighed,	som	der	redegøres	for	neden-

for,	har	Borgerplatformen	været	mere	åben	over	for	modtagelsen	af	flygtninge	i	Polen	i	forbin-

delse	med	flygtningekrisen.	I	september	2015	udtalte	den	daværende	premierminister,	Ewa	

Kopacz,	således,	at	”Poland	cannot	afford	to	accept	economic	migrants,	but	it	is	the	biggest	central	

European	economy's	duty	to	accept	refugees	fleeing	wars	(…)	Accepting	migrants	escaping	to	save	

their	lives	is	our	duty”	(Goclowski	2015).	Samme	holdning	gav	den	nuværende	formand	for	partiet	

udtryk	for,	da	han	som	udenrigsminister	i	september	2015	udtalte,	at	det	i	EU-regi	er	vigtigt	at	

tage	”decisive	actions	based	on	solidarity	but	also	responsibility	for	the	security	of	its	citizens”.	Om	

Polen	udtalte	han	endvidere,	at	”Poland	is	by	no	means	opposed	to	taking	in	refugees”	(msz.gov.pl	

2015)	

Ewa	Kopacz	og	Borgerplatformen	gik	således	imod	de	øvrige	Visegradlande	(theconversation.com	

2015),	som	normalt	samarbejder	på	mange	politikområder	og	koordinerer	deres	optræden	i	for-

hold	til	EU	(Politiken	2007),	da	partiet	i	september	2015	stemte	for	og	dermed	accepterede	EU’s	

plan	om	genbosætning	af	flygtninge	(Bachman	2016).	Partiet	og	dets	accept	af	EU’s	genbosæt-

ningsordning	mødte	stor	kritik	fra	de	øvrige	Visegradlande,	der	alle	stemte	imod	denne	(Bachman	

2016).	Trods	denne	store	kritik	valgte	Borgerplatformen	dog	at	stemme	for	og	således	føre	en	

flygtningepolitik,	der	kan	siges	at	være	om	ikke	meget,	så	dog	mere	åben	over	for	EU’s	håndtering	

af	flygtningekrisen,	idet	partiet	”feared	it	was	in	danger	of	being	labelled	one	of	the	least	migrant-

friendly	member	states	by	the	Western	media”	(theconversation.com	2015).	Partiet	skiftede	der-

for,	med	sine	egne	ord,	til	en	mere	solidarisk	politik.	Ewa	Kopacz	udtalte	i	den	forbindelse,	at	"We	

benefited	from	the	solidarity	of	our	European	partners	when	we	had	our	own	refugees.	We	can-

not	forget	about	that,	we	cannot	be	immune	to	this	disaster	(…)	But	just	as	we	cannot	await	the	
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impossible,	they	cannot	await	the	unrealistic	from	us	(…)	Our	solidarity	has	to	be	responsible	and	

has	to	bear	reference	to	our	capabilities"	(Goclowski	2015).	

	

Lov	og	Retfærdighed	

Polens	nuværende	regeringsparti,	Lov	og	Retfærdighed,	blev	stiftet	i	2002,	og	partiets	ideologi	kan	

siges	at	være	socialkonservatisme	blandet	med	nationalisme	(Nielsen	2010:128).	Da	Lov	og	Ret-

færdighed	fik	regeringsmagten	i	2015,	fik	den	officielle	retorik	en	noget	hårdere	tone	(Bachman	

2016),	og	partiet	annoncerede	i	marts	2016	efter	terrorangrebene	i	Bruxelles,	at	Polen	ikke	ville	

”accept	any	refugees	under	the	plan”	(Bachman	2016).	Polen	valgte	dermed	at	følge	den	samme	

politiske	retning	som	de	øvrige	Visegradlande	(Bachman	2016).	

Lov	og	Retfærdighed	er,	som	deres	ideologi	indikerer,	mere	nationalistisk	orienteret	og	vil	“not	

yield	to	pressure	from	Juncker	over	the	migrant	crisis”	(Goclowski	2015).	Partiet	mener	således,	at	

Polen	skal	modstå	presset	fra	EU	i	forhold	til	modtagelse	af	migranter	og	i	stedet	basere	politiske	

tiltag	på	polske	interesser	(theconversation.com	2015).	Ifølge	Lov	og	Retfærdighed	skal	Polens	

flygtningepolitik	derfor	fokusere	på	følgende	tre	aspekter:	”protecting	the	relevant	part	of	the	

EU’s	external	border,	pursuing	active	asylum	policy	and	offering	humanitarian	aid	to	countries	af-

fected	by	conflicts”	(PAP	2016).	Partiet	ønsker	således	at	hjælpe	i	nærområderne	i	Mellemøsten	

og	Nordafrika	i	stedet	for	at	modtage	flygtninge	i	sit	eget	land	på	eget	territorium	(theconversa-

tion.com	2015).	Premierminister	Beata	Szydlo	har	i	den	forbindelse	udtalt,	at	”We	are	ready	to	

support	the	very	ambitious	migration	policy	that	focuses	on	resolving	the	problem	outside	the	EU	

borders”	(PAP	2016),	og	hun	pointerer	samtidig,	at	Polen	vil	bidrage	til	beskyttelsen	af	de	eksterne	

grænser.	

I	forbindelse	med	flygtningekrisen	har	partiet	ligeledes	udtalt,	at	de	ikke	anser	det	for	muligt,	at	

flygtninge	kan	bo	i	Polen	på	nuværende	tidspunkt	(Cienski	2016),	idet	Polen	ikke	har	den	rette	me-

kanisme	til	at	modtage	flygtninge	(Bloomfield	2016).	Det	kan	afslutningsvist	nævnes,	at	partiet	i	

2015	blev	”elected	on	a	vehemently	anti-refugee	and	Eurosceptic	platform”	(Bloomfield	2016),	li-

gesom	formanden	for	partiet,	Jaroslaw	Kaczynski,	har	udtalt,	at	“refugees	were	bringing	diseases	

like	cholera	and	dysentery	to	Europe”	(Boyle	2015). 
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6.3.	Danmark:	Nedslag	i	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	med	betydning	for	Dan-

marks	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	

I	det	følgende	afsnit	redegøres	for	relevante	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	med	betyd-

ning	for	Danmark	i	forbindelse	med	den	nuværende	flygtningekrise.	

	

6.3.1.	Den	danske	velfærdsstat	
Velfærdsstaten	vurderes	som	et	relevant	nedslag	i	Danmark	i	relation	til	flygtningekrisen,	idet	vel-

færdsstaten	er	en	afgørende	brik	i	dansk	identitet	og	er	noget,	som	ligger	alle	danskere	og	danske	

politikere	på	sinde	(Petersen	2003:9).	Ikke	mindst	er	sikringen	af	velfærdsstaten	og	velfærdssta-

tens	fremtid	altid	et	aktuelt	emne	i	dansk	politik.	

Flere	af	verdens	lande	har	eller	taler	om	velfærdsstater,	og	ordet	’velfærdsstat’	dukkede	for	første	

gang	op	i	en	dansk	kontekst	i	1950’erne.	I	ordet	lå	der	en	forestilling	om,	at	samfundet	og	dets	

borgere	skulle	gives	de	bedste	muligheder	for	at	udvikle	en	sikkerhed	og	rigdom	(Bejder	&	Kristen-

sen	2016).	Samtidig	havde	man	en	opfattelse	af,	at	staten	burde	blande	sig	i	borgernes	liv	for	der-

igennem	at	garantere	social	sikkerhed	samt	give	adgang	til	sundhedsmæssige	og	uddannelses-

mæssige	ydelser	(Bejder	&	Kristensen	2016),	og	fokus	var	særligt	på,	at	”et	netværk	af	velfærds-

ydelser	i	sidste	ende	kunne	betale	sig	for	samfundsøkonomien”	(Bejder	&	Kristensen	2016).	Der	vil	

i	det	følgende	derfor	blive	redegjort	for	dannelsen	af	den	danske	velfærdsstat	samt	for	den	type	

velfærdsmodel,	der	er	i	Danmark.	

	

6.3.1.1.	Forenings-	og	Velfærdsdanmark		
I	redegørelsen	for	dannelsen	af	den	danske	velfærdsstat	er	det	relevant	at	inddrage	og	tage	ud-

gangspunkt	i	de	danske	foreninger,	der	blandt	andet	blev	dannet	dels	som	følge	af	de	trange	kår,	

der	var	blandt	de	danske	arbejdere	i	1800-tallet	og	dels	som	følge	af	industrialiseringen	på	det	eu-

ropæiske	kontinent	(Kühle	2008:211).	Disse	organiserede	netværk	og	bevægelser	dannede	gro-

bund	for	blandt	andre	den	danske	arbejderbevægelse	(Kühle	2008:212),	som	resulterede	i	stiftel-

sen	af	Det	Socialdemokratiske	Arbejderparti	i	1875	med	vedtagelsen	af	det	første	partiprogram	i	

1876.	Med	dette	blev	Socialdemokratiet	”det	første	"moderne"	parti	med	program,	presse	og	ba-

sisforeninger	og	konsoliderede	sig	i	de	følgende	årtier	sammen	med	fagbevægelsen	som	en	af	de	

bedst	organiserede	arbejderbevægelser	i	verden”	(Danmarkshistorien.dk).	
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Den	danske	fagbevægelse	var	således	startskuddet	til	Socialdemokratiet,	der	i	1933	sammen	med	

Det	Radikale	Venstre	og	Venstre	vedtog	Kanslergadeforliget	(Bejder	&	Kristensen	2016),	der	”ba-

nede	vejen	for	K.K.	Steinckes	drastiske	omstrukturering	af	den	eksisterende	sociallovgivning	base-

ret	på	ideen	om	”det	sociale	minimum”	og	på	princippet	om	alle	borgeres	sociale	rettigheder	(…)	

Steinckes	socialreform	har	opnået	næsten	mytisk	status	som	symbol	på	velfærdsstatens	gennem-

brud”	(Christiansen	&	Petersen	2003:139).	Med	Kanslergadeforliget	samlede	man	sociallovgivnin-

gen	i	fire	hovedlove:	folkeforsikring,	arbejdsløshedsunderstøttelse,	ulykkesforsikring	og	offentlig	

forsorg	(Bejder	og	Kristensen	2016).	Desuden	blev	der	lagt	vægt	på,	at	”borgernes	rettigheder	ikke	

skulle	indskrænkes,	selv	om	han/hun	havde	økonomiske	problemer	(…)	Den	tilgang	var	med	til	at	

bane	vejen	for	dannelsen	af	den	velfærdsstat,	der	for	alvor	tog	fart	efter	2.	verdenskrig”	(Bejder	og	

Kristensen	2016).	

I	perioden	efter	Anden	Verdenskrig	ønskede	de	politiske	partier	med	Socialdemokratiet	i	spidsen	

at	”gøre	gode	tider	bedre”	(Kühle	2008:279),	og	efter	krigen	blev	der	formuleret	et	omfattende	

velfærdsprogram,	der	”i	vidt	omfang	blev	virkeliggjort	under	socialdemokratisk	ledede	regeringer	

fra	midten	af	1950'erne	indtil	1970'erne”	(Den	Store	Danske	c).	Målet	med	dette	program	var	en	

velfærdsstat,	hvor	ældre	kunne	få	en	rimelig	pension,	og	hvor	syge	kunne	få	den	bedst	mulige	be-

handling	–	gratis	(Kühle	2008:279).	I	1956	blev	folkepensionen	indført,	og	med	denne	overgik	for-

sørgelsessystemet	fra	at	være	et	residualsystem,	hvor	”kun	de	trængende	skulle	have	en	bestemt	

ydelse,	til	et	universalt	system,	hvor	alle	skulle	have	ret	til	den	samme	ydelse	uden	hensyn	til	ind-

komst,	formue,	tidligere	arbejdsmarkedstilknytning	m.m.”	(Kühle	2008:279).	Det	universelle	prin-

cip	blev	også	indført	på	sundhedsområdet,	hvor	alle	offentlige	sundhedsydelser	blev	gratis,	så	alle	

uanset	økonomiske	forhold	blev	ligestillede,	når	det	drejede	sig	om	helbredet	(Kühle	2008:280).	

Derefter	begyndte	velfærdstanken	for	alvor	at	indfinde	sig	i	Danmark,	og	1960’erne	bliver	derfor	

ofte	betegnet	som	den	danske	velfærdsstats	guldalder,	hvor	der	blev	opført	plejehjem,	sygehuse	

og	uddannelsesinstitutioner,	ligesom	at	reallønnen	og	forbruget	steg	med	75	pct.	i	årene	1957-70	

(Bejdersen	&	Kristensen	2016).	I	1976	kom	den	omtalte	”kronen	på	velfærdsstatsværket”	med	Bi-

standsloven,	hvorigennem	hver	borger	fik	en	sagsbehandler	tildelt,	når	”man	søgte	hjælp	fra	det	

offentlige,	og	ansvaret	for	borgernes	velbefindende	blev	i	endnu	højere	grad	lagt	over	til	staten”	

(Bejder	&	Kristensen	2016).	
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Den	danske	velfærdsstat	har	således	været	længe	undervejs,	og	ifølge	historikerne	Niels	Finn	Chri-

stiansen	og	Klaus	Petersen	har	Socialdemokratiet	uden	tvivl	været	en	af	de	vigtigste	aktører	i	op-

bygningen	af	velfærdsstaten,	idet	partiet	satte	velfærdspolitiske	krav	på	den	politiske	dagsorden	–	

ligesom	Christiansen	og	Petersen	heller	ikke	kan	forestille	sig	at	forklare	den	danske	velfærdsstats	

historiske	udvikling	uden	Socialdemokratiet	og	den	socialdemokratiske	arbejderbevægelse	(Chri-

stiansen	&	Petersen	2003:147).		

I	forlængelse	af	ovenstående	afsnits	fokus	på	Socialdemokratiets	store	indflydelse	på	dannelsen	af	

den	danske	velfærdsstat,	må	det	dog	pointeres,	at	det	i	lige	så	høj	grad	er	selve	den	forenings-

tanke,	der	ligger	til	grund	for	dannelsen	af	partiet,	der	danner	grobund	for	den	danske	velfærds-

stat.	Danmark	kan	således	karakteriseres	som	et	foreningsland	med	en	lang	tradition	for	forenin-

ger	med	både	økonomiske,	sociale,	sundhedsmæssige,	kulturelle	og	politiske	formål,	hvoraf	blandt	

andet	andelsbevægelsen	og	højskolebevægelsen	kan	fremhæves	(Torpe	2013:94).	Ligesom	det	er	

tilfældet	med	arbejderbevægelsen,	der	lå	til	grund	for	dannelsen	af	Socialdemokratiet	kan	for-

eningstraditionen	betegnes	som	en	folkebevægelse	med	en	organisering	”nedefra-og-op”,	hvor	

den	danske	civilbefolkning	forenede	sig	på	tværs	af	sociale	grupperinger	og	klasser	(Svendsen	&	

Svendsen	2006:100).	Disse	grupperinger	har	bidraget	til	dannelsen	af	tillid	mellem	grupper	i	form	

af	positiv	social	kapital	(Svendsen	&	Svendsen	2006:100),	og	denne	tillid	fremstår	som	en	afgø-

rende	faktor	i	dannelsen	af	den	universelle	velfærdsmodel,	som	eksisterer	i	Danmark,	jf.	afsnit	

6.3.1.2	nedenfor.	Netop	tillid	kan	siges	at	være	essentiel	i	den	universelle	velfærdsmodel,	der	

blandt	andet	kræver	et	højt	skatteniveau	og	engagement,	hvorfor	den	enkelte	borger	må	have	til-

lid	til,	at	den	pågældendes	medborgere	bidrager	til	fællesskabet.	Fælles	for	de	folkelige	foreninger	

–	herunder	arbejderbevægelsen	og	Socialdemokratiet	–	er,	at	de	har	haft	en	særlig	stor	betydning	

for	skabelsen	af	positiv	social	kapital	i	Danmark	i	det	19.	århundrede,	hvilket	har	bidraget	til	dan-

nelsen	af	den	velfærdsmodel,	der	findes	i	Danmark.	Modsat	øvrige	lande	på	det	europæiske	konti-

nent	er	det	danske	demokrati	således	”i	vid	udstrækning	baseret	på	folkelige	bevægelser	og	”for-

eningsliv”	og	er	i	den	forstand	broget	og	mangfoldigt”	(Larsen	&	Møller	2016:52)	med	forskellige	

foreninger	og	netværk	på	tværs	af	sociale	lag,	klasser	og	interesser,	hvilket	har	påvirket	og	haft	

indflydelse	på	velfærdsstatens	udvikling	(Larsen	&	Møller	2016:52).	

Tanken	om	”Foreningsdanmark”	indgår	dermed	i	fortællingen	om	Danmark	og	landets	velfærds-

model.	Foreningstanken	er	således	noget,	der	bidrager	til	en	fælles	forståelse	af,	hvad	det	vil	sige	
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at	være	dansk	(Torpe	2013:107),	og	det	er	derfor	også	noget	”vi	er	ivrige	for,	at	nydanskere	skal	

lære	at	sætte	pris	på”	(Torpe	2013:107).	

	

6.3.1.2.	Den	danske	universelle	velfærdsmodel		
Som	nævnt	ovenfor	overgik	den	danske	velfærdsmodel	fra	at	være	hvad,	der	karakteriseres	som	

residual	til	universel	med	indførslen	af	folkepensionen	i	1956,	og	den	dag	i	dag	beskrives	den	dan-

ske	velfærdsmodel	fortsat	som	værende	universel	(politiknu.systime.dk).	I	redegørelsen	af	den	

danske	velfærdsmodel	er	det	derfor	relevant	at	inddrage	den	danske	sociolog	Gøsta	Esping-Ander-

sen,	der	har	opstillet	fire	socialpolitiske	modeller,	der	kendetegner	fire	forskellige	typer	velfærds-

stater.	Med	’en	socialpolitisk	model’	henvises	til	”en	forenklet	skitse,	som	afspejler	det	centrale	i	

socialpolitikkens	indretning:	den	underforståede	”samfundskontrakt”	som	i	hvert	enkelt	land	og	i	

hvert	tilfælde	indretter	forholdet	mellem	borgeren	og	staten”	(Bislev	2004:101),	og	som	kan	siges	

at	”fordele	forsørgerbyrden	forskelligt	på	de	tre	områder	af	samfundet:	staten,	markedet	og	det	

civile	samfund”	(Bislev	2004:101).	Esping-Andersen	navngiver	de	fire	modeller	den	korporative,	

den	katolske,	den	liberale	og	den	socialdemokratiske	model	(Bislev	2004:108).	Ofte	slås	den	katol-

ske	og	den	korporative	model	dog	sammen	til	en	konservativ	model	(Bislev	2004:108),	ligesom	

den	socialdemokratiske	model	ofte	beskrives	som	den	universelle	model,	og	den	liberale	model	

ofte	kaldes	den	residuale	model.	I	folkemunde	taler	man	dog	om	den	korporative	model,	den	uni-

verselle	model	og	den	residuale	model	(politiknu.systime.dk).	Med	disse	tre	modeller	er	der	såle-

des	tale	om	en	række	idealtyper,	der	grundlæggende	adskiller	sig	ved,	hvordan	de	finansieres	og	

organiseres,	ligesom	det	er	forskelligt,	hvem	der	modtager	ydelser,	og	hvor	meget	man	kan	mod-

tage	(politiknu.systime.dk).	Dog	blander	virkelighedens	velfærdsstater	nogle	gange	modellerne	

sammen,	men	på	det	europæiske	kontinent	karakteriseres	Tyskland,	Frankrig,	Østrig	og	Italien	

overvejende	som	korporative,	mens	Storbritannien	kommer	tæt	på	den	residuale	model,	og	de	

nordiske	lande	overvejende	er	universelle	(politiknu.systime.dk).	

Den	danske	velfærdsmodel,	der	defineres	som	den	universelle	–	eller	socialdemokratiske	–	model,	

er	kendetegnet	ved,	at	ydelserne	”har	til	formål	ikke	blot	at	afværge	fattigdom,	men	også	at	sikre	

en	effektiv	social	fungeren.	Folk,	som	rammes	af	en	”social	begivenhed”,	skal	sikres	mod	at	miste	

deres	evne	til	at	fungere	i	samfundet	ved	hjælp	af	tilskud	og	service,	som	hjælper	dem	med	at	for-

sørge	sig	på	det	niveau,	de	er	vant	til,	indtil	de	–	ved	statens	hjælp	–	kommer	tilbage	på	arbejds-
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markedet”	(Bislev	2004:110).	Ifølge	Esping-Andersen	er	der	to	forudsætninger,	der	skal	være	op-

fyldt	for,	at	den	universelle	velfærdsmodel	kan	være	til	stede	i	et	land.	Den	ene	er,	”at	staten	kan	

skabe	rammer	om	et	godt	liv	–	at	staten	kan	bruges	konstruktivt,	og	at	politiske	reformer	kan	for-

bedre	samfundet.	Den	anden	er	et	positivt	forhold	mellem	borgere	og	stat	–	en	vilje	til	solidaritet	

og	deltagelse	fra	borgernes	side,	og	en	serviceorientering	fra	statens	side”	(Bislev	2004:110).	Med	

den	universelle	velfærdsmodel	følger	endvidere	en	stor	offentlig	sektor	med	store	overførselsind-

komster,	høj	skat	og	et	stort	offentligt	serviceapparat,	og	det	sociale	ideal	i	denne	velfærdsstat	er,	

”at	de	høje	skatter	primært	hviler	på	de	mest	velhavende,	og	de	ydelser,	de	finansierer,	mest	går	

til	de	mindst	velhavende”	(Bislev	2004:110).	I	både	den	universelle	og	den	residuale	velfærdsstat	

foregår	finansieringen	overvejende	igennem	skatter,	som	alle	borgere	betaler	(politiknu.sy-

stime.dk),	men	modsat	den	residuale	velfærdsmodel	er	alle	borgere,	der	lever	i	en	universel	vel-

færdsstat,	som	udgangspunkt	berettiget	til	at	modtage	ydelser	og	hjælp,	såfremt	den	pågældende	

ydelse	er	relevant	for	den	enkelte	borger	(politiknu.systime.dk).	

Ikke	alle	universelle	velfærdsstater	er	dog	ens	indrettet,	og	der	kan	således	være	forskellige	grader	

af	brugerbetaling.	I	Danmark	er	det	for	eksempel	gratis	at	gå	til	læge	eller	at	være	indlagt	på	hospi-

talet,	men	til	gengæld	er	der	høj	brugerbetaling	på	medicin	(politiknu.systime.dk).	Desuden	er	dén	

universelle	velfærdsmodel,	der	findes	i	netop	Danmark	”omfattende	i	kraft	af	de	mange	kerne-

ydelser,	der	er	gratis:	folkepension,	Statens	Uddannelsesstøtte	(SU),	gratis	grundskolegang	og	vi-

dere	uddannelse,	kontanthjælp,	børnepenge”	(dr.dk	a).	Det	bærende	princip	i	den	universelle	vel-

færdsmodel	er	således,	at	landets	borgere	har	ret	til	visse	centrale	ydelser,	og	borgerne	er	derfor	

ikke	afhængige	af	private	velfærdsforsikringer	eller	civilsamfundets	hjælpeorganisationer	(dr.dk	a).	

Den	universelle	velfærdsmodel	kræver	til	gengæld	et	højt	skatteniveau,	og	for	at	denne	type	vel-

færdsmodel	kan	fungere,	”har	borgerne	pligt	til	at	yde	det	bedste,	de	kan	for	samfundet.	Et	afgø-

rende	aspekt	er	et	progressivt	skattesystem,	hvor	højtlønnede	betaler	en	høj	skat,	og	lavtlønnede	

betaler	en	lavere	skat.	På	denne	måde	udligner	velfærdsmodellen	økonomiske	forskelle	mellem	

borgerne	og	sikrer,	at	alle	får	centrale	ydelser	gratis.	Når	ydelserne	er	gratis	for	alle,	er	det	ikke	

stigmatiserende	at	modtage	dem.	Med	andre	ord:	Alle	betaler	til	velfærden,	og	derfor	har	alle	ret	

til	at	modtage	ydelserne”	(dr.dk	a).	Som	nævnt	under	afsnit	6.3.1.1,	kræver	denne	type	velfærds-

model	dermed,	at	landets	borgere	har	tillid	til,	at	alle	bidrager	til	samfundet,	og	at	der	ikke	er	no-

gen,	der	kører	”frihjul”.	
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Afslutningsvist	kan	det	pointeres,	at	der	synes	at	være	enighed	blandt	danske	borgere,	historikere	

og	politikere	om,	at	velfærdsstaten	er	et	vigtigt	aktiv	for	Danmark,	og	ifølge	historikeren	Bo	Lide-

gaard	er	velfærdsstaten	”i	sin	danske	udformning	først	og	fremmest	den	fremherskende	overlevel-

sesstrategi	i	det	20.	århundrede,	det	vil	sige	statsmagtens	sociale	og	ideologiske	oprustning	mod	

ydre	og	indre	fjender”	(Lidegaard	2003:154).	
	

6.3.2.	Danmark	i	EU	–	et	forbeholdsland	
Da	Danmark	blev	medlem	af	det	daværende	EF	den	1.	januar	1973,	var	det	primært	på	grund	af	

økonomiske	årsager.	Det	var	i	Danmarks	interesse	at	beskytte	sin	landbrugseksport	til	Storbritan-

nien,	og	pragmatiske	overvejelser	snarere	end	politiske	visioner	synes	at	have	været	motivationen	

for	dansk	EF-medlemskab,	idet	Danmark	havde	”en	meget	selektiv	accept	af	EF’s	målsætninger	

(…).	Man	fastholdt,	at	EF	primært	var	relevant	som	en	økonomisk	organisation”	(Kelstrup	m.fl.,	

2012:417).	Siden	medlemskabet	i	1973	har	en	afgørende	begivenhed	i	historien	om	Danmarks	

medlemskab	af	EU	vist	sig	at	være	indførslen	af	de	fire	forbehold.	Det	var	i	forbindelse	med	Maa-

strichttraktaten	–	også	kendt	som	Traktaten	om	Den	Europæiske	Union	–,	hvor	det	tidligere	EF	

blev	omdannet	til	EU,	at	Danmark	blev	et	egentligt	forbeholdsland.	Baggrunden	for	de	fire	forbe-

hold	var	den	danske	befolknings	afvisning	af	Maastricht-traktaten	ved	folkeafstemningen	d.	2.	juni	

1992	(Kelstrup	m.fl.	2012:418-419).	Efter	det	danske	’nej’	til	Maastricht-traktaten	fik	Danmark	ved	

den	intergovernmentale	Edinburghafgørelse	af	12.	december	1992	de	øvrige	medlemslandes	ac-

cept	af	at	stå	uden	for	fire	nærmere	præciserede	områder	af	EU-samarbejdet;	forsvarspolitik,	øko-

nomisk	og	monetær	union,	unionsborgerskabet	samt	retlige	og	indre	anliggender	(Kelstrup	m.fl.	

2012:423).	En	ny	folkeafstemning	blev	afholdt	d.	18.	maj	1993,	og	Maastricht-traktaten	blev	i	kom-

bination	med	Edinburghafgørelsen	vedtaget	af	den	danske	befolkning	(Kelstrup	m.fl.	2012:418).	

Det	findes	relevant	at	redegøre	nærmere	for	det	retlige	forbehold,	idet	dette	forbehold	kan	siges	

at	være	relevant	for	Danmarks	rolle	i	en	fælles	EU-håndtering	af	flygtningekrisen.	Med	det	retlige	

forbehold	menes	det	helt	præcist,	at	Danmark	ikke	deltager	i	EU-samarbejdet	inden	for	asyl,	ind-

vandring,	grænsekontrol,	civilret	og	politi-	og	strafferetlige	anliggender	på	overstatsligt	niveau	

(Kelstrup	m.fl.	2012:423).	Det	retlige	forbehold	blev	således	formuleret	som	et	forbehold	over	for	

overstatsligt	samarbejde,	hvorfor	forbeholdet	kan	siges	at	være	rettet	på	formen	og	ikke	indholdet	

af	de	retlige	og	indre	anliggender	(Gammeltoft-Hansen	&	Adler-Nissen	2008:35).		
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Med	Maastricht-traktaten	blev	de	retlige	og	indre	anliggender	tilføjet	EU-samarbejdet	på	mellem-

statsligt	niveau,	og	Danmark	fik	som	nævnt	et	forbehold	over	for	overstatsligt	samarbejde	på	om-

rådet	(EU-Oplysningen	d).	Med	Amsterdamtraktaten	fra	1999	blev	samarbejdet	om	asyl,	indvan-

dring,	grænsekontrol	og	civilret	flyttet	til	overstatsligt	niveau	(Kelstrup	m.fl.	2012.423),	og	det	ret-

lige	forbehold	blev	således	aktiveret	for	spørgsmål	vedrørende	udlændingepolitik,	grænsekontrol	

og	civilret	(Gammeltoft-Hansen	&	Adler-Nissen	2008:36).	Senest	har	Lissabontraktaten	fra	2009	

betydet,	at	den	sidste	del	af	det	retlige	samarbejde	er	flyttet	til	overstatsligt	niveau,	hvorfor	det	

danske	retsforbehold	nu	har	fået	et	væsentligt	større	omfang,	idet	det	som	nævnt	kun	tillader	

Danmark	at	deltage	på	mellemstatsligt	niveau	(Kelstrup	m.fl.	2012:423-424).	

I	forbindelse	med	flygtningekrisen	må	det	nævnes,	at	Danmark,	på	trods	af	det	retlige	forbehold,	

er	omfattet	af	Dublin-forordningen,	idet	Danmark	har	indgået	en	parallelaftale	vedrørende	denne	

retsakt	(EU-Oplysningen	e).	En	parallelaftale	kan	defineres	som	en	mellemstatslig	aftale	mellem	

EU	og	en	medlemsstat	om	at	deltage	i	en	del	af	et	overstatsligt	samarbejde	(EU-Oplysningen	f).	

Danmark	har	blandt	andet	indgået	en	sådan	parallelaftale	med	EU	vedrørende	Dublin-forordnin-

gen,	idet	Danmark	ønsker	at	være	en	omfattet	af	denne	retsakt,	og	Dublin-forordningen	er	således	

gældende	i	Danmark.	Kommissionen	har	flere	gange	foretaget	ændringer	i	Dublin-forordningen,	

og	Danmark	har	i	forbindelse	med	disse	accepteret,	at	ændringerne	også	skulle	være	gældende	for	

Danmark,	om	end	Danmark	ikke	har	mulighed	for	at	være	med	til	udformningen	og	vedtagelsen	af	

reglerne.	Danmark	har	mulighed	for	at	afvise	ændringer,	hvilket	dog	som	udgangspunkt	vil	betyde,	

at	EU	vil	anse	parallelaftalen	som	opsagt	(EU-Oplysningen	g).	I	skrivende	stund	har	Kommissionen	

foreslået	en	ændring	af	Dublin-forordningen,	der	vil	betyde,	at	Kommissionen	fremover	har	mulig-

hed	for	at	fordele	flygtninge	mellem	medlemsstaterne	i	nødsituationer	–	de	såkaldte	flygtninge-

kvoter	(EU-Oplysningen	g).	Nærmere	bestemt	foreslår	Kommissionen	en	permanent	krisemeka-

nisme	som	en	ændring	af	Dublin-forordningen	(EU-Oplysningen	g).	Denne	permanente	krisemeka-

nisme	omhandler	”en	procedure	for	omfordeling,	som	kan	iværksættes,	når	en	række	kriterier	er	

opfyldt.	Kriterierne	går	på	antal	asylansøgere	i	forhold	til	landets	indbyggertal	og	antallet	af	perso-

ner,	der	har	passeret	grænserne	ulovligt	i	en	seks	måneders	periode”	(EU-Oplysningen	g).	Kommis-

sionen	foreslår	i	forbindelse	med	denne	permanente	krisemekanisme,	at	et	land	skal	betale	0,002	

pct.	af	dets	BNP	til	EU-budgettet,	hvis	landet	kan	retfærdiggøre,	at	det	ikke	kan	modtage	de	om-

fordelte	asylansøgere.	Ligeledes	foreslår	Kommissionen,	at	fordelingen	inden	for	krisemekanismen	
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skal	ske	på	baggrund	af	en	fordelingsnøgle,	der	indregner	befolkningsstørrelse,	BNP,	arbejdsløshed	

samt	antal	af	modtagne	asylansøgere	(EU-Oplysningen	g).	Bliver	Kommissionens	forslag	vedtaget,	

og	ønsker	Danmark	fortsat	at	være	omfattet	af	Dublin-forordningen	–	med	de	nye	tilføjelser	–,	skal	

Danmark	som	udgangspunkt	deltage	i	den	permanente	krisemekanisme	med	en	kvoteordning	for	

fordeling	af	flygtninge	(EU-Oplysningen	g).	Ønsker	Danmark	ikke	at	tilslutte	sig	denne	ændring	af	

Dublin-forordningen,	vil	parallelaftalen	som	nævnt	som	udgangspunkt	være	opsagt	(EU-Oplysnin-

gen	d).	

I	forbindelse	med	Danmarks	rolle	i	EU's	håndtering	af	flygtningekrisen	må	det	nævnes,	at	Danmark	

indgår	i	Schengen-samarbejdet	som	beskrevet	i	afsnit	6.1.1	på	trods	af	det	retlige	forbehold.	Dan-

mark	tiltrådte	Schengen-samarbejdet	i	1996	og	deltager	på	nuværende	tidspunkt	fuldt	ud	i	samar-

bejdet	(Den	Store	Danske	d).	Grundet	det	retlige	forbehold	deltager	Danmark	dog	ikke	i	vedtagel-

sen	af	Schengen-reglerne,	men	kan,	på	samme	måde	som	ved	Dublin-forordningen,	efterfølgende	

vælge,	om	disse	regler	skal	gælde	i	Danmark.	Vælger	Danmark,	at	nye	Schengen-regler	skal	gælde	i	

landet,	skal	Folketinget	gennemføre	disse	i	dansk	lovgivning	inden	for	en	frist	på	seks	måneder	

(EU-Oplysningen	h).	Det	har	endnu	ikke	været	tilfældet,	at	Danmark	har	besluttet	ikke	at	deltage	i	

ny	lovgivning	inden	for	Schengen-området	(EU-Oplysningen	h).	

	

6.4.	Polen:	Nedslag	i	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	med	betydning	for	Polens	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	

I	et	historisk	perspektiv	må	det	fremhæves,	at	Polen	har	været	præget	af	en	stor	grad	af	forander-

lighed	og	manglende	stabilitet	gennem	historien.	Dette	afsnit	har	til	formål	at	give	et	indblik	i	

denne	foranderlighed,	og	i	det	følgende	skitseres	derfor	historiske	begivenheder,	som	må	siges	at	

have	betydning	for	den	flygtninge-	og	immigrationspolitik,	der	kendetegner	Polen	i	dag	jf.	afsnit	

6.2.2.	Ligeledes	giver	afsnittet	et	indblik	i	Polens	medlemskab	af	EU.	

	

6.4.1.	Historiske	begivenheder	med	betydning	for	polsk	identitet	
	

6.4.1.1.	Polens	tre	delinger	og	kirkens	rolle	
Et	relevant	første	nedslag	i	Polens	historie	er	de	tre	delinger	af	landet	i	henholdsvis	1772,	1793	og	

1795,	idet	disse	delinger	indvarslede	123	år,	hvor	Polen	forsvandt	fra	verdenskortet	og	kun	eksi-
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sterede	som	en	kulturel	størrelse	uden	stat	og	egne	institutioner,	og	hvor	kirken	kom	til	at	få	afgø-

rende	betydning	for	den	polske	kulturs	overlevelse	(Nielsen	2010:11-14).	Mens	mange	europæiske	

lande,	heriblandt	Danmark,	i	1600-	og	1700-tallet	styrkede	centralmagten,	var	det	modsatte	tilfæl-

det	i	Polen,	hvor	den	polske	adel	blev	stadig	stærkere	på	bekostning	af	en	svagere	kongemagt	(Ni-

elsen	2010:11).	Således	havde	den	polske	adel	i	1600-	og	1700-tallet	stor	magt	i	form	af	parlamen-

tet,	Sejm,	hvor	de	valgte	landets	konger,	og	hvor	et	krav	om	enstemmighed	reelt	lammede	Sejmen	

som	en	aktiv	politisk	faktor	(Nielsen	2010:11).	Denne	svækkelse	af	centralmagten,	som	ikke	mindst	

afspejledes	i	kongemagtens	manglende	evne	til	at	oprette	og	fastholde	en	effektiv	polsk	hær,	kom	

til	at	betyde,	at	Polen	var	mere	sårbar	over	for	angreb	udefra:	”Living	in	a	country	without	natural	

defences	and	surrounded	by	enemies	made	it	essential	to	have	strong	leadership	with	the	ability	

to	mobilise	resources	for	defence.	Unfortunately,	the	Kings	of	Poland	were	elected,	and	the	Parlia-

ment	(…)	required	all	decisions	to	be	taken	unanimously.	This	provided	unlimited	opportunities	for	

foreign	powers	to	intervene	in	order	to	get	someone	favourable	to	them	elected”	(Alcock	

2002:156).	I	løbet	af	1700-tallet	blev	Sejmen	stadig	mere	korrupt	og	påvirkelig	for	indflydelse	fra	

andre	lande	(Nielsen	2010:11),	og	omkring	år	1770	var	Polen	grundlæggende	svagt,	om	end	det	

var	et	af	Europas	største	lande	(Den	Store	Danske	e).	

De	omkringliggende	stater	var	interesserede	i	at	fastholde	Polen	som	et	svagt	land	ved	at	forhin-

dre	enhver	form	for	politisk,	administrativ	eller	militær	reform	(Den	Store	Danske	e),	og	i	årene	fra	

1772	til	1795	delte	Rusland,	Preussen	og	Østrig	skridt	for	skridt	Polen	imellem	sig	(Polens	delinger	

fremgår	af	kort	1	nedenfor)	(Nielsen	2010:11).	Det	må	fremhæves,	at	Polen	hverken	er	den	første	

eller	sidste	stat,	der	er	blevet	udraderet	af	verdenskortet	–	men	det	specielle	ved	de	tre	delinger	

består	i,	at	”det	var	tre	monarkier,	som	”tog	for	sig”	af	territoriet	og	befolkningen	i	en	gammel	og	

anerkendt	stat	midt	i	Europa,	idet	de	først	blokerede	for	dens	reformer	og	derefter	(…)	erklærede	

dens	blotte	eksistens	for	at	være	en	trussel,	selvom	denne	stat	hverken	stillede	nogen	territoriale	

krav	eller	var	en	militariseret	fæstning”	(Krzemiński	2009:26).	Som	det	fremgår	af	kort	1	nedenfor	

mistede	Polen	ved	den	første	deling	i	1772	cirka	en	tredjedel	af	sit	areal	og	over	en	tredjedel	af	sin	

befolkning	til	Rusland,	Preussen	og	Østrig	(Den	Store	Danske	e).	På	trods	af	denne	deling	oplevede	

Polen	efterfølgende	økonomisk	og	kulturel	fremgang	(Den	Store	Danske	e),	og	i	1791	lykkedes	det	

den	polske	Sejm	at	vedtage	”den	hidtil	mest	demokratiske	forfatning	i	Europa”	(Nielsen	2010:11)	–	
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en	forfatning,	som	”went	far	toward	redressing	many	of	the	constitutional	impediments	to	natio-

nal	survival”	(Biskupski	2000:18).	Hverken	Rusland	eller	Preussen	ville	dog	acceptere	dette	

stærkere	Polen,	og	”Indeed,	the	constitution	so	concerned	Russia	and	Prussia	that	they	combined	

to	partition	Poland	once	again”	(Biskupski	2000:18).	Således	blev	Polen	i	1793	delt	for	anden	gang	

mellem	Rusland	og	Preussen.	Det	er	karakteristisk	for	denne	deling,	at	den	var	“so	gigantic	an	am-

putation	of	territory	that	what	remained	was	incapable	of	independent	existence”	(Biskupski	

2000:18).	En	opstand	blev	indledt	mod	delingsmagterne,	men	oprørerne	måtte	bukke	under,	og	i	

1795	delte	Rusland,	Preussen	og	Østrig	det	resterende	Polen	mellem	sig	(Den	Store	Danske	e).	Po-

len	ophørte	således	med	at	eksistere,	og	først	123	år	senere,	i	1918,	dukkede	Polen	igen	op	på	

verdenskortet	(Nielsen	2010:11).		

	

I	de	123	år,	hvor	Polen	som	nævnt	kun	eksisterede	som	en	kulturel	størrelse	uden	stat	og	egne	in-

stitutioner,	kom	kirken	til	at	spille	en	afgørende	rolle	som	samlingsfaktor	for	den	polske	nation.	

Mens	den	katolske	kirke	ikke	havde	været	specielt	fremtrædende	i	Polen	før	de	tre	delinger,	blev	

dette	i	høj	grad	tilfældet	efter	1795,	hvor	kirkens	rolle	som	erstatning	for	en	stat	voksede:	”Kirken	

blev	den	institution,	som	bar	den	polske	kultur	gennem	alle	disse	år.	I	Danmark	var	det	på	samme	

tid	demokratiet	og	de	folkelige	bevægelser,	som	blev	udgangspunktet	for	den	nationale	identitet”	

Kort	1	
Kort	over	Polens	tab	af	landområder	i	1600-	
og	1700-tallet,	herunder	Polens	tre	delinger	
i	1772,	1793	og	1795.	
Kilde:	Den	Store	Danske	e	
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(Nielsen	2010:14).	Det	kan	således	siges,	at	mens	andre	europæiske	lande	konsoliderede	sig	som	

moderne	nationalstater	med	’the	modern	version	of	national	identification’,	”This	process	did	not	

pass	over	Polish	soil,	yet	it	took	on	a	different	form	and,	due	to	the	lack	of	state	institutions,	it	re-

ferred	to	the	structures	already	available	to	the	Poles,	such	as	the	Catholic	Church”	(Góra	&	Mach	

2010:222).	

De	123	år	uden	eksistens	på	landkortet	kom	således	til	at	befæste	grundstrukturen	i	Polens	sær-

lige	grundforståelse,	hvor	ikke	mindst	kirkens	basale	rolle	blev	fastlagt	(Nielsen	2010:15).	Ligeledes	

er	det	kendetegnende,	at	”The	years	of	partitions,	with	frequent	uprisings	against	the	foreign	

powers,	invested	Polish	political	culture	with	another	interesting	notion,	that	of	Messianism”	

(Góra	&	Mach	2010:222).	Denne	forestilling	om	Polen	som	‘folkenes	Messias’	(Nielsen	2010:13)	

“depicted	the	suffering	of	the	divided	–	yet	chosen	–	nation	thrown	apart	by	powerful	countries	as	

a	sacrifice	for	the	well-being	of	other	Western	nations.	This	mythical	concept,	still	present	in	the	

Polish	national-historical	memory,	strengthens	the	image	of	Poland	as	a	country	always	threat-

ened	and	attacked	by	others”	(Góra	&	Mach	2010:222).	
	

6.4.1.2.	Polen	genopstår	i	kølvandet	på	Første	Verdenskrig	
Et	relevant	andet	nedslag	i	Polens	historie	er	Polens	’genopståen’	i	1918/1919,	idet	landet	efter	

123	års	ikkeeksistens	skulle	genfinde	sin	plads	i	Europa	og	forene,	hvad	der	havde	været	adskilt	i	

flere	generationer.	Flere	forhold	fik	betydning	for,	at	Polen	igen	indfandt	sig	på	verdenskortet	i	

kølvandet	på	Første	Verdenskrig.	Dels	gik	Polens	besættelsesmagter	i	opløsning,	hvilket	betød,	at	

Polen	i	dette	magttomrum	kunne	genopstå	som	en	selvstændig	stat:	”The	war	essentially	made	

Poland,	or,	more	accurately,	the	war	unmade	the	partitioning	empires,	and	their	dissolution	allo-

wed	Poland	to	resurface”	(Biskupski	2000:38).	I	international	politik	havde	der	ikke	være	nogen	

udvikling	i	det	polske	spørgsmål	i	mange	år,	idet	de	tre	delingsmagter	havde	en	fælles	interesse	i	

at	undgå	dette	spørgsmål	–	men	i	1914	befandt	delingsmagterne	sig	”in	opposite	camps,	and	the	

western	states,	over	the	course	of	the	war,	determined	that	Poland	was	a	question	worth	raising”	

(Biskupski	2000:38).	Dels	var	det	af	stor	betydning,	at	der	eksisterede	”a	large	concentration	of	

Poles	who	exhibited	a	high	degree	of	national	consciousness.	The	powers	could	not	have	re-cre-

ated	Poland	–	even	if	it	had	suited	them	–	had	the	Poles	not	been	available	for	that	project”	

(Biskupski	2000:38).	Polens	nye	grænser,	som	de	fremgår	af	kort	2	nedenfor,	blev	dels	bestemt	

ved	Fredskonferencen	i	Paris	i	1919	med	vedtagelsen	af	Versaillestraktaten,	dels	ved	krige	med	
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nabostaterne	i	årene	efter	1918,	hvor	det	nye	Polen	forsøgte	at	stabilisere	sig	(Den	Store	Danske	

f).		

	

Det	er	kendetegnende	for	dette	nye	Polen,	at	det	opstod	som	et	stærkt	splittet	land	både	socialt,	

politisk	og	etnisk	og	præget	af	større	nationale	og	religiøse	mindretal	(Nielsen	2010:19-24,	Den	

Store	Danske	f).	Således	kan	mellemkrigstidens	Polen	omtales	som	en	multikulturel	stat	(Nielsen	

2010:27).	Kirken	udgjorde	fortsat	den	kulturelle	institution,	der	havde	’størst	folkelig	berøring’,	om	

end	dens	rolle	–	af	flere	årsager,	herunder	multikulturalismen	–	var	mindre	end	under	de	123	år	

under	fremmed	magt	(Nielsen	2010:27).	
	

6.4.1.3.	Polen	under	Anden	Verdenskrig	og	kommunismen	
Et	relevant	tredje	nedslag	i	Polens	historie	er	Polens	såkaldte	’fjerde’	deling	i	form	af	den	hemme-

lige	tillægsprotokol	til	den	tysk-sovjetiske	ikke-angrebspagt	fra	1939,	som	opdelte	Østeuropa,	her-

under	Polen,	i	en	tysk	og	sovjetisk	interessesfære	(Den	Store	Danske	g,	Den	Store	Danske	h).	Med	

Hitlers	angreb	mod	Polen	i	september	1939	og	et	sovjetisk	angreb	få	uger	senere	forsvandt	Polen	

igen	som	stat	(Den	Store	Danske	f).	Krigen	var	”en	katastrofe	af	hidtil	usete	dimensioner	for	den	

polske	nation”	(Nielsen	2010:31).	Således	må	nævnes,	at	den	af	Tyskland	besatte	del	af	Polen	blev	

delt	i	to:	den	ene	del	kom	direkte	under	Tyskland	–	”The	whole	of	this	territory	was	to	be	immedi-

ately	and	forcibly	Germanized”	(Biskupski	2000:105)	–,	mens	den	anden	del	formelt	set	blev	en	ny	

Kort	2	
Kort	over	Polens	ændrede	grænser	efter	Første	
Verdenskrig	og	Anden	Verdenskrig	
Kilde:	Den	Store	Danske	f	
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stat	i	form	af	Generalguvermentet,	hvis	administration	havde	til	formål	at	udrydde	den	polske	

elite,	fjerne	alle	rester	af	polsk	kultur	og	udrydde	samtlige	jøder	(Nielsen	2010:33).	I	den	sovjetisk	

besatte	del	af	Polen	var	den	polske	nation	ligeledes	truet	på	sin	eksistens:	”The	Soviets	worked	a	

demographic	revolution	in	the	historic	Polish	east	by	conducting	a	systematic	de-Polonization	and	

social	restructuring	of	their	newly	acquired	territories”	(Biskupski	2000:105).	Ikke	mindst	fremstår	

Katynmassakren,	Stalins	massehenrettelser	af	polske	officerer	i	1940,	som	et	symbol	på	den	sovje-

tiske	undertrykkelse	af	Polen	(Nielsen	2010:119).	På	trods	af	disse	grusomme	overgreb	på	det	pol-

ske	folk,	formåede	den	polske	kultur	at	overleve	rædslerne	fra	Anden	Verdenskrig	(Nielsen	

2010:31).	Mens	den	polske	elite	stort	set	forsvandt	under	Anden	Verdenskrig	–	omkommet	under	

krigen	eller	flygtet	til	Vesten	–,	var	den	katolske	kirke	den	eneste	institution,	”som	havde	en	vis	in-

tellektuel	og	moralsk	habitus”	(Nielsen	2010:44,	51).	

I	1945,	da	krigen	var	afgjort	militært	og	politisk	i	form	af	Jalta-	og	Potsdam-konferencerne	(Nielsen	

2010:42),	blev	også	Polens	skæbne	afgjort.	Geografisk	lå	det	Polen,	der	kom	ud	af	Anden	Verdens-

krig,	et	andet	sted	end	det,	der	eksisterede	fra	1918-1939,	idet	dette	nye	Polen	var	’parallelfor-

skudt’	nogle	hundrede	kilometer	mod	vest	(se	kort	2	ovenfor)	(Nielsen	2010:42-43).	Nationale	og	

religiøse	mindretal	var	nu	meget	små,	og	landet	var	næsten	udelukkende	polsk	og	katolsk	(Den	

Store	Danske	f).	Ligeledes	kom	Polen	under	Sovjetunionens	indflydelse,	og	et	kommunistisk	sy-

stem	blev	gradvist	presset	ned	over	landet	i	årene	efter	Anden	Verdenskrig	(Nielsen	2010:42).	Po-

len	blev	ikke	en	republik	i	Sovjetunionen,	men	fik	et	vist	indre	selvstyre	under	den	sovjetiske	kon-

trol	(Nielsen	2010:45).	I	1948	blev	Den	Polske	Folkerepublik	med	et	kommunistisk	styre	oprettet,	

og	denne	varede	formelt	set	helt	frem	til	december	1990	(Nielsen	2010:42).	Det	må	fremhæves,	at	

kirken	fortsat	havde	en	stærk	position	i	Polen	under	Den	Polske	Folkerepublik	(Nielsen	2010:47).	

Kommunisterne	opfattede	kirken	som	”et	bolværk	for	polsk	tradition	og	kultur,	det	fuldendte	ud-

tryk	for	polsk	identitet”	(Nielsen	2010:54)	og	forstod,	at	kirken	og	kommunismen	ideologisk	ude-

lukkede	hinanden	–	”alligevel	var	begge	parter	tvunget	til	at	finde	former	for	kompromis”	(Nielsen	

2010:54).	Kirken	fik	således	lov	til	at	virke	i	det	kommunistiske	Polen,	og	i	1950	indgik	kirken	og	

den	kommunistiske	regering	en	aftale,	et	konkordat,	der	præciserede	forholdene	mellem	de	to	

magtinstitutioner:	Kirken	fik	lov	til	at	eksistere	og	opretholde	et	normalt	menighedsliv	uden	stats-

lig	indblanding	under	forudsætning	af,	at	den	afholdt	sig	fra	at	bekæmpe	udviklingen	og	den	pol-
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ske	stat	(Nielsen	2010:55).	Der	var	en	tilstand	af	konstant	spænding	mellem	kirken	og	det	kommu-

nistiske	regeringsparti,	og	mange	polakker	så	kirken	som	nationens	reelle	samlingspunkt	”i	mod-

sætning	til	staten,	som	mange	polakker	opfattede	som	styret	af	et	korrupt	parti	(…).	Kirken	havde	i	

mange	polakkers	øjne	en	moralsk	autoritet	som	centrum	for	værdighed	og	moral”	(Nielsen	

2010:66).	Ligeledes	må	det	nævnes,	at	kirkens	rolle	i	Polen	blev	styrket	af	valget	af	en	polsk	kardi-

nal	til	pave	i	1978,	og	at	denne	pave,	Johannes	Paul	2,	under	et	besøg	i	Polen	i	1979	talte	om	vig-

tigheden	af,	at	Polen	blev	selvstændigt	(Nielsen	2010:77).	

	

6.4.1.4.	Polen	efter	kommunismen	
I	Polen	skete	magtovertagelsen	fra	det	kommunistiske	system	til	et	nyt,	demokratisk	og	kapitali-

stisk	system	forholdsvist	fredeligt	og	udramatisk	(Nielsen	2010:92).	I	1980,	kun	et	år	efter	det	

ovenfor	omtalte	besøg	af	paven,	blev	der	i	Polen	dannet	den	første	selvstændige	fagforening,	

NSZZ,	i	et	sovjetisk	domineret	land.	NSZZ	var	en	del	af	en	større	politisk	front	mod	det	kommunisti-

ske	system.	Denne	front,	kendt	som	Solidarność,	fik	stigende	politisk	indflydelse	og	blev	støttet	af	

den	katolske	kirke	(Nielsen	2010:90,	127).	I	1989,	efter	samtalerne	ved	det	runde	bord	mellem	det	

kommunistiske	styre	og	oppositionen,	hvor	også	kirken	deltog,	blev	afholdt	et	valg,	der	resulte-

rede	i	Østeuropas	første	ikke-kommunistiske	regering	(Nielsen	2010:117).	Polen	overgik	herefter	

til	et	parlamentarisk	demokrati,	hvor	den	udøvende	magt	er	placeret	hos	regeringen	og	præsiden-

ten,	mens	den	lovgivende	magt	er	placeret	i	et	tokammersystem	bestående	af	Senatet	og	Sejm	

(polen.um.dk).	Ligeledes	åbnedes	vejen	for	overgang	fra	planøkonomi	til	markedsøkonomi	(Den	

Store	Danske	f).	

Det	er	karakteristisk,	at	den	katolske	kirke	helt	frem	til	i	dag	spiller	en	stor	rolle	i	Polen.	Eksempel-

vis	blev	obligatorisk	religionsundervisning	i	1990	indført	i	skolerne,	ligesom	kirken	er	synlig	inden	

for	hæren,	politiet,	i	fængsler,	på	sygehuse	og	inden	for	arbejderbevægelsen	(Nielsen	2010:116).	

Kirkens	meget	synlige	tilstedeværelse	i	det	polske	samfund	har	ført	til	diskussioner	om	kirkens	po-

litiske	rolle,	og	mens	nogle	finder,	at	kirkens	dominans	har	medvirket	til	at	skabe	opbakning	til	

”den	meget	konservative	politiske	bølge	i	Polen	i	disse	år	(…)	mener	andre	polakker,	at	kirken	er	

uløseligt	knyttet	til	den	polske	historie,	og	at	kirken	har	bidraget	afgørende	til	den	polske	nationale	

identitet”	(Nielsen	2010:117).	I	relation	til	kirkens	politiske	rolle	i	det	polske	samfund	er	det	rele-

vant	at	nævne,	at	kirken	kom	til	at	spille	en	afgørende	rolle	for	resultatet	af	Polens	folkeafstem-

ning	i	2003	om	medlemskab	af	EU.	Således	blev	det	”formentlig	udslagsgivende,	at	kirken	lagde	al	
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sin	moralske	autoritet	ind	for	at	få	polakkerne	til	at	stemme.	Den	polske	kirkes	overhoved	med-

delte,	at	”Gud	ønsker,	at	Polen	skal	med	i	EU””	(Nielsen	2010:110).	Polens	medlemskab	uddybes	

nærmere	i	afsnit	6.4.2	nedenfor.		

Afslutningsvist	må	det	i	denne	sammenhæng	fremhæves,	at	de	oven	for	beskrevne	historiske	begi-

venheder	alle	kan	siges	at	have	bidraget	til	det	Polen	og	den	polske	nation,	der	findes	i	dag	–	præ-

get	ikke	mindst	af	kirkens	grundlæggende	rolle	i	samfundet	som	en	samlingsfaktor	i	den	polske	na-

tion	og	forestillingen	om	Polen	som	Europas	beskytter	–	”that	Poland	as	a	Christian	(Catholic)	

Country	defended	other	Christians	from	babaric,	Islamic,	and	other	threats”	(Góra	&	Mach	

2010:221).	

	

6.4.2.	Polen	i	EU	–	en	gammel	europæisk	stat	vender	”hjem”	
Polen	blev	medlem	af	EU	den	1.	maj	2004	ved	EU's	fjerde	udvidelsesrunde,	hvor	også	Tjekkiet,	Slo-

vakiet,	Ungarn,	Slovenien,	Estland,	Letland,	Litauen,	Malta	og	Cypern	blev	medlemmer	(Kelstrup	

m.fl.	2012:70).	Forud	for	medlemskabet	i	2004	var	tiltrædelsesforhandlingerne	påbegyndt	i	marts	

1998	(Kelstrup	m.fl.	2012:70),	og	efter	afslutningen	af	disse	i	december	2002	gennemførtes	der	i	

juni	2003	en	folkeafstemning,	hvor	77,5	pct.	af	de	afgivne	stemmer	stemte	for	medlemskab	af	EU	

(Krzemiński	2009:239).		

EU-medlemskabet	opfattes	som	et	af	Polens	to	store	strategiske	mål	efter	1989	–	det	ene	mål	var	

medlemskab	af	NATO,	som	Polen	opnåede	i	1999,	mens	det	andet	mål	var	medlemskab	af	EU	

(Krzemiński	2009:239).	I	perioden	efter	1989	var	det	karakteristisk,	at	Polen	befandt	sig	i	et	”’secu-

rity	vacuum’	which	emerged	in	Central	and	Eastern	Europe	at	the	beginning	of	the	1990’s	(…).	

While	the	Soviet	sphere	of	influence	and	polity	itself	was	undergoing	dissolution	and	decomposi-

tion,	Western	Europe	–	to	some	extent	as	a	reaction	to	what	was	going	on	in	the	East	–	was	en-

forcing	integration	and	heading	towards	a	new	stage	of	integration,	introduced	in	the	Maastricht	

Treaty,	namely	the	European	Union”	(Góra	&	Mach	2010:227).	I	denne	situation	valgte	Polen	at	

orientere	sig	mod	og	integrere	sig	i	det	vesteuropæiske	samarbejde	(Góra	&	Mach	2010:227).	Det	

er	kendetegnende,	at	denne	vestlige	orientering	var	motiveret	af	”the	strong	conviction	that	Po-

land	had	always	belonged	to	Western	civilization	(…)	elites	and	leaders	in	Poland	(…)	stressed	’that	

they	are	not	conforming	to	but	rather	re-adopting	practices	and	values	that	they	share	but	to	
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which	they	historically	contributed’”	(Góra	&	Mach	2010:227).	Denne	for	Polen	naturlige	oriente-

ring	mod	vest	skal	ses	i	sammenhæng	med	Polens	historie	jf.	afsnit	6.4.1,	herunder	den	polske	fo-

restilling	om	Polen	som	‘folkenes	Messias’.	Dette	historiske	perspektiv	bidrog	ligeledes	til	at	ret-

færdiggøre	de	høje	omkostninger,	der	var	forbundet	med	”compliance	with	the	norms	and	stan-

dards	imposed	during	the	EU	enlargement	process”	(Góra	&	Mach	2010:227).	Generelt	blev	EU	og	

NATO	opfattet	som	institutionelle	strukturer,	der	kunne	styrke	den	polske	nationalstat	(Góra	&	

Mach	2010:227),	ligesom	Europa	blev	opfattet	som	den	eneste	garant	for	en	demokratisk	udvik-

ling	i	landet	og	som	en	beskyttelse	mod	den	frygtede	”’Balkanization	of	Central	and	Eastern	Eu-

rope’	in	the	sense	of	the	rise	of	a	multitude	of	hidden	and	visible	ethnic	conflicts	on	almost	all	bor-

ders”.	EU	blev	ligeledes	opfattet	som	en	måde,	hvorpå	landenes	økonomiske	forhold	kunne	for-

bedres	(Góra	&	Mach	2010:228),	og	som	nævnt	stemte	et	flertal	i	Polen	for	EU-medlemskab	i	

2003.		

Det	er	karakteristisk	for	Polens	folkeafstemning	i	2003	om	EU-medlemskab,	at	valget	var	præget	af	

manglende	engagement	fra	befolkningen,	hvorfor	det	blev	indført,	at	befolkningen	kunne	stemme	

over	to	dage.	Således	prøvede	man	at	sikre	en	valgdeltagelse	på	mindst	50	procent	og	dermed	

sikre	et	gyldigt	resultat	(Nielsen	2010:110).	Valgdeltagelsen	endte	på	58,9	pct.,	hvoraf	77,5	pct.	

som	nævnt	stemte	for	medlemskab	af	EU	(Nielsen	2010:110).	Som	nævnt	i	afsnit	6.4.1	ovenfor	

kom	den	katolske	kirke	til	at	spille	en	afgørende	rolle	for	valgresultatet:	”Den	katolske	kirkeledelse	

har	siden	slutningen	af	1990	aktivt	støttet	Polens	optagelse	i	EU	og	søgt	at	udviske	indtrykket,	der	

råder	hos	mange,	at	de	etiske	værdier,	den	kristne	tradition	og	polsk	patriotisme	med	vægten	på	

nationens	lidelser	og	martyr-dyrkelse,	som	hyldes	af	kirken,	ikke	kan	forenes	med	positive	holdnin-

ger	til	europæisk	integration”	(Riishøj	2010:39).	Ligeledes	kan	det	siges	at	have	været	af	betydning	

for	valgets	resultat,	at	et	stort	flertal	af	polakker	omkring	optagelsen	i	EU	udtrykte	større	tillid	til	

EU’s	institutioner	end	til	de	nationale	institutioner:	”Europæiske	institutioner	vil	for	mange	østeu-

ropæere	bedre	end	de	nationale	sikre	den	nødvendige	modernisering	og	fortsat	”catching	up”	i	

forhold	til	Vesten”	(Riishøj	2010:36).		

Polen	kan	generelt	siges	at	være	kendetegnet	ved	en	vision	om	EU	som	et	intergovernmentalt	

samarbejde,	hvilket	blandt	andet	kommer	til	udtryk	i	landets	holdninger	til	’Europa’,	’europæise-

ring’	og	ikke	mindst	i	måden	at	forhandle	på:	”Instinktivt	betragtes	polakkerne	som	intergovern-
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mentalister,	som	gaullister	og	tilhængere	af	mellemstatsligt	samarbejde	og	”fædrelandenes	Eu-

ropa”	uden	føderal	udvikling”	(Riishøj	2010:35).	Det	må	således	fremhæves,	at	Polens	EU-visioner	

er	karakteriseret	ved	et	stærkt	ønske	om	EU	som	værende	et	mellemstatsligt	samarbejde	mellem	

suveræne	nationalstater	(Riishøj	2010:35).	Begge	de	politiske	partier	Borgerplatformen	og	Lov	og	

Retfærdighed,	som	redegjort	for	i	afsnit	6.2.2,	kan	siges	at	være	tilhængere	af	Polens	EU-medlem-

skab,	som	ikke	blot	har	betydet	et	stort	velstandsløft	for	Polen,	men	som	også	har	haft	stor	sym-

bolsk	betydning	for	den	polske	selvopfattelse	i	form	af	en	tilbagevenden	til	Europa	efter	mange	år	

under	fremmed	dominans	(Termansen	2015).	Men	hvor	Borgerplatformen	har	arbejdet	hårdt	for	

at	gøre	Polen	til	en	troværdig	samarbejdspartner	i	EU	samt	til	et	af	de	store	lande,	der	er	med	til	at	

lægge	kursen	(hvilket	kan	forklare	hvorfor	den	tidligere	premierminister	Ewa	Kopacz	fra	Borger-

platformen	ikke	kunne	stemme	nej	til	EU’s	flygtninge-kvotesystem),	er	Lov	og	Retfærdigheds	stra-

tegi	en	anden.	Dette	parti	kan	således	siges	at	arbejde	for	”at	gøre	Polen	stærkere	som	nation	i	EU,	

eventuelt	i	et	regionalt	samarbejde	med	Ungarn,	Tjekkiet	og	Slovakiet	(Visegradgruppen)”	(Ter-

mansen	2015).		

Som	nævnt	i	afsnit	6.4.1	er	den	polske	nation	og	identitet	i	høj	grad	karakteriseret	ved	den	katol-

ske	kirkes	rolle,	og	det	er	kendetegnende	for	Polens	medlemskab	i	EU,	at	polakkerne	er	bevidste	

om	medlemskabets	kulturelle	betydning	(Góra	&	Mach	2010:227).	Dette	kom	blandt	andet	til	ud-

tryk	i	forbindelse	med	forhandlingerne	om	EU’s	forfatningstraktat,	hvor	polakkerne	kæmpede	for	

at	få	henvisninger	til	Europas	kristne	arv	med	i	præamblen	(Riishøj	2010:35).	Således	er	der	mange	

polakker,	der	er	”bange	for	det	åbne	Europa,	og	som	gerne	vil	bevare	den	polske	kultur,	suveræni-

tet	og	katolicisme”	(Termansen	2015).	Endnu	en	gang	ses	polakkernes	betoning	af	grænsers	vigtig-

hed	for	den	polske	stat	og	nation.	I	forbindelse	med	flygtningekrisen	må	det	nævnes,	at	Polen	er	

omfattet	af	Dublin-forordningen	som	beskrevet	i	afsnit	6.1.2,	ligesom	Polen	har	været	med	i	

Schengen-området	siden	21.	december	2007	og	deltager	fuldt	ud	i	Schengen-samarbejdet	beskre-

vet	i	afsnit	6.1.1	(europa.eu).	

	

6.5.	Delkonklusion	

På	baggrund	af	ovenstående	redegørelse	konkluderes	det,	at	Schengen-samarbejdet	samt	Dublin-

forordningen	er	vigtige	EU-politikker	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Det	ses,	at	Schengen-sam-

arbejdet	er	udfordret,	idet	flere	medlemsstater	i	lyset	af	flygtningekrisen	har	’suspenderet’	denne	
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supranationale	aftale	ved	at	genindføre	midlertidig	grænsekontrol.	Ligeledes	kan	Dublin-forord-

ningen	siges	at	være	brudt	sammen,	idet	den	ikke	har	kunnet	håndtere	en	så	stor	flygtningestrøm,	

som	flygtningekrisen	har	medført	og	medfører.	Som	følge	af	flygtningekrisen	er	der	i	EU-regi	ind-

gået	en	række	aftaler,	der	søger	at	få	EU	igennem	flygtningekrisen.	Fælles	for	disse	aftaler	er,	at	de	

trækker	på	solidaritet	mellem	medlemsstaterne,	som	dog	kan	problematiseres,	idet	der	kan	stilles	

spørgsmålstegn	ved,	om	medlemsstaterne	vil	vægte	solidaritet	på	EU-niveau,	som	Kommissionen	

anser	tiltagene	som	udtryk	for,	højere	end	sammenhængskraften	indenfor	deres	eget	nationale	

samfund.	Kigges	der	på	håndteringen	af	flygtningekrisen	på	nationalstatsniveau	i	Danmark	og	Po-

len	i	form	af	de	største	partiers	flygtninge-	og	immigrationspolitik	konkluderes	det	på	baggrund	af	

ovenstående	redegørelse,	at	om	end	der	er	forskelle	i	både	holdninger	og	retorik,	så	fremhæver	

alle	de	nævnte	partier	vigtigheden	af,	at	den	førte	flygtninge-	og	immigrationspolitik	ikke	må	kom-

promittere	nationalstaten	med	dennes	nation	og	sammenhængskraft.	På	baggrund	af	redegørel-

sen	konkluderes	det	endvidere,	at	den	førte	flygtninge-	og	immigrationspolitik	i	Danmark	og	Polen	

kan	tilskrives	flere	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold.	I	en	dansk	kontekst	må	den	danske	

velfærdsstat,	kendetegnet	ved	den	universelle	velfærdsmodel,	fremhæves	som	et	forhold,	der	øn-

skes	beskyttet	i	relation	til	flygtningekrisen.	Således	er	velfærdsstaten	en	afgørende	brik	i	dansk	

identitet	og	noget,	som	ønskes	bevaret	og	sikret	for	kommende	generationer.	Det	det	retlige	for-

behold	kan	opfattes	som	en	garant	herfor,	idet	forbeholdet	kan	siges	at	udgøre	en	beskyttelse	af	

den	danske	nationalstat,	herunder	velfærdsstaten,	og	de	danske	værdier.	I	en	polsk	kontekst	må	

den	polske	historie,	præget	af	en	stor	grad	af	foranderlighed	og	manglende	stabilitet,	fremhæves	

som	et	forhold,	der	kan	forklare	den	nuværende	flygtninge-	og	immigrationspolitik	samt	Polens	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Gennem	historien	har	Polen	i	flere	århundreder	været	

enten	forsvundet	helt	fra	verdenskortet	eller	været	under	fremmed	dominans.	Kun	kirken	har	

fremstået	som	en	stærk	samlingsfaktor	for	den	polske	nation	gennem	historien.	Denne	distinkte	

polske	historie	kan	siges	at	have	betydet,	at	Polen	i	dag	tilskriver	stor	værdi	til	dels	beskyttelse	af	

de	polske	grænser,	der	afgrænser	nationalstaten,	dels	beskyttelse	af	den	homogenitet	og	stabili-

tet,	som	landet	langt	om	længe	har	opnået.	Således	er	Polens	EU-visioner	også	karakteriseret	ved	

ønsket	om	et	intergovernmentalt	EU-samarbejde	mellem	suveræne	nationalstater.	

	 	



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	55		
	

7.	Danmark	og	Polens	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	set	i	lyset	

af	social	kapital	og	grænsers	betydning	
	

	

7.1.	Dansk	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen:	Sikring	af	velfærdsstatens	fundament		

Som	det	fremgår	af	afsnit	6.2.1	er	det	kendetegnende	for	Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	

Venstre,	at	der	ønskes	en	stram	og	konsekvent	flygtninge-	og	immigrationspolitik,	om	end	retorik-

ken	og	den	konkrete	udformning	af	politikken	varierer	partierne	imellem.	Ikke	mindst	i	relation	til	

flygtningekrisen	ses	det,	at	disse	partier	først	og	fremmest	prioriterer	at	værne	om	det	danske	

samfund,	herunder	velfærdsstaten,	og	dets	sammenhængskraft.	Som	nævnt	i	afsnit	6.3.1	er	netop	

velfærdsstaten	og	sikringen	af	dens	fremtid	i	en	globaliseret	verden	et	evigt	aktuelt	emne	i	dansk	

politik,	og	Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	Venstre,	der	repræsenterede	67	pct.	af	stem-

merne	ved	folketingsvalget	i	2015,	understreger,	om	end	i	varierende	grad,	at	det	danske	samfund	

og	velfærdsstaten	er	præget	af	rettigheder	såvel	som	pligter.	Som	respons	på	flygtningekrisen	er	

Danmark	en	af	de	medlemsstater	i	EU,	der	har	valgt	at	indføre	midlertidig	grænsekontrol	i	henhold	

til	Schengen	Borders	Code	jf.	afsnit	6.1.1.	Mere	præcist	har	Danmark	i	skrivende	stund	indført	mid-

lertidig	grænsekontrol	ved	grænsen	til	Tyskland	og	ved	havne	med	færgeforbindelse	til	Tyskland,	

idet	det	vurderes,	at	flygtningekrisen	udgør	en	sådan	situation,	som	ifølge	kodekset	retfærdiggør	

midlertidig	grænsekontrol:	”In	exceptional	circumstances,	where	the	overall	functioning	of	the	

Schengen	area	is	put	at	risk	as	a	result	of	persistent	serious	deficiencies	relating	to	external	border	

control,	and	insofar	as	those	circumstances	constitute	a	serious	threat	to	public	policy	or	internal	

security”	(ec.europa.eu	2017e).	I	denne	sammenhæng	findes	det	relevant	at	analysere	ud	fra	spe-

cialets	to	teoretiske	perspektiver,	hvad	der	kan	forklare	hvorfor,	at	Danmarks	holdning	til	og	reak-

tion	på	flygtningekrisen	snarere	fremstår	nationalt	orienteret	end	som	en	støtte	til	en	fælles	EU-

håndtering	af	flygtningekrisen	som	redegjort	for	i	afsnit	6.2.1.	Analysens	omdrejningspunkt	vil	

være	velfærdsstaten,	der	i	afsnit	6.3.1	er	fremhævet	som	et	afgørende	kulturelt	og	historisk	natio-

nalt	forhold	i	Danmark	med	betydning	for	dansk	flygtninge-	og	immigrationspolitik.	I	det	følgende	

analyseres	derfor,	hvordan	Danmarks	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	og	EU’s	håndte-

ring	af	denne,	herunder	den	stærke	betoning	af	den	danske	velfærdsstat,	kan	forklares	i	lyset	af	

social	kapital,	herunder	tillid,	samt	grænsers	betydning.	
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7.1.1.	Social	kapital	og	tillid:	Den	danske	velfærdsstats	fundament	
Internationale	undersøgelser	har	gang	på	gang	vist,	at	den	danske	befolkning	er	enestående,	når	

det	kommer	til	tillid	–	således	placerer	Danmark	sig	som	nummer	1	i	den	nyeste	European	Values	

Study	fra	2008	om	generel	tillid.	Som	det	fremgår	af	afsnit	4.1,	definerer	Putnam	generel	tillid	som	

tillid	til	”the	generalized	other”	(Putnam	2000:136).	Generel	tillid	er	dermed	udtryk	for,	at	borgere	

har	tillid	til	andre	borgere,	de	ikke	kender	(Svendsen	&	Svendsen	2006:25).	Til	spørgsmålet:	”Alt	i	

alt	–	mener	De,	at	folk	er	til	at	stole	på	eller	mener	De,	at	man	ikke	kan	være	for	forsigtig,	når	man	

har	med	mennesker	at	gøre?”	(Torpe	2013:70),	svarede	76	pct.	af	danskerne	i	2008,	hvor	den	se-

neste	måling	blev	offentliggjort	(se	Figur	1),	at	folk	i	almindelighed	er	til	at	stole	på,	hvilket	er	det	

højeste,	der	hidtil	er	målt.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Danmark	har	sammen	med	Sverige,	Norge	og	Finland	endvidere	længe	befundet	sig	blandt	de	rige-

ste	lande	i	verden	målt	i	BNP	pr.	indbygger	(Svendsen	2011:16).	Det	kan,	som	Gunnar	L.	H.	Svend-

sen	udtrykker	det,	overraske,	at	disse	velfærdsstater,	disse	’humlebier’,	klarer	sig	så	godt,	idet	de	

økonomisk	set	er	”særdeles	dyre	i	drift,	med	enorme,	offentlige	budgetter	og	tilsvarende	høje	

skatteprocenter”	(Svendsen	2011:16).	Netop	en	humlebi	sammenlignes	den	danske	velfærdsstat	

ofte	med:	”Ligesom	man	kan	undre	sig	over,	at	en	stor,	klodset	humlebi	kan	holde	sig	i	luften	på	et	

par	bittesmå	vinger,	kan	man	undre	sig	over,	hvordan	velfærdsstaten	overhovedet	kan	være	bære-

dygtig	med	sit	enorme	offentlige	forbrug”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:80).	Ikke	desto	mindre	må	
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det	siges,	at	om	end	det	ikke	burde	kunne	lade	sig	gøre,	så	flyver	humlebien	–	”og	den	er	i	fin	

form”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:9).	I	Svendsen	og	Svendsens	perspektiv	skal	forklaringen	på	den	

danske	velfærdsstats	bæredygtighed	–	humlebiens	evne	til	at	flyve	–,	findes	i	den	store	beholdning	

af	social	kapital	jf.	Figur	1	ovenfor:	“Metaphorically	speaking,	the	Scandinavian	bumblebee	is	able	

to	fly	because	its	“motor”	of	social	capital	is	continuously	lubricated	by	the	oil	of	trust”	(Svendsen	

&	Svendsen	2016:129).	Som	nævnt	i	afsnit	4.1	defineres	social	kapital	af	Putnam	som	”features	of	

social	organization,	such	as	trust,	norms,	and	networks,	that	can	improve	the	efficiency	of	society	

by	facilitating	coordinated	actions”	(Putnam	1993:167).	Social	kapital	består	derfor	dels	af	de	nor-

mer,	der	tilskynder	til	samarbejde	–	også	blandt	folk,	der	ikke	kender	hinanden	–,	dels	af	den	tillid,	

der	betyder,	at	folk	tør	samarbejde,	selvom	de	ikke	kender	hinanden,	og	dels	af	de	netværk,	der	

tilbyder	rammer	inden	for	hvilke,	at	samarbejdet	kan	foregå	(Torpe	2013:11).	Som	nævnt	er	tillid	

ifølge	Svendsen	og	Svendsen	den	komponent	i	social	kapital,	der	indtil	videre	synes	at	udgøre	den	

bedste	målestok	for	social	kapital,	og	ifølge	Putnam	er	netop	(generel)	tillid	kernen	i	social	kapital:	

”The	touch-stone	of	social	capital	is	the	principle	of	generalized	reciprocity	–	I’ll	do	this	for	you	

now,	without	expecting	anything	immediately	in	return	and	perhaps	without	even	knowing	you,	

confident	that	down	the	road	you	or	someone	else	will	return	the	favor”	(Putnam	2000:134).	I	

dette	perspektiv	kan	det	således	argumenteres,	at	forklaringen	på	den	danske	velfærdsstats	’for-

bløffende	stærke	opdrift	på	bittesmå	vinger’	er	Danmarks	beholdning	af	social	kapital,	herunder	

tillid,	som	Danmark	netop	har	en	enestående	beholdning	af	jf.	Figur	1	ovenfor.	Med	andre	ord	ud-

gøres	velfærdsstatens	fundament	af	”et	’usynligt’,	kulturelt	stof,	der	imidlertid	har	synlige	effekter	

på	samfundsøkonomien	og	danskernes	generelle	velfærd	(…)	Vi	kan	kalde	dette	stof	for	en	høj	

samfundsmoral,	baseret	på	at	vi	rent	faktisk	kan	stole	på	medborgere,	embedsfolk	og	politikere,	

herunder	føler	os	rimeligt	sikre	på,	at	den	høje	skat,	vi	betaler,	ikke	bliver	misbrugt.	Eller	vi	kan	

simpelthen	tale	om	en	kapital	–	en	social	kapital”	(Svendsen	2011:17).	

	

7.1.1.1.	Betydningen	af	tillid	og	normer	
På	baggrund	af	ovenstående	kan	det	udledes,	at	den	danske	velfærdsstat	er	kendetegnet	ved	en	

stærk	norm	om,	at	alle	bidrager	og	yder	det	bedste,	de	kan	til	samfundet.	Den	danske	velfærdsstat	

bygger,	som	nævnt	i	afsnit	6.3.1	på	den	universelle	velfærdsmodel,	som	blandt	andet	er	kendeteg-

net	ved,	at	alle	borgere	har	ret	til	visse	centrale	ydelser,	såfremt	de(n)	pågældende	ydelse(r)	er	re-
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levant	for	den	enkelte	borger.	Netop	den	danske	universelle	velfærdsmodel	kan	siges	at	være	om-

fattende	grundet	de	mange	centrale	ydelser,	der	er	gratis	for	borgerne,	såsom	SU,	grundskole	og	

videre	uddannelse,	folkepension,	kontanthjælp,	børnepenge	samt	behandling	hos	læge	og	på	sy-

gehuse	(dr.dk	a).	Et	højt	skatteniveau	er	nødvendigt	for,	at	denne	type	velfærdsmodel	kan	fun-

gere,	og	et	vigtigt	aspekt	i	forhold	til	skattefinansieringen	i	Danmark	er	et	progressivt	skattesy-

stem,	som	sikrer,	at	økonomiske	forskelle	udlignes	borgerne	imellem,	og	at	alle	således	får	adgang	

til	centrale	ydelser	gratis	(dr.dk	a).	Det	sociale	ideal	i	den	universelle	velfærdsmodel	kan	således	

siges	at	være,	”at	de	høje	skatter	primært	hviler	på	de	mest	velhavende,	og	de	ydelser,	de	finan-

sierer,	mest	går	til	de	mindst	velhavende”	(Bislev	2004:110).	Det	er	dermed	kendetegnende,	at	alle	

betaler	til	velfærden,	om	end	i	varierende	grad	jf.	det	progressive	skattesystem,	ligesom	alle	har	

ret	til	at	modtage	relevante,	centrale	ydelser.	Således	kan	velfærdsstaten	siges	at	bygge	på	en	im-

plicit	social	kontrakt,	en	generationskontrakt,	som	indbefatter,	at	alle	bidrager	i	det	omfang,	de	

kan,	ligesom	generationer	i	den	arbejdsdygtige	alder	via	skatten	i	høj	grad	finansierer	generationer	

uden	for	den	arbejdsdygtige	alder.	Denne	stærke	norm	om,	at	alle	borgere	skal	bidrage	–	i	det	om-

fang,	de	kan	–,	formuleres	af	Lars	Torpe	som	en	generaliseret	gensidighedsnorm,	hvor	gensidighe-

den	i	den	danske	universelle	velfærdsstat	ikke	kun	handler	om	gensidighed	i	relation	til	rettighe-

der,	men	også	om	gensidighed	i	relation	til	pligter	(Torpe	2013:56).	Således	hviler	det	danske	vel-

færdssamfund	på	”en	kulturel	norm	om,	at	folk	frivilligt	og	tillidsfuldt	vil	arbejde	og	bidrage	til	den	

fælles	forsikringspulje	så	vidt,	det	overhovedet	er	muligt,	snarere	end	køre	frihjul	og	lade	sig	for-

sørge	af	det	offentlige”	(Svendsen	2011:16).	Generelt	må	det	om	den	danske	velfærdsstat	frem-

hæves,	at	dens	”Universelle	og	i	flere	tilfælde	relativt	generøse	ydelser	kombineret	med	høj	og	so-

lidarisk	skattefinansiering	betyder,	at	der	stilles	større	krav	til	medborgernes	moral	i	Danmark	end	

andre	steder”	(Torpe	2013:57).	

I	forlængelse	af	ovenstående	kan	det	undre,	at	langt	størstedelen	af	den	danske	befolkning	rent	

faktisk	bidrager	til	velfærdsstaten	trods	mulighed	for	at	”arbejde	sort,	snyde	i	skat	og	tage	imod	så	

mange	velfærdsydelser	som	muligt”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:9).	I	denne	sammenhæng	er	det	

Svendsen	og	Svendsens	opfattelse,	at	“free-riding	and	defection	do	not	escalate	because	of	social	

sanctioning	systems,	resulting	in	win-win	outcomes	among	agents	when	cooperation	succeeds.	

High	trust	means	that	the	risk	of	being	cheated	is	low,	as	it	is	possible	to	predict	the	behavior	of	

the	other	agent	in	relation	to	a	norm.	Arguably,	a	sufficient	number	of	norm	enforcers	facilitate	
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this	unique	collective	insurance	system”	(Svendsen	&	Svendsen	2016:130).	Det	kan	således	argu-

menteres,	at	social	kapital	har	afgørende	betydning	for	velfærdsstatens	overlevelse,	ikke	mindst	

set	i	forhold	til	skattefinansieringen,	hvor	Putnam	finder,	at	”social	capital	is	the	only	factor	that	

successfully	predicts	tax	compliance”	(Putnam	2000:347).	Mere	præcist	kan	det	fremhæves,	at	so-

cial	kapital	er	af	afgørende	betydning	for	velfærdsstaten,	idet	tilstedeværelsen	af	social	kapital	in-

dikerer	tilstedeværelsen	af	tillid	og	normer,	der	af	Putnam	defineres	som	kulturelle	komponenter,	

samt	netværk,	der	af	Putnam	defineres	som	en	strukturel	komponent.	Således	fremstår	den	høje	

grad	af	generel	tillid	i	Danmark	jf.	Figur	1	og	den	stærke	kulturelle	norm	om	at	bidrage	–	Torpes	

generaliserede	gensidighedsnorm	–	som	faktorer,	der	kan	forklare,	at	den	danske	humlebi	kan	

flyve	trods	sit	enorme,	offentlige	forbrug.	Som	nævnt	indgår	netværk	ligeledes	som	et	element	i	

social	kapital	jf.	Putnams	definition,	idet	netop	forekomsten	og	mængden	af	sociale	netværk	i	Put-

nams	optik	er	en	”forudsætning	for	udviklingen	af	gensidige	tillidsforhold	mellem	menneskerne	i	

et	samfund.	(…)	Jo	mere	mennesker	indgår	i	gensidige	forbindelser,	desto	mere	tillid	vil	de	have	til	

hinanden”	(Rosenmeier	2007:27).	I	det	følgende	vil	derfor	undersøges	hvilken	rolle,	netværk	har	

spillet	i	dannelsen	af	den	danske	velfærdsstat.	

	

7.1.1.2.	Betydningen	af	netværk	
Som	tidligere	beskrevet	er	det	Putnams	opfattelse,	at	tilstedeværelsen	af	social	kapital	forudsæt-

ter	menneskers	aktive	deltagelse	i	grupper	og	netværk,	hvor	tillid,	normer	og	gensidighed	kan	op-

stå,	idet	social	kapital	ikke	er	iboende	mennesket,	men	er	noget,	der	ligger	i	relations-strukturerne	

(Rosenmeier	2007:27).	Det	kan	dermed	siges,	at	den	strukturelle	komponent	i	form	af	netværk	

ifølge	Putnam	må	være	til	stede	for	at	facilitere	tilstedeværelsen	af	de	kulturelle	elementer	tillid	

og	normer	som	analyseret	ovenfor.	

Som	redegjort	for	i	afsnit	6.3.1.1	er	en	stærk	foreningstanke	karakteristisk	for	Danmark,	og	med	

udgangspunkt	i	social	kapital	synes	denne	foreningstanke	at	have	dannet	grobund	for	den	danske	

velfærdsstat.	Således	har	Danmark	siden	1800-tallet	været	præget	af	foreninger	med	både	økono-

miske,	sociale,	sundhedsmæssige,	kulturelle	og	politiske	formål	(Torpe	2013:94),	der	alle	kan	siges	

at	have	haft	indflydelse	på	velfærdsstatens	udvikling:	”I	Danmark	er	der	således	tradition	for,	at	

sociale	lag	og	klasser	og	forskellige	interessegrupperinger	organiserer	sig	i	politiske	partier,	bevæ-

gelser	og	foreninger,	hvilket	har	påvirket	og	haft	indflydelse	på	velfærdsstatens	udvikling.	Det	dan-

ske	demokrati	er	således	i	vid	udstrækning	baseret	på	folkelige	bevægelser	og	”foreningsliv”	og	er	



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	60		
	

i	den	forstand	broget	og	mangfoldigt”	(Larsen	&	Møller	2016:52-53).	Som	nævnt	har	ikke	mindst	

Socialdemokratiet	været	en	vigtig	aktør	i	opbygningen	af	den	danske	universelle	velfærdsstat,	og	

partiets	store	rolle	ses	især	i	forbindelse	med	Kanslergadeforliget,	der	blev	vedtaget	sammen	med	

Det	Radikale	Venstre	og	Venstre	i	1933.	Som	nævnt	var	forliget	en	politisk-økonomisk	aftale,	som	

også	indeholdt	en	socialreform	jf.	afsnit	6.3.1,	og	i	kontekst	af	1930’ernes	krise	”blev	princippet	

om,	at	’de	bredeste	skuldre	skal	bære	de	største	byrder’	bærende	i	udviklingen	af	velfærdsstaten”	

(Bejder	&	Kristensen	2016).	Som	ligeledes	nævnt	i	afsnit	6.3.1	begyndte	velfærdsstanken	for	alvor	

at	indfinde	sig	i	Danmark	i	1960’erne,	og	ikke	mindst	må	Bistandsloven	fra	1976	fremhæves,	idet	

denne	kan	siges	at	repræsentere	kulminationen	på	den	særlige	skandinaviske	opfattelse	af	stat	og	

samfund:	”Samfundet	var	en	slags	familie	med	indbyrdes	sammenhæng	og	solidaritet,	og	det	of-

fentlige	var	familiefaderen/	forældrene,	der	sørgede	for	godernes	retfærdige	fordeling	og	støtten	

til	de	svage”	(Kühle	2008:280).	

Ifølge	historikerne	Niels	Finn	Christiansen	og	Klaus	Petersen	har	Socialdemokratiet	således	været	

en	vigtig	aktør	i	opbygningen	af	velfærdsstaten,	idet	partiet	satte	velfærdspolitiske	krav	på	den	po-

litiske	dagsorden.	En	yderst	vigtig	pointe	i	denne	sammenhæng	er	dog,	at	dette	ikke	er	ensbety-

dende	med,	at	”Socialdemokratiet	er	den	eneste	betydende	aktør,	eller	at	velfærdsstaten	er	inkar-

nationen	af	Socialdemokratiets	velfærdspolitiske	utopier”	(Christiansen	&	Petersen	2003:147).	I	et	

bredere	perspektiv	kan	det	derfor	argumenteres,	at	det	i	høj	grad	er	den	føromtalte	forenings-

tanke,	der	har	dannet	grobund	for	den	danske	velfærdsstat.	Denne	særegne,	frivillige	foreningstra-

dition	kan	betegnes	som	en	folkebevægelse,	der	af	Harry	Haue	og	Michael	Tolstrup	defineres	på	

følgende	måde:	”En	folkelig	bevægelse	omfatter	personer,	der,	for	at	fremme	en	bestemt	sag,	fri-

villigt	indgår	i	et	fællesskab	med	henblik	på	at	forandre	en	given	samfundstilstand	og	fastholde	re-

sultaterne	af	sådanne	forandringer.	Dens	funktion	er	ikke	primært	at	indgå	i	et	partipolitisk	ar-

bejde,	men	at	forene	personer	med	fælles	interesser	i	et	forsøg	på	at	styrke	den	enkeltes	selvmyn-

diggørelse	og	dermed	give	samfundsudviklingen	et	særligt	præg”	(Haue	&	Tolstrup	2011:9).	Med	

andre	ord	kan	en	folkelig	bevægelse	karakteriseres	som	en	organisering	’nedefra-og-op’	gennem	

bred	tilslutning	på	tværs	af	sociale	grupperinger	(Svendsen	&	Svendsen	2006:100),	og	af	eksem-

pler	i	Danmark	kan	blandt	andet	nævnes	arbejderbevægelsen,	andelsbevægelsen	og	højskolebe-

vægelsen	(Torpe	2013:94).	
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I	dette	perspektiv	har	den	brede	tilslutning	på	tværs	af	sociale	grupperinger,	der	kendetegner	de	

folkelige	bevægelser,	ført	til	Putnams	generelle	tillid,	og	mere	specifikt	Putnams	positive,	brobyg-

gende	sociale	kapital.	Som	nævnt	i	afsnit	4.1	er	positiv	social	kapital	karakteriseret	ved	at	mindske	

”sandsynligheden	for	snyd,	forbrydelser	og	manglende	overholdelse	af	betingelserne	i	en	kontrakt,	

fordi	et	brud	på	de	sociale	normer	vil	påføre	normbryderen	store	omkostninger	i	form	af	social	ud-

stødelse”	(Rosenmeier	2007:27-28),	ligesom	brobyggende	social	kapital	er	kendetegnet	ved	at	

være	”outward	looking	and	encompass	people	across	diverse	social	cleveages”	(Putnam	2000:22).	

I	dette	perspektiv	må	det	derfor	fremhæves,	at	de	mange	folkelige	og	mangfoldige	bevægelser	i	

Danmark	har	været	afgørende	for	dannelsen	af	den	danske	velfærdsstat,	idet	disse	bevægelser	har	

faciliteret	skabelsen	af	den	høje	generelle	tillid	samt	de	stærke	normer	om	at	bidrage,	der	kende-

tegner	det	danske	universelle	velfærdssamfund.	Dermed	har	de	folkelige	bevægelser	haft	afgø-

rende	betydning	for	Danmarks	høje	beholdning	af	social	kapital,	der	fremstår	som	en	afgørende	

faktor	i	velfærdssamfundets	overlevelse.	Med	andre	ord	bygger	velfærdssamfundet	på	en	lang	tra-

dition	af	bevægelser	og	netværk,	der	har	dannet	grobund	for	tillid	og	en	høj	beholdning	af	social	

kapital	på	dansk	jord.	Som	et	særligt	eksempel	kan	fremhæves	den	danske	andelsbevægelse,	her-

under	andelsmejeribevægelsen,	der	synes	at	have	”bygget	på	stærke	traditioner	for	demokrati,	

civilt	engagement	og	tætte,	lokalt	forankrede	netværk	baseret	på	tillid,	ja,	dens	økonomiske	suc-

ces	kan	måske	netop	ses	som	et	resultat	af	forekomsten	af	sådanne	beholdninger	af	social	kapital”	

(Svendsen	&	Svendsen	2006:101).	’Foreningsdanmark’	må	således	siges	at	indgå	i	den	danske	vel-

færdsstats	historie,	idet	social	kapital	i	form	af	tillid,	normer	og	netværk	i	høj	grad	er	tilstede	i	Dan-

mark	grundet	de	mange	frivillige	foreninger.	’Foreningsdanmark’	fungerer	dermed	som	en	stærk	

forklaringsfaktor	i	forhold	til	den	danske	velfærdsstats	skabelse	og	overlevelse.	

	

7.1.2.	Flygtningekrisens	trusler	mod	velfærdsstatens	fundament	
Som	det	fremgår	af	ovenstående	afsnit,	er	der	i	Danmark	en	stor	mængde	af	generel	tillid,	som	

ifølge	Putnam	er	kernen	i	social	kapital	(Putnam	2000:134).	Denne	mængde	af	generel	tillid	omta-

les	endda	af	Gunnar	L.	H.	Svendsen	som	’det	danske	guld’:	”Det	danske	’guld’	består	i	en	unik,	i	til-

lid	funderet,	samarbejdskultur,	der	gør,	at	man	arbejder	hårdt	for	det	fælles	bedste,	udnytter	alle	

menneskelige	ressourcer	optimalt	og	ikke	snyder	hinanden”	(Svendsen	2011:16).	I	denne	sammen-

hæng	må	det	fremhæves,	at	det	forhold,	at	tillid	hurtigt	kan	forsvinde	igen,	hvis	normerne	bag	for-
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svinder,	ikke	må	tages	for	givet.	Således	er	Torpe	af	den	overbevisning,	at	hvis	gensidigheden	i	re-

lation	til	pligterne	forsvinder,	så	svækkes	gensidighedsnormen	og	den	forestillede	fællesinteresse	

(Torpe	2013:56).	Ligeledes	mener	Gunnar	L.	H.	Svendsen,	at	”Hvis	vi	mister	’det	danske	guld’,	eller	

tilliden	bliver	virkelighedsfjern	og	lutter	blåøjet	(hvilket	vel	er	lige	så	slemt),	er	der	en	reel	risiko	

for,	at	vi	begynder	at	opdrage	nye	generationer	til	at	have	en	flosset	samfundsmoral,	hvor	det	

bedre	kan	betale	sig	at	arbejde	til	eget	snarere	end	til	det	fælles	bedste.	Vi	risikerer	hermed	at	

nedbryde	velfærdsstaten	og	i	sidste	instans	glide	nedad	på	listen	over	de	rigeste	lande	i	verden”	

(Svendsen	2011:17).	

	

7.1.2.1.	Flygtningekrisens	trusler	mod	velfærdsstaten	i	en	partipolitisk	vinkel	
Med	ovenstående	in	mente	findes	det	relevant	at	analysere	hvilke	udfordringer	og	trusler,	der	i	

Danmark	opfattes	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	og	som	afspejler	sig	i	Socialdemokratiet,	

Dansk	Folkeparti	og	Venstres	ønsker	om	det,	der	kan	karakteriseres	som	en	stram	og	konsekvent	

flygtninge-	og	immigrationspolitik.	I	en	kort	opsummering	af	afsnit	6.2.1	må	det	fremhæves,	at	der	

i	Socialdemokratiets	flygtninge-	og	immigrationspolitik	ses	en	prioritering	af	solidaritet	og	tillid	–	

både	indadtil	i	Danmark	og	udadtil	i	forhold	til	udlændinge	–,	om	end	partiet	understreger,	at	soli-

dariteten	ikke	må	kompromittere	de	grundlæggende	danske	normer	og	værdier	samt	det	fælles-

skab,	der	kendetegner	det	danske	samfund	(Socialdemokratiet.dk	a).	På	samme	vis	understreges	

det	i	Venstres	flygtninge-	og	immigrationspolitik,	at	Danmark	bør	være	et	åbent	samfund,	hvor	

alle,	der	kan	og	vil	gøre	en	indsats,	og	som	respekterer	de	danske	værdier,	er	velkomne.	Dog	skal	

integrationen	også	kunne	følge	med,	idet	Danmark	ifølge	Venstre	hverken	økonomisk	eller	kultu-

relt	kan	rumme,	at	landets	grænser	åbnes	for	enhver,	ligesom	Danmark	skal	lukkes	for	dem,	der	

ikke	vil	bidrage	(Venstre.dk	a,	Venstre.dk	c).	Med	en	skarpere	retorik	fastslår	Dansk	Folkeparti,	at	

Danmark	ikke	er	et	indvandrerland,	hvorfor	partiet	ikke	vil	acceptere	en	multietnisk	forvandling	af	

landet.	I	stedet	skal	dansk	kultur	bevares	og	styrkes,	og	”tilstrømningen	af	mennesker	fra	frem-

mede	kulturer	må	ophøre	som	den	første	betingelse	for	at	komme	videre	med	en	forstandig	inte-

grationspolitik”	(danskfolkeparti.dk	a,	danskfolkeparti.dk	b).	

Det	ses	i	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsens	perspektiv,	at	alle	tre	partier,	om	end	i	varierende	

grad	og	ved	brug	af	forskellig	retorik,	prioriterer	at	værne	om	Danmarks	enestående	beholdning	af	

social	kapital,	som	jf.	afsnit	7.1.1	udgør	velfærdsstatens	fundament.	Som	det	fremgår	af	afsnit	
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6.2.1,	fremhæver	alle	tre	partier	i	deres	flygtninge-	og	immigrationspolitik	vigtigheden	af	at	be-

skytte	netop	den	danske	velfærdsstat,	hvilket	indikerer	en	anerkendelse	af	det	forhold,	at	social	

kapital	og	tillid	hurtigt	kan	forsvinde	igen	jf.	afsnit	4.1,	hvorfor	partierne	vægter	at	værne	om	de	

danske	værdier	og	det	danske	velfærdssamfund.	Når	Dansk	Folkeparti	jf.	afsnit	6.2.1	fremhæver	

en	frygt	for,	at	indvandring	kan	få	”vidtrækkende,	ødelæggende	virkninger	ikke	blot	for	Danmarks	

befolkningssammensætning,	men	for	hele	samfundsstrukturen	og	sammenhængskraften”	(dansk-

folkeparti.dk	b),	synes	der	således	indirekte	at	være	tale	om	en	frygt	for,	at	Danmarks	høje	behold-

ning	af	social	kapital,	herunder	generel	tillid,	hurtigt	kan	forsvinde	i	kølvandet	på	indvandring.	

Det	må	fremhæves,	at	Socialdemokratiet	i	sit	udkast	til	et	nyt	principprogram,	Fælles	om	Danmark,	

slår	en	hårdere	tone	an	i	sin	udlændingepolitik,	end	partiet	ellers	er	vant	til,	og	således	”definerer	

en	meget	stram	udlændingepolitik	som	en	nyklassisk,	socialdemokratisk	dyd”	(Ringberg	2017).	Ek-

sempelvis	identificeres	de	mange	udlændinge,	der	er	kommet	og	som	kommer	til	Danmark,	som	

’en	massiv	udfordring’:	”Desværre	er	udlændinge	i	Danmark	i	dag	overrepræsenterede	i	kriminali-

tetsstatistikkerne	og	underrepræsenterede	på	arbejdsmarkedet.	Vi	har	parallelsamfund	i	Dan-

mark,	hvor	udlændinge	og	efterkommere	af	udlændinge	bor	og	lever	isoleret	fra	det	danske	fæl-

lesskab	og	efter	andre	værdier	end	de	danske.	Det	er	uacceptabelt.	(…)	Det	høje	antal	udlændinge	

og	den	manglende	integration	er	også	et	økonomisk	problem.	Jo	flere	der	ikke	har	et	arbejde	og	

ikke	bidrager	til	samfundet,	desto	vanskeligere	bliver	det	at	opretholde	velfærden	i	vores	land”	

(Socialdemokratiet.dk	c).	Det	er	ligeledes	Venstres	holdning,	at	der	”er	desværre	for	mange	ud-

lændinge,	der	gerne	vil	til	Danmark,	der	ikke	bekender	sig	til	grundlæggende,	danske	værdier	som	

demokrati,	ytrings-	og	religionsfrihed	og	ligestilling	mellem	kønnene.	På	samme	måde	er	der	også	

udlændinge	i	Danmark,	der	misbruger	deres	ophold	ved	at	lave	kriminalitet”	(Venstre.dk	c).	Dansk	

Folkeparti	fremhæver	endvidere	udfordringerne	forbundet	med	de	seneste	årtiers	indvandring:	

”en	fortsættelse	af	de	seneste	årtiers	indvandring	fra	lande	uden	for	den	vestlige	kulturkreds,	

kombineret	med	indvandrernes	ofte	højere	fødselshyppighed,	kan	inden	for	de	nærmeste	årtier	få	

vidtrækkende,	ødelæggende	virkninger	ikke	blot	for	Danmarks	befolkningssammensætning,	men	

for	hele	samfundsstrukturen	og	sammenhængskraften”	(danskfolkeparti.dk	b).	

I	Baudets	perspektiv	er	disse	flygtninge-	og	immigrationspolitiske	holdninger	hos	de	tre	partier	et	

udtryk	for,	at	den	danske	kultur	som	Leitkultur	ikke	må	udslettes	som	konsekvens	af	den	multikul-



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	64		
	

turalisme,	der	ifølge	Baudet	følger	med	indvandring.	Således	må	den	danske	kultur	ikke	kompro-

mitteres	som	konsekvens	af	indvandring,	hvor	større	befolkningsgrupper	lever	med	egne	normer	

og	værdier.	Dermed	synes	partierne	ikke	at	ønske	et	samfund,	hvor	den	repræsentative	regering	

og	retsstaten	er	sat	ud	af	kraft,	hvilket	ifølge	Baudet	er	konsekvensen	af	et	multikulturelt	samfund,	

hvor	grænserne	er	udvisket	og	statens	suverænitet	samt	den	nationale	identitet	er	udhulet.	Bau-

det	argumenterer	således	for,	at	”Multiculturalism	(…)	not	only	deligitimizes	the	nation	state’s	

borders	by	weakening	the	collective	identity	of	the	people	living	behind	them;	it	also	encourages	

religious	sub-groups	to	invoke	rules	from	beyond	the	nation	state’s	borders,	thereby	undermining	

the	very	idea	of	territorial	jurisdiction.	‘God’s	heart	has	no	borders’,	to	put	it	bluntly”	(Baudet	

2012:3).	Når	Socialdemokratiet	således	understreger,	at	partiet	ikke	ønsker,	”at	Danmark	skal	ud-

vikle	sig	til	et	samfund,	hvor	større	befolkningsgrupper	lever	isoleret	med	egne	normer	og	værdier	

og	uden	tilskyndelse	til	at	tage	del	i	de	forpligtelser	og	det	fællesskab,	der	er	grundlaget	for	vort	

samfund”	(Socialdemokratiet.dk	a),	synes	dette	at	være	et	udtryk	for	et	ønske	om	at	fastholde	den	

danske	kultur	med	danske	normer	og	værdier	som	Leitkultur	i	Danmark.	Det	kan	ligeledes	argu-

menteres,	at	flygtningekrisen	udgør	en	sådan	folkevandring,	som	Scheffer	mener	kan	overstige	et	

samfunds	sociale	og	kulturelle	bæreevne,	og	at	denne	opfattelse	reflekteres	i	de	tre	partiers	flygt-

ninge-	og	immigrationspolitik,	hvor	det	netop	understreges,	i	varierende	grad,	at	indvandring	ude-

fra	kan	udgøre	en	udfordring,	hvis	ikke	en	trussel.	Således	er	det	Socialdemokratiet	og	Venstres	

politik,	at	indvandringen	skal	begrænses	til	et	antal,	som	kan	integreres	effektivt,	mens	det	ifølge	

Dansk	Folkeparti	er	nødvendigt	at	bremse	indvandringen	helt	for	at	sikre	integrationen	og	således	

ikke	kompromittere	det	danske	samfunds	normer	og	værdier.	Denne	opfattelse	af	flygtningekrisen	

som	en	sådan	folkevandring	kan	ligeledes	forklare,	at	alle	tre	partier	fremhæver	vigtigheden	af	at	

hjælpe	flygtninge	i	nærområderne,	og	ikke	på	dansk	jord	–	det	danske	velfærdssamfund	kan	soci-

alt	og	kulturelt	ikke	bære	den	tilstrømning	af	flygtninge	til	Danmark,	som	flygtningekrisen	har	

medført,	hvorfor	det	prioriteres	at	hjælpe	i	nærområderne.	

	

7.1.2.2.	Stærkt	ønske	om	fastholdelse	af	dansk	suverænitet	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	
Det	må	fremhæves,	at	Danmark	alle	dage	synes	at	have	haft	et	anspændt	forhold	til	visse	suprana-

tionale	elementer	i	EU	–	elementer,	som	i	sagens	natur	står	i	modsætning	til	en	fastholdelse	af	su-

verænitet	på	dansk	jord.	Dette	anspændte	forhold	synes	også	at	komme	til	udtryk	i	forbindelse	
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med	flygtningekrisen.	Som	det	fremgår	af	afsnit	6.3.2,	har	Danmarks	medlemskab	af	EU	været	ba-

seret	på	pragmatiske	overvejelser	snarere	end	politiske	visioner,	og	med	indførslen	af	de	fire	for-

behold	i	1993	tog	Danmark	forbehold	over	for	overstatsligt	samarbejde	inden	for	forsvarspolitik,	

økonomisk	og	monetær	union,	unionsborgerskabet	samt	retlige	og	indre	anliggender.	Det	kan	ar-

gumenteres,	at	Danmark	inden	for	disse	fire	nærmere	præciserede	politikområder	opfattede	det	

supranationale	niveau	som	en	trussel	mod	dansk	suverænitet,	hvorfor	forbeholdene	måtte	indfø-

res.	Ved	folkeafstemningen	i	2015	om	en	ændring	af	det	retlige	forbehold	til	en	tilvalgsordning	

blev	det	tydeliggjort,	at	den	danske	befolkning	fortsat	ønsker	det	retlige	forbehold	som	garant	for	

Danmarks	suverænitet	inden	for	de	retlige	og	indre	anliggender,	idet	et	flertal	af	befolkningen,	

modsat	et	politisk	flertals	ønske,	stemte	nej	til	at	ændre	det	retlige	forbehold	til	en	tilvalgsordning	

(Statsministeriet.dk).	Netop	det	retlige	forbehold	findes	relevant	for	Danmarks	ageren	i	forbin-

delse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	EU’s	supranationale	håndtering	af	denne,	idet	forbe-

holdet	i	Baudets	perspektiv	er	udtryk	for	en	opfattelse	af	supranationalisme	som	–	hvis	ikke	en	

trussel	–,	så	en	ulempe	for	Danmark	og	danske	interesser	på	blandt	andet	det	asyl-	og	udlændin-

gepolitiske	område.	Med	forbeholdet	er	det	således	sikret,	at	Danmark	ikke	deltager	i	EU-samar-

bejdet	inden	for	blandt	andet	asyl,	indvandring	og	grænsekontrol	på	overstatsligt	niveau	(Kelstrup	

m.fl.	2012:423).	

På	trods	af	det	retlige	forbehold	deltager	Danmark	som	nævnt	i	afsnit	6.3.2	i	Dublin-forordningen,	

idet	Danmark	har	indgået	en	parallelaftale	med	EU	vedrørende	denne	retsakt	(EU-Oplysningen	e).	

Foretages	der	ændringer	i	Dublin-forordningen,	som	Kommissionen	på	nuværende	tidspunkt	læg-

ger	op	til	med	forslaget	om	en	permanent	krisemekanisme	til	fordeling	af	flygtninge,	den	såkaldte	

EU-flygtningekvote,	jf.	afsnit	6.3.2,	har	Danmark	mulighed	for	ikke	at	tilslutte	sig	den	nye	forord-

ning,	om	end	det	vil	betyde,	at	parallelaftalen	som	udgangspunkt	vil	være	opsagt	(EU-Oplysningen	

g).	Ligeledes	indgår	Danmark	i	Schengen-samarbejdet	på	trods	af	det	retlige	forbehold	via	en	sær-

ordning,	der	betyder,	at	Danmark	ikke	deltager	i	vedtagelsen	af	Schengen-reglerne.	Ligesom	det	er	

tilfældet	med	Dublin-forordningen,	har	Danmark	mulighed	for	ikke	at	tilslutte	sig	nye	regler,	hvil-

ket	dog	endnu	ikke	har	været	tilfældet	(EU-Oplysningen	b).	Grundet	dansk	deltagelse	i	disse	poli-

tikker	mærker	Danmark	således	på	trods	af	det	retlige	forbehold	flygtningekrisens	konsekvenser	i	

form	af	Dublin-forordningens	sammenbrud	og	den	manglende	beskyttelse	af	Schengen-områdets	

ydre	grænser	i	flere	medlemsstater.	I	denne	forbindelse	er	det	både	Socialdemokratiet,	Venstre	og	
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Dansk	Folkepartis	holdning,	at	Danmark	ikke	skal	være	en	del	af	den	supranationale	lovgivning	på	

asyl-	og	indvandringsområdet,	ligesom	alle	tre	partier	er	modstandere	af	det	ovenfor	omtalte	for-

slag	om	en	obligatorisk	EU-flygtningekvote	i	form	af	en	permanent	krisemekanisme	(Gormsen	&	

Kaasgaard	2015,	Ritzau	2016).	Det	kan	argumenteres,	at	disse	holdninger	til	EU's	supranationale	

håndtering	af	flygtningekrisen	er	udtryk	for	en	opfattelse	af	supranationalisme	som	en	trussel	mod	

Danmark,	idet	partierne	udtrykker	et	ønske	om,	at	suveræniteten	skal	forblive	på	dansk	jord	for	at	

sikre	danske	interesser.	I	forlængelse	heraf	må	det	fremhæves,	at	det	er	Dansk	Folkepartis	opfat-

telse,	at	Danmarks	deltagelse	i	Schengen-samarbejdet	udgør	en	trussel	mod	det	danske	samfund,	

idet	personkontrollen	ved	Danmarks	grænser	er	nedlagt	jf.	afsnit	6.2.1,	hvilket	ligeledes	indikerer	

en	opfattelse	af	supranationalismen	som	en	trussel	mod	de	danske	grænser.	

	

7.1.2.3.	Flygtningekrisens	trusler	mod	velfærdsstaten	i	en	befolkningsmæssig	og	økonomisk	vinkel	
I	forlængelse	af	ovenstående	findes	det	relevant	at	analysere	den	danske	befolknings	holdninger	

til	flygtningekrisen.	På	baggrund	af	nedenstående	Figur	2	ses	det,	at	den	danske	befolkning	fra	no-

vember	2014	til	november	2016	er	blevet	mere	kritisk	over	for	immigranter	fra	lande	uden	for	EU.	

Figuren,	der	er	udarbejdet	af	Eurobarometer,	viser	blandt	andet,	at	32,37	pct.	af	danskerne	i	no-

vember	2014	var	”fairly	negative”	over	for	immigranter	fra	lande	uden	for	EU	–	et	tal,	der	i	novem-

ber	2016	var	steget	til	40,10	pct.	Ligeledes	er	andelen	af	danskere,	der	har	et	”fairly	positive”	syn	

på	immigranter	fra	lande	uden	for	EU,	faldet	fra	34,86	pct.	til	24,78	pct.	i	samme	periode.	

Figur	2	
Udtræk	fra	Eurobarometer:	Danmark	
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Det	kan	argumenteres,	at	stigningen	i	dette	negative	syn	på	immigranter	fra	lande	uden	for	EU	

hænger	sammen	med	flygtningekrisen.	At	antallet	af	danskere,	der	har	et	”fairly	negative”	og	

”very	negative”	syn	på	immigranter	fra	lande	uden	for	EU,	er	steget,	kan	således	ses	som	en	reak-

tion	på	de	flygtninge,	ikke	mindst	fra	Syrien,	der	kommer	til	Europa	som	følge	af	flygtningekrisen.	

Dog	bør	det	haves	in	mente,	at	de	immigranter,	der	spørges	til	i	denne	undersøgelse,	også	er	im-

migranter	fra	andre	verdensdele.	Dog	må	det	formodes,	at	figuren	i	høj	grad	afspejler	den	danske	

befolknings	reaktion	på	flygtningekrisen	og	de	flygtninge,	der	på	denne	baggrund	kommer	til	Eu-

ropa.	

Ovenstående	tal	fra	Eurobarometer	underbygges	af	en	måling	foretaget	af	TNS	Gallup,	der	stiller	

spørgsmålet:	”Antallet	af	flygtninge	i	verden	er	stigende	bl.a.	på	grund	af	konflikterne	i	Syrien	og	

Irak.	Hvor	enig	eller	uenig	er	du	i,	at	Danmark	bør	give	opholdstilladelse	til	flere	flygtninge	nu,	hvor	

der	er	konflikter	i	Syrien	og	Irak?”.	Undersøgelsen,	der	er	udarbejdet	i	2016,	viser,	at	i	september	

2015	var	29	pct.	af	danskerne	enige	i,	at	der	skulle	gives	opholdstilladelse	til	flygtninge,	der	kom-

mer	til	landet,	mens	21	pct.	var	uenige.	Fire	måneder	senere,	i	januar	2016,	havde	dette	tal	æn-

dret	sig	til,	at	14	pct.	af	danskerne	var	enige	i	det	i	undersøgelsen	stillede	spørgsmål,	mens	37	pct.	

var	uenige	(Pramming	2016).	Ifølge	lektor	i	statskundskab	Jens	Peter	Frølund	Thomsen	fra	Aarhus	

Universitet	skyldes	denne	ændring,	at	”Når	det	kommer	til	flygtningespørgsmålet,	som	rammer	

noget	meget	humanitært	og	medmenneskeligt	i	os,	er	der	i	udgangspunktet	meget	velvilje	at	finde	

hos	folk.	Men	vi	ser	også,	at	mange	bliver	mere	forbeholdne,	når	de	indser,	at	det	drejer	sig	om	et	

rigtig	stort	antal	flygtninge.	Medfølelsen	fordufter	hurtigt	i	takt	med,	at	man	forstår	realiteterne”	

(Pramming	2016).	Det	ses	dermed,	at	den	danske	befolkning	under	flygtningekrisen	har	fået	et	

mere	negativt	syn	på	flygtninge,	og	at	disse,	i	forhold	til	økonomiske	omkostninger,	kan	ses	som	en	

byrde	for	samfundet,	hvilket	uddybes	nedenfor.	Dette	understøttes	endvidere	af	en	anden	TNS	

Gallup-måling	fra	2016,	der	viser,	at	50	pct.	af	danskerne	er	enige	i	påstanden	”Indvandring	udgør	

en	alvorlig	trussel	mod	vores	nationale	egenart”,	hvoraf	det	særligt	er	Dansk	Folkepartis	vælgere,	

de	ældre	samt	folk	i	provinsen,	der	er	bekymrede	(Holm	&	Danielsen	2016).	En	lignende	undersø-

gelse	fra	marts	2017	viser	danskernes	holdning	til	indvandrere	med	særlig	fokus	på	indvandrere	

fra	muslimske	lande.	Af	denne	fremgår	det,	at	på	trods	af	regeringens	stramninger	af	reglerne	for	

udlændinge	i	Danmark,	og	på	trods	af	det	forhold,	at	antallet	af	asylansøgere	er	faldet,	så	ønsker	



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	68		
	

to	ud	af	tre	danskere,	at	Danmark	får	færre	indvandrere	fra	muslimske	lande	(Ottesen	2017).	Pro-

fessor	Kasper	Møller	Hansen	ved	Københavns	Universitet	udtaler	i	den	forbindelse,	at	danskernes	

skepsis	over	for	muslimer	først	og	fremmest	bunder	i	terrorangrebet	den	11.	september	2001,	

som	for	første	gang	gjorde	danskerne	kritiske	over	for	muslimske	indvandrere	(Ottesen	2017).	Der-

udover	mener	Kasper	Møller	Hansen,	at	skepsissen	ligeledes	skyldes	angrebet	på	Krudttønden	på	

Østerbro	og	synagogen	i	København	i	2015,	øvrige	terrorangreb	i	Europa	samt	de	mange	flygt-

ninge,	der	kommer	til	Europa	(Ottesen	2017).	

Ovenstående	undersøgelser	illustrerer,	at	danskerne	har	ændret	syn	på	flygtninge	og	indvandrere	

under	flygtningekrisen,	idet	en	stor	del	af	befolkningen	er	gået	fra	at	være	mere	positive	til	at	have	

et	mere	negativt	syn	på	flygtninge.	Dog	bør	det	ifølge	Rune	Stubager	haves	in	mente,	at	danskerne	

har	for	vane	at	foretage	markante	holdningsskifte	i	forhold	til	blandt	andet	flygtninge.	Således	ud-

talte	Stubager,	professor	ved	Aarhus	Universitet,	i	september	måned	2015	i	forbindelse	med	en	

undersøgelse,	der	viste,	at	et	stort	flertal	af	danskere	ønskede	at	tage	imod	flygtninge	i	både	Dan-

mark	og	Europa,	ligesom	at	otte	ud	af	ti	danskere	på	daværende	tidspunkt	ønskede,	at	Danmark	

skulle	være	del	af	en	fælles	europæisk	aftale,	der	fordeler	flygtningene	mellem	EU-landene	(Ras-

mussen	2015).	Ifølge	Stubager	var	der	her	sket	et	holdningsskifte	i	befolkningen	–	et	fænomen,	

der	er	fortilfælde	for,	når	det	gælder	flygtninge:	”Blandt	andet	i	1999	under	Kosovokrigen,	hvor	en	

stigning	af	danskere	syntes,	Danmark	skulle	tage	imod	flere	flygtninge	fra	Kosovo,	mens	krigen	

herskede,	fortæller	han.	Efter	krigen	faldt	det	igen	(…)	Folk	bliver	påvirket	af	det,	der	sker	lige	nu	

(…)	Det	er	typisk,	at	vi	ryger	tilbage	til	de	holdninger,	vi	havde	tidligere,	efter	et	stykke	tid.	Det	tror	

jeg	også,	vi	skal	forvente,	vil	ske	her”	(Rasmussen	2015).	Ifølge	Stubager	er	dette	en	tendens,	som	

politikerne	skal	være	opmærksomme	på,	inden	de	”hopper	med	på	bølgen”	(Rasmussen	2015).	Di-

rektør	for	Tænketanken	Europa,	Bjarke	Møller,	udtalte	sig	i	september	2015	ligeledes	om	dette	

holdningsskifte	i	befolkningen,	og	han	tillægger	medierne	en	del	af	årsagen	til	dette	holdnings-

skifte,	idet	medierne	dagligt	forsyner	seere	og	læsere	med	billeder	af	vandrende	flygtninge	og	mi-

granter,	hvilket	påvirker	danskernes	tilgang	til	krisen	(nyheder.tv2.dk	2015).	Således	må	det	frem-

hæves,	at	mediernes	dækning	af	flygtningekrisen	kan	siges	at	spille	en	rolle	i	den	danske	befolk-

nings	opfattelse	af	flygtningekrisen	–	ikke	mindst	i	forhold	til	de	stærke	billeder,	som	medierne	

bringer	i	denne	forbindelse.	
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I	forlængelse	af	ovenstående,	hvor	det	ses,	at	den	danske	befolknings	holdning	til	flygtninge	og	

indvandrere	er	blevet	mere	negativ	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	–	”Medfølelsen	fordufter	

hurtigt	i	takt	med,	at	man	forstår	realiteterne”	(Pramming	2016)	–	findes	det	relevant	at	analysere	

flygtninge	og	indvandreres	påvirkning	på	det	danske	velfærdssamfund.	I	den	offentlige	debat	ved-

rørende	flygtningekrisens	konsekvenser	for	det	danske	velfærdssamfund	udgør	ikke	mindst	be-

skæftigelse	og	offentlig	forsørgelse	centrale	emner,	og	Danmarks	Statistik	behandler	i	bogen	Ind-

vandrere	i	Danmark	2016	netop	sådanne	oplysninger	om	indvandreres	deltagelse	på	forskellige	

samfundsområder	(Danmarks	Statistik	2016:3).	Som	det	nævnes	i	begrebsafklaringen,	er	indvan-

drer-begrebet	bredere	end	flygtninge-begrebet,	og	om	end	denne	forskel	bør	haves	in	mente,	fin-

des	Danmarks	Statistiks	oplysninger	relevante	i	denne	sammenhæng.	

Det	må	fremhæves,	at	antallet	af	ikke-vestlige	indvandrere,	der	er	kommet	til	Danmark	de	seneste	

30	år,	har	været	kraftigt	stigende.	Således	er	dette	antal	5,3	gangere	højere	i	2016	end	i	1986,	og	i	

2016	udgør	ikke-vestlige	indvandrere	dermed	12,3	pct.	af	den	danske	befolkning	(Danmarks	Stati-

stik	2016:11-12).	I	relation	til	beskæftigelse	må	det	fremhæves,	at	ikke-vestlige	mænd	og	kvinder,	

med	en	beskæftigelsesfrekvens	på	henholdsvis	53	pct.	og	46	pct.	i	2014,	ligger	væsentligt	under	

niveauerne	for	mænd	og	kvinder	med	dansk	oprindelse	(henholdsvis	76	pct.	og	73	pct.)	(Danmarks	

Statistik	2016:33).	Ligeledes	er	det	karakteristisk,	at	indvandrere	fra	Syrien,	der	i	næsten	alle	til-

fælde	er	kommet	til	Danmark	inden	for	de	seneste	år	som	flygtninge,	har	den	laveste	beskæftigel-

sesfrekvens	på	14	pct.	(Danmarks	Statistik	2016:39,	72).	I	forlængelse	heraf	må	det	nævnes,	at	44	

pct.	af	alle	ikke-vestlige	indvandrere	var	på	offentlig	forsørgelse	i	2016,	hvorfor	denne	gruppe	kan	

siges	at	være	overrepræsenteret	i	denne	kategori	(Danmarks	Statistik	2016:63-66).	Kigges	der	

nærmere	på	de	syriske	indvandrere,	må	det	fremhæves,	at	94	pct.	af	de	30-59-årige	syriske	mænd	

i	2015	er	fuldtidsmodtagere	af	offentlig	forsørgelse,	mens	andelen	for	de	syriske	kvinder	er	88	pct.	

(Danmarks	Statistik	2016:73).	

I	dette	økonomiske	perspektiv	synes	flygtningekrisen	at	udgøre	en	trussel	mod	velfærdsstaten	og	

dennes	store	beholdning	af	social	kapital,	herunder	den	generelle	tillid	og	den	generaliserede	gen-

sidighedsnorm	jf.	Torpe.	Det	skyldes	ikke	mindst	de	store	udgifter	til	offentlig	forsørgelse,	som	vel-

færdsstaten	oplever	som	konsekvens	af	flygtningekrisen	jf.	ovenstående,	samt	den	lave	beskæfti-

gelse	blandt	især	syriske	flygtninge	og	ikke-vestlige	indvandrere	generelt.	Det	kan	argumenteres,	
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at	det	er	vigtigt	for	det	danske	velfærdssamfund,	at	denne	befolkningsgruppe	kommer	i	beskæfti-

gelse	frem	for	på	offentlig	forsørgelse,	ikke	mindst	fordi	beskæftigelse	betyder	et	bidrag	til	vel-

færdsstatens	finansiering	qua	betaling	af	skat	fremfor	økonomisk	belastning	i	form	af	offentlig	for-

sørgelse	(Plovsing	2014).	Et	velfærdssamfund	som	det	danske	bygger	netop	på,	at	”en	stor	del	af	

den	voksne	befolkning	er	i	beskæftigelse,	så	vi	gennem	beskatning	af	deres	arbejdsindkomster	kan	

afholde	udgifterne	til	velfærden.	Og	velfærdssamfundet	er	indrettet	efter,	at	dette	gælder	både	

mænd	og	kvinder	–	samfund	af	denne	type	har	brug	for	to	indtægter	pr.	husstand”	(Matthiessen	&	

Mogensen	2014).	Ikke	mindst	af	denne	årsag	fremstår	den	væsentligt	lavere	beskæftigelsesfre-

kvens	blandt	ikke-vestlige	indvandrere,	mænd	såvel	som	kvinder,	problematisk.	

På	baggrund	af	ovenstående	tal	fremstår	det	endvidere	som	en	reel	frygt,	at	gensidighedsnormen	i	

det	danske	velfærdssamfund	svigtes	som	konsekvens	af	flygtningekrisens	indvandring	i	Danmark.	

Torpe	argumenterer	som	nævnt,	at	hvis	gensidigheden	i	relation	til	pligterne	forsvinder,	så	svæk-

kes	gensidighedsnormen	og	den	forestillede	fællesinteresse	(Torpe	2013:56).	Såfremt	den	ovenfor	

nævnte	høje	andel	af	ikke-vestlige	indvandrere	på	offentlig	forsørgelse	og	den	lave	andel	af	be-

skæftigede	fortsætter	uforandret,	kan	det	argumenteres,	at	tilliden	til,	at	alle	bidrager	og	betaler	

skat,	kan	forsvinde.	Som	nævnt	i	afsnit	4.1	argumenterer	Putnam,	at	generel	tillid	udgør	en	form	

for	kulturel	arv	og	dermed,	at	social	kapital	er	kulturelt	betinget	(Togeby	2017:144).	Det	må	i	

denne	sammenhæng	fremhæves,	at	generel	tillid	blandt	folk	fra	de	mellemøstlige	lande,	der	fin-

des	relevante	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	er	på	et	væsentligt	lavere	niveau	end	det	danske.	

Om	end	der	ingen	målinger	findes	af	generel	tillid	i	Syrien,	fremgår	det	af	World	Values	Survey’s	

måling	fra	2010-2014,	at	den	generelle	tillid	i	eksempelvis	Irak,	Libanon,	Jordan	og	Tyrkiet,	der	alle	

ligger	i	Syriens	nærområder,	er	væsentligt	lavere	end	den	danske	(Worldvaluessurvey.org).	Således	

svarer	et	gennemsnit	fra	disse	lande	på	kun	15,8	pct.,	at	”Most	people	can	be	trusted”,	mens	78,8	

pct.	af	disse	landes	befolkninger	svarer	”ja”	til	følgende	udsagn:	”Need	to	be	very	careful”	(World-

valuessurvey.org).	Til	sammenligning	mener	76	pct.	af	danskerne,	at	folk	i	almindelighed	er	til	at	

stole	på	jf.	Figur	1.	Om	end	ovennævnte	tal	for	den	generelle	tillid	i	visse	mellemøstlige	lande	som	

nævnt	ikke	er	repræsentative	for	flygtningekrisens	medfølgende	indvandring	i	Danmark,	kan	det	

på	baggrund	af	de	store	forskelle	i	generel	tillid	argumenteres,	at	indvandringen	kan	kompromit-

tere	den	enestående	beholdning	af	social	kapital	og	tillid	i	Danmark,	idet	det	må	formodes,	at	den	

lave	tillid	blandt	flygtninge	kan	påvirke	den	høje	tillidsgrad	i	Danmark.	Dette	må	fremhæves	som	
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en	farlig	udvikling	for	den	danske	velfærdsstat,	hvis	fundament	som	nævnt	i	afsnit	7.1.1	udgøres	af	

tillid	som	målestok	for	social	kapital	–	falder	tillidsgraden	smuldrer	fundamentet	under	velfærds-

staten.	Af	en	undersøgelse	foretaget	af	Rockwool	Fonden	i	2014	fremgår	det	endvidere,	at	indvan-

dring	fra	ikke-vestlige	lande	forventes	at	medføre	et	underskud	i	det	offentlige	frem	til	år	2050	–	

helt	præcist	minus	6,0	mia.	kr.	i	2050	–,	såfremt	indvandring	og	integration	forbliver	uændret	i	for-

hold	til	2014-niveau	(Rockwoolfonden.dk	2014).	Idet	flygtningekrisen	kan	siges	at	have	været	på	

sit	højeste	i	2015,	kan	det	med	forsigtighed	fremføres,	at	Rockwool	Fondens	estimerede	nettoud-

gift	kan	vise	sig	at	blive	større.	I	dette	perspektiv	synes	flygtningekrisen	at	udgøre	en	trussel	mod	

velfærdsstaten,	idet	den	medfølgende	indvandring	kan	vise	sig	at	slå	revner	i	velfærdsstatens	til-

lidsfundament	samt	den	store	beholdning	af	social	kapital	i	Danmark.	

	
7.1.2.4.	Dansk	reaktion:	Grænser	som	velfærdsstaten,	tilliden	og	den	sociale	kapitals	værn	
Det	kan	på	baggrund	af	ovenstående	argumenteres,	at	flygtningekrisen	og	dens	afledte	effekter	

opfattes	som	trusler	mod	den	danske	velfærdsstat	i	både	en	partipolitisk,	suverænitetsbaseret	

samt	befolkningsmæssig	og	økonomisk	vinkel.	Spørgsmålet	herefter	kan	siges	at	være,	hvordan	

Danmark	så	har	reageret	på	flygtningekrisen,	herunder	ikke	mindst	EU’s	håndtering	af	flygtninge-

krisen,	der	som	nævnt	er	orienteret	mod	en	fælles	EU-håndtering.	Det	står	klart,	at	Danmark	har	

reageret	ved	at	handle	nationalt	orienteret,	når	holdningen	kan	siges	at	være,	at	velfærdsstaten,	

et	kulturelt	og	historisk	nationalt	særligt	forhold,	findes	truet.	Således	ses	den	danske,	nationalt	

orienterede	reaktion	ikke	mindst	i	form	af	en	midlertidig	grænsekontrol	ved	grænsen	til	Tyskland	

og	ved	havne	med	færgeforbindelse	til	Tyskland	(ec.europa.eu	2017e);	modstand	mod	dansk	del-

tagelse	i	den	supranationale	lovgivning	på	asyl-	og	indvandringsområdet	samt	modstand	mod	det	

ovenfor	nævnte	forslag	om	en	obligatorisk	EU-flygtningekvote	i	form	af	en	permanent	krisemeka-

nisme	(Gormsen	&	Kaasgaard	2015,	Ritzau	2016).	Disse	handlinger	samt	holdninger	fremstår	sam-

let	set	som	et	stærkt	signal	om,	at	indvandringen	skal	kontrolleres	og	det	danske	samfund	beskyt-

tes	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	ligesom	de	understreger	vigtigheden	af	grænser.	I	forlæn-

gelse	heraf	findes	det	relevant	at	nævne,	at	Scheffer	identificerer	en	anden	trussel	mod	åbne	og	

frie	samfund	–	som	det	danske	velfærdssamfund	må	betegnes	som	–,	som	består	i	den	måde,	som	

indvandringen	styres	på,	idet	denne	”kan	være	i	strid	med	det	essentielle	i	en	liberal	retsstat.	In-

gen	ønsker	et	land	med	ekstrem	politikontrol,	afkrævning	af	identitetsbeviser,	skærpet	grænsebe-

vogtning	og	stikkere”	(Scheffer	2007:108).	Svendsen	og	Svendsen	identificerer	ligeledes	”the	rise	
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of	the	control	society”	(Svendsen	&	Svendsen	2016:134)	som	en	trussel	mod	den	danske	velfærds-

stat	og	fremhæver,	at	der	har	været	en	”tendency	of	moving	too	far	along	the	control	path	(…).	

Unnecessary	control	is	trust’s	worst	enemy	(…).	If	Scandinavia	is	to	maintain	a	competitive	welfare	

state,	we	have	to	choose	the	road	leading	to	the	optimal	blend	between	trust	and	control.	This	

means	that	we	must	not	go	too	far	either	in	the	form	of	excessive	control	or	in	the	form	of	exces-

sive	(“blue-eyed”)	trust”	(Svendsen	&	Svendsen	2016:134-135).	

Som	nævnt	i	afsnit	4	finder	Baudet	såvel	som	Scheffer	ligeledes,	at	sikringen	af	nationalstatens	

grænser	og	suverænitet	vil	have	positive	konsekvenser	for	de	europæiske	velfærdsstater,	idet	”it	

cannot	be	denied	that	the	welfare	state	rests	upon	a	sense	of	national	solidarity:	a	sense	of	com-

munity”	(Baudet	2012:236).	Baudet	argumenterer	således	for,	at	en	nations	identitet	og	velfærds-

stat	er	tæt	forbundet.	Denne	sammenhæng	mellem	nation	og	velfærdsstat	synes	tydelig	i	det	dan-

ske	tilfælde	jf.	ovenstående	analyse	–	velfærdsstaten	er	dybt	forankret	i	den	danske	identitet,	

hvorfor	denne	er	et	evigt	omdiskuteret	emne	i	dansk	politik	og	noget,	som	den	danske	befolkning	

værner	om.	Baudet	slutter	dermed	indirekte,	at	en	genbekræftelse	af	nationalstatens	grænser	

også	vil	være	en	genbekræftelse	af	velfærdsstaten,	og	det	kan	argumenteres,	at	denne	holdning	

kan	spores	blandt	Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	Venstre	samt	hos	den	danske	befolkning	

i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Scheffer	kobler	ligeledes	grænsers	betydning	til	velfærdsstaten	

og	mener,	at	nutidens	velfærdssamfund	uden	tvivl	er	en	vigtig	faktor	i	modstanden	mod	indvan-

dring	(Scheffer	2007:165),	idet	indvandrere	ifølge	Scheffer	ofte	er	fattige	og	arbejdsløse	(Scheffer	

2007:32).	Scheffer	argumenterer	endvidere,	at	en	af	grundene	til	indvandreres	lave	deltagelse	på	

arbejdsmarkedet	skyldes	”den	generøse	sociale	sikkerhed”	(Scheffer	2007:32-33),	der	findes	i	vel-

færdsstater	–	at	selvom	mulighederne	for	at	”skabe	sig	et	godt	liv	i	velfærdssamfundet	er	blevet	

større,	er	ansvarsfølelsen	aftaget	på	grund	af	samme	beskyttelse”	(Scheffer	2007:33-34).	Dette	ar-

gument	om,	at	indvandrere	ofte	ikke	er	på	arbejdsmarkedet	–	og	dermed	ikke	bidrager	til	vel-

færdsstaten	–	understøttes	af	ovenstående	undersøgelse	fra	Danmarks	Statistik,	der	som	nævnt	

viser,	at	ikke-vestlige	mænd	og	kvinder	i	2014	havde	en	beskæftigelsesfrekvens	på	henholdsvis	53	

pct.	og	46	pct.	modsat	niveauerne	for	mænd	og	kvinder	med	dansk	oprindelse	på	henholdsvis	76	

pct.	og	73	pct.	Dog	bør	det	haves	in	mente,	at	andre	faktorer	end	den	’generøse	sociale	sikkerhed’,	

som	Scheffer	omtaler,	kan	ligge	til	grund	for	disse	beskæftigelsesfrekvenser.	
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I	Baudet	og	Scheffers	perspektiv	må	sikringen	af	en	nationalstats	–	et	frit	og	åbent	samfund	–	

grænser	således	ses	som	afgørende	for	sikringen	af	velfærdsstaten,	og	dermed	også	sikringen	af	

den	danske	universelle	velfærdsstat	med	dens	tillidsfundament	og	høje	beholdning	af	social	kapi-

tal,	idet	det	kan	argumenteres,	at	grænser	sikrer	en	nations	homogenitet	og	sammenhængskraft.	

Uden	et	klart	defineret	dansk	territorium	med	en	befolkning,	der	lever	efter	de	danske	ovenfor	

analyserede	normer	og	værdier,	samt	den	høje	grad	af	tillid	og	de	mange	frivillige	netværk,	synes	

den	høje	beholdning	af	social	kapital	således	ikke	at	kunne	bestå.	

	
	

7.2.	Polsk	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen:	Sikring	af	den	polske	nation	

Som	det	fremgår	af	afsnit	6.2.2,	må	det	fremhæves,	at	Polen	efter	valget	i	oktober	2015,	hvor	Lov	

og	Retfærdighed	fik	absolut	flertal	og	dermed	kunne	danne	flertalsregering,	er	blevet	et	mere	

’flygtninge-skeptisk’	land.	Således	har	partiet	af	flere	omgange	udtalt,	at	de	ikke	ønsker	at	sætte	

landets	sikkerhed	over	styr	ved	at	modtage	flygtninge,	idet	de	ikke	mener,	at	Polen	har	kapacitet	

til	at	være	modtagerland	for	flygtninge	–	i	stedet	ønsker	partiet,	at	Polen	skal	hjælpe	i	nærområ-

derne.	

Polen	har	derfor	heller	ikke	deltaget	i	og	modtaget	flygtninge	gennem	de	politiske	tiltag,	som	EU	

har	iværksat	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	herunder	nødflytnings-	og	genbosætningsordnin-

gerne	som	redegjort	for	i	afsnit	6.1.	Dette	er	til	trods	for,	at	Polen	under	den	tidligere	regering	jf.	

afsnit	6.2.2	accepterede	EU’s	plan	om	genbosætning	af	flygtninge	(Bachman	2016).	Desuden	har	

Polen	lovet	at	tage	imod	100	flygtninge	under	nødflytningsordningen,	hvilket	senere	af	EU	er	ble-

vet	ændret	til,	at	Polen	skal	modtage	i	alt	6.182	flygtninge	under	denne	ordning	(ec.europa.eu	

2017k).	Kommissionen	påpeger	således	i	en	pressemeddelelse	fra	den	12.	april	2017,	at	Polen	ikke	

har	levet	op	til	sine	forpligtelser	over	for	Grækenland	og	Italien	og	skriver	direkte:	”As	stressed	in	

the	previous	report,	if	Member	States	do	not	increase	their	relocations	soon,	the	Commission	will	

not	hesitate	to	make	use	of	its	powers	under	the	Treaties	for	those	which	have	not	complied	with	

the	Council	decisions,	noting	that	the	legal	obligation	to	relocate	those	eligible	will	not	cease	after	

September”	(europa.eu	2017).	Det	kan	således	vise	sig	at	få	finansielle	og	politiske	konsekvenser	

for	Polen,	hvis	landet	ikke	tager	imod	de	flygtninge	under	nødflytningsordningen,	som	de	er	for-

pligtet	til	(Kettley	2017).	På	trods	af	denne	kontante	udmelding	fra	EU	udtaler	premierminister	

Beata	Szydlo,	at	hun	trods	EU’s	trusler	ikke	vil	opgive	sin	politik	på	flygtningeområdet,	og	hun	står	
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derfor	fast	ved	sin	regerings	udtalelser	om,	at	Polen	ikke	vil	acceptere	denne	EU-politiske	ordning,	

som	de	finder	dårlig	for	Europa	(Kettley	2017).	I	den	forbindelse	har	Szydlo	endvidere	udtalt:	“The	

European	Union	made	a	fatal	mistake	under	pressure	from	lobbyists	but	also	under	a	lot	of	pres-

sure	from	Germany	–	it	accepted	resolutions	which	turned	out	not	only	to	be	ineffective	but	also	

did	not	solve	the	migrant	problem”	(Kettley	2017).	Ligeledes	har	Polens	indenrigsminister	Mariusz	

Błaszczak	udtalt,	at	den	multikulturelle	politik,	der	føres	i	Vesteuropa	som	følge	af	flygtningekri-

sen,	har	medført	en	”blodig	høst”	i	form	af	terrorangreb	på	europæisk	jord	(thenews.pl	2017).	

På	denne	baggrund	findes	det	relevant	at	analysere	ud	fra	specialets	to	teoretiske	perspektiver	

hvilke	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold,	der	kan	forklare	Polens	nationale	reaktion	på	

flygtningekrisen	snarere	end	støtte	til	en	fælles	EU-håndtering	af	krisen.	Analysens	omdrejnings-

punkt	vil	være	Polens	historie,	der,	som	det	fremgår	af	afsnit	6.4,	har	været	præget	af	foranderlig-

hed	og	manglende	stabilitet,	og	som	må	siges	at	have	betydning	for	den	flygtninge-	og	immigrati-

onspolitik,	der	kendetegner	Polen	i	dag,	ikke	mindst	i	forhold	til	flygtningekrisen.	I	det	følgende	

analyseres	det	derfor,	hvordan	Polens	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	

EU’s	håndtering	af	denne	–	med	landets	turbulente	historie	in	mente	–	kan	forklares	i	lyset	af	teo-

rierne	om	social	kapital,	herunder	tillid,	samt	grænsers	betydning.	

	

7.2.1.	Tillid	i	Polen:	en	konsekvens	af	historien	

Ligesom	det	er	tilfældet	med	Danmark	jf.	afsnit	7.1.1,	er	graden	af	tillid	i	Polen	målt	i	internatio-

nale	undersøgelser	–	men	hvor	Danmark	placerer	sig	i	den	øverste	del	af	tillidsskalaen,	befinder	

Polen	sig	længere	nede	på	ranglisten.	Svendsen	og	Svendsen	beskæftiger	sig	i	bogen	Social	kapital	

–	en	introduktion	med	målinger	af	generel	tillid	på	baggrund	af	fire	World	Values	Surveys	fra	hen-

holdsvis	starten	af	80’erne,	tidligt	i	90’erne,	midten	af	90’erne	og	fra	år	2000	samt	SoCap-projektet	

fra	årene	2002-2005	(Svendsen	&	Svendsen	2006:87).	På	baggrund	af	disse	målinger	rangerer	

Svendsen	og	Svendsen	de	86	lande,	der	er	med	i	undersøgelserne,	efter	deres	beholdning	af	gene-

rel	tillid,	og	her	placeres	Polen	på	plads	nummer	51	med	et	gennemsnit	på	22,8	pct.	(Svendsen	&	

Svendsen	2006:88-91).	Ifølge	disse	målinger	og	denne	rangering,	som	viser,	at	danskerne	har	et	

gennemsnit	på	64,5	pct.	generel	tillid	og	ligger	på	plads	nummer	1,	stoler	danskerne	dermed	cirka	

tre	gange	mere	på	fremmede,	end	polakkerne	gør	(Svendsen	&	Svendsen	2006:88).	Udover	oven-

nævnte	undersøgelser	udarbejder	European	Values	Study	også	løbende	undersøgelser	af	mæng-
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den	af	generel	tillid	i	de	europæiske	lande,	hvor	respondenterne	som	nævnt	i	afsnit	7.1.1	skal	af-

give	deres	mening	om	udsagnet	”People	can	be	trusted/can’t	be	too	careful”.	I	følgende	analyse	

tages	der	udgangspunkt	i	netop	European	Values	Study,	som	i	1990,	1999	og	2008	har	målt	polak-

kernes	generelle	tillid.	Af	nedenstående	Figur	3	fremgår	resultaterne	af	disse	tre	undersøgelser,	

hvoraf	det	ses,	at	27,6	pct.	af	polakkerne	i	2008	svarede,	at	”most	people	can	be	trusted”,	hvilket	

er	en	stigning	fra	den	forrige	måling	i	1999,	som	dog	viste	et	resultat,	der	var	lavere	end	behold-

ningen	af	generel	tillid	i	1990.	Om	end	tallet	er	steget	siden	1999,	må	det	således	siges	at	være	

langt	under	den	danske	befolknings	generelle	tillid	på	76	pct.	som	behandlet	ovenfor	i	afsnit	7.1.1.		

	

Som	nævnt	i	afsnit	4.1	må	social	kapital	fremhæves	som	et	vigtigt	parameter	i	samfundet,	idet	det	

ifølge	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsen	får	samfundet	til	at	hænge	sammen	ved	at	fungere	

som	et	’smøremiddel’.	Ligeledes	er	Torpe	af	den	opfattelse,	at	social	kapital	er	en	vigtig	kollektiv	

ressource	på	linje	med	for	eksempel	uddannelse	og	økonomiske	investeringer	(Torpe	2013:110).	

Således	mener	Torpe	blandt	andet,	at	graden	af	tillid	kan	have	indflydelse	på	et	lands	demokrati-

ske	styringseffektivitet,	på	kontrollen	med	korruption,	det	demokratiske	engagement	i	landet	og	

frivillig	organisering	i	foreninger	(Torpe	2013:111-147).	Om	end	der	som	nævnt	i	indledningen	ikke	

er	tale	om	en	komparativ	analyse,	må	det	nævnes,	at	Polen	og	Danmark	i	forhold	til	samtlige	af	

disse	parametre	befinder	sig	i	hver	sin	ende	af	skalaen,	og	det	findes	derfor	relevant	i	forhold	til	

specialets	problemformulering	at	undersøge	og	analysere	hvilke	kulturelle	og	historiske	nationale	

forhold,	der	ligger	til	grund	for	Polens	beholdning	af	social	kapital.	Netop	beholdningen	af	generel	
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tillid	i	de	østeuropæiske	lande	fremhæver	Torpe	som	værende	særlig	interessant,	idet	”man	kunne	

forvente,	at	indførelsen	af	demokrati	og	konsolideringen	af	demokratiske	institutioner	ville	have	

haft	gavnlige	effekter	på	den	sociale	tillid”	(Torpe	2013:84).	Torpe	belyser	dog	også	det	faktum,	at	

de	første	målinger	foretaget	i	Østeuropa	er	fra	omkring	1990,	hvorfor	det	kan	være	svært	at	be-

lyse	og	sammenligne	beholdningen	af	tillid	i	disse	lande	før	og	efter	kommunismens	fald	(Torpe	

2013:84).	På	trods	af	dette	har	Svendsen	og	Svendsen	undersøgt	graden	af	social	kapital	i	Polen	

indgående,	og	på	baggrund	af	dette	kommer	de	med	et	bud	på	Polens	beholdning	af	social	kapital	

før	1990,	hvilket	uddybes	nedenfor.	

	

7.2.1.1.	Tillid	i	1800-	og	1900-tallet	samt	kirkens	betydning	som	strukturel	komponent	
Som	det	fremgår	af	afsnit	7.1,	kan	det	i	Svendsen	og	Svendsen	samt	Putnams	perspektiv	argumen-

teres,	at	en	forklaring	på	den	høje	beholdning	af	tillid	i	Danmark	er	de	frivillige	foreninger	og	folke-

lige	bevægelser,	der	blomstrede	frem	i	1800-	og	1900-tallet.	I	denne	periode	vandt	ligeledes	en	

stærk	andelsbevægelse	frem	i	Polen,	og	denne	formodes,	ligesom	det	var	tilfældet	i	Danmark,	at	

have	opbygget	og	udbredt	tillid	og	dermed	dannet	en	mængde	social	kapital	i	det	daværende	Po-

len	(Svendsen	&	Svendsen	2006:101).	De	polske	andelsbevægelser	havde	dog	forskellige	udvik-

lingsspor	alt	efter,	om	de	lå	i	den	preussiske,	russiske	eller	østrigske	del	af	Polen	(Svendsen	&	

Svendsen	2006:115)	jf.	afsnit	6.4.1.1	om	Polens	tre	delinger.	Svendsen	og	Svendsen,	der	som	

nævnt	har	undersøgt	graden	af	tillid	og	social	kapital	i	Polen	indgående,	fremhæver,	at	de	polske	

andelsbevægelser	særligt	i	mellemkrigstiden	oplevede	en	dynamisk	udvikling.	Om	end	selve	an-

delsorganiseringen	aldrig	blev	så	kompleks,	som	det	var	tilfældet	i	Danmark,	var	det	i	denne	peri-

ode,	at	en	særlig	polsk	andelsbevægelse,	der	voksede	op	nedefra,	tog	form	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:116-118).	Svendsen	og	Svendsen	pointerer	i	deres	sammenligning	af	andelsbevægelserne	i	

Danmark	og	Polen,	at	det	historiske	”mål”	peger	i	retning	af,	”at	frem	til	1948	var	”beholdnin-

gerne”	af	brobyggende	social	kapital	lige	store	i	begge	lande”	(Svendsen	&	Svendsen	2006:118),	

hvorfor	det	må	formodes,	at	om	end	Polen	i	dag	ligger	noget	lavere	end	Danmark	i	internationale	

tillidsmålinger,	har	de	to	lande	formodentlig	tidligere	ligget	på	niveau	med	hinanden.	

Med	opkomsten	af	det	kommunistiske	regime	i	Polen	fulgte	dog	en	ændring	i	beholdningen	af	so-

cial	kapital	og	tillid	i	landet	(Svendsen	&	Svendsen	2006:118),	idet	regimet	allerede	under	besæt-

telsen	ophævede	den	polske	andelsbevægelse	(Svendsen	&	Svendsen	2006:119).	Desuden	blev	

alle	frivillige,	selvejede	landbrugskooperativer	underlagt	den	centrale,	økonomiske	strategiplan	og	
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dermed	omdannet	til	statskooperativer	(Svendsen	&	Svendsen	2006:120-121),	og	det	frivillige	

aspekt	i	foreningerne	forsvandt	således.	Det	kommunistiske	regime	synes	dermed	bevidst	at	have	

ødelagt	værdifuld	social	kapital	i	Polen	og	erstattet	de	frivillige,	betydningsfulde	netværk	med	ud-

bredt	mistillid,	bureaukratisk	vilkårlighed	og	dyb	statsafhængighed	(Svendsen	&	Svendsen	

2006:121).	Det	kan	således	argumenteres,	at	en	politisk	ideologi	i	form	af	kommunismen	bærer	en	

stor	del	af	skylden	for,	at	Polen	er	raslet	ned	af	tillidsbarometeret	og	i	dag	ligger	lavt	på	dette	ba-

rometer	på	trods	af,	at	der	i	1800-tallet	var	dannet	grobund	for	en	højere	grad	af	social	kapital	

med	de	frivillige	initiativer	i	landet	jf.	Svendsen	og	Svendsen.	Den	kommunistiske	ideologi	førte	så-

ledes	til	et	fragmenteret	samfund,	hvor	den	sociale	lim,	som	social	kapital	kan	siges	at	udgøre,	blev	

erstattet	med	en	kommandovej,	der	gik	fra	det	kommunistiske	styre	og	nedefter	(Svendsen	&	

Svendsen	2006:123).	Beholdningen	af	social	kapital	i	Polen	faldt	dermed	formentlig	drastisk	og	

hurtigt	under	det	kommunistiske	regime,	og	ud	fra	undersøgelserne	fra	European	Values	Study	ses	

det,	at	Polen	ikke	siden	har	formået	at	opbygge	et	højt	niveau	af	tillid.	Putnam	samt	Svendsen	og	

Svendsen	argumenterer	netop,	at	man	hurtigt	kan	rasle	ned	af	tillidsbarometeret,	mens	det	tager	

lang	tid	for	et	land	at	(gen)opbygge	social	kapital	jf.	afsnit	4,	hvilket	må	siges	at	være	tilfældet	i	Po-

len.	

I	analysen	af	Polens	beholdning	af	social	kapital	synes	det	naturligt	at	inddrage	den	katolske	kirkes	

vigtige	rolle	i	landets	historie	jf.	afsnit	6.4,	idet	kirken	som	nævnt	kan	fremhæves	som	en	afgø-

rende	faktor	for	den	polske	nation	og	kulturs	overlevelse.	Som	nævnt	i	afsnit	4	rummer	social	kapi-

tal	jf.	Putnams	definition	tre	komponenter	i	form	af	tillid,	normer	og	netværk,	og	i	denne	forbin-

delse	må	kirken	fremhæves	som	et	sådant	netværk,	der	har	kunnet	facilitere	sociale	relationer	

mellem	polakkerne	gennem	historien.	Denne	rolle	ses	ikke	mindst	i	de	historiske	nedslag,	der	re-

degøres	for	i	afsnit	6.4.	Således	kom	de	123	år,	hvor	Polen	ikke	eksisterede	på	landkortet,	til	at	be-

fæste	grundstrukturen	i	Polens	særlige	grundforståelse,	hvor	kirkens	basale	rolle	blev	fastlagt	(Ni-

elsen	2010:15)	–	en	rolle	som	samlingsfaktor	for	den	polske	nation	og	kultur.	Ligeledes	var	det	

yderst	vigtigt	for	Polens	’genopståen’	i	1918/1919	i	kølvandet	på	Første	Verdenskrig,	at	der	eksi-

sterede	et	stort	antal	af	polakker,	der	udviste	en	høj	grad	af	national	bevidsthed	–	”The	powers	

(Western	states,	red.)	could	not	have	recreated	Poland	–	even	if	it	had	suited	them	–	had	the	Poles	

not	been	available	for	that	project”	(Biskupski	2000:38)	–	og	det	kan	argumenteres,	at	netop	kir-

ken	muliggjorde	eksistensen	af	disse	nationalt	bevidste	polakker.	Under	Anden	Verdenskrig	var	
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Polen	som	nævnt	i	afsnit	6.4.1	under	massivt	pres	fra	besættelsesmagterne,	Tyskland	og	Sovjet-

unionen,	der	blandt	andet	havde	som	mål	at	udrydde	den	polske	kultur,	men	under	den	kommuni-

stiske	ledelse	af	landet,	der	fulgte	efter	krigen,	formåede	kirken	at	fastholde	en	stærk	position	i	

Polen	(Nielsen	2010:47).	Den	kommunistiske	ledelse	anså	af	denne	grund	kirken	som	en	stor	trus-

sel,	og	partiets	næsthøjest	rangerede,	Jakub	Barman,	udtalte	i	1940’erne	således	følgende:	”Kirken	

er	en	stor	forhindring	for	os.	(…)	I	den	populære	bevidsthed	–	frem	for	alt	også	blandt	de	humani-

stiske	intellektuelle	–	udgør	den	et	bolværk	for	polsk	tradition	og	kultur,	det	fuldendte	udtryk	for	

polsk	identitet	(…)	Kirken	er	en	naturlig	kilde	for	oppositionen,	både	ideologisk	og	filosofisk”	(Niel-

sen	2010:54).	I	det	kommunistiske	Polen	var	der	således	en	tilstand	af	konstant	spænding	mellem	

kirken	og	det	kommunistiske	regeringsparti,	idet	mange	polakker	anså	kirken	som	nationens	reelle	

samlingspunkt	(Nielsen	2010:66).	Som	det	fremgår	af	afsnit	6.4.1.4	er	det	ligeledes	karakteristisk,	

at	kirken	helt	frem	til	i	dag	har	spillet	og	fortsat	spiller	en	fremtrædende	rolle	i	Polen	og	således	

har	en	synlig	tilstedeværelse	i	det	polske	samfund.	Mens	nogle	polakker	som	nævnt	finder,	at	kir-

kens	dominans	har	medvirket	til	at	skabe	opbakning	til	”den	meget	konservative	politiske	bølge	i	

Polen	i	disse	år	(…)	mener	andre	polakker,	at	kirken	er	uløseligt	knyttet	til	den	polske	historie,	og	

at	kirken	har	bidraget	afgørende	til	den	polske	nationale	identitet”	(Nielsen	2010:117).	Med	afsæt	

i	disse	historiske	nedslag	kan	det	i	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsens	perspektiv	argumenteres,	

at	kirken	gennem	Polens	historie	ikke	blot	har	udgjort	en	samlingsfaktor	for	den	polske	nation,	

men	også	et	opbevaringssted	for	en	social	kapital,	herunder	tillid,	normer	og	netværk,	der	kunne	

eksistere	blandt	kirkens	medlemmer.	Dermed	synes	den	katolske	kirke	at	have	fungeret	som	en	

social	lim,	der	har	fået	det	polske	samfund	til	at	overleve	og	hænge	sammen	trods	Polens	turbu-

lente	historie.		

Ligesom	Polens	beholdning	af	social	kapital	formentlig	led	et	tab	ved	kommunismens	indtog	i	lan-

det,	da	de	frivillige	organisationer	som	nævnt	blev	ophævet,	synes	kommunismen	ligeledes	at	

være	blevet	et	vendepunkt	i	Polens	historie	i	1989,	da	kommunismen	brød	sammen	i	Europa	efter	

murens	fald,	og	Østeuropa,	herunder	Polen,	overgik	til	parlamentariske	demokratier.	Denne	peri-

ode	efter	kommunismens	fald	betegnes	ofte	som	den	bedste	tid	i	Polens	nyere	historie	(Polens	

Udenrigsministerium	2013:19).	Som	et	nyt	parlamentarisk	demokrati	vendte	Polen	sig	mod	Vesten	

med	medlemskab	af	NATO	og	EU,	og	som	det	fremgår	af	afsnit	6.4.2,	var	denne	vestlige	orienter-

ing	motiveret	af	”the	strong	conviction	that	Poland	had	always	belonged	to	Western	civilization	
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(…)	elites	and	leaders	in	Poland	(…)	stressed	’that	they	are	not	conforming	to	but	rather	re-adopt-

ing	practices	and	values	that	they	share	but	to	which	they	historically	contributed”	(Góra	&	Mach	

2010:227).	Gennem	disse	medlemskaber	fik	Polen	blandt	andet	en	solid	garanti	for	sin	sikkerhed,	

og	det	er	således	karakteristisk,	at	den	nuværende	generation	af	polakker	allerede	har	oplevet	en	

længere	periode	af	fred	end	deres	forfædre	(Polens	Udenrigsministerium	2013:19).	Efter	kommu-

nismens	fald	og	medlemskabet	af	EU	har	Polens	økonomi	desuden	oplevet	en	konstant	positiv	ud-

vikling	–	endda	uden	af	blive	afbrudt	af	den	finansielle	krise	(Polens	Udenrigsministerium	2013:7).	

I	2010	rykkede	Polen	ligeledes	op	i	gruppen	af	højt	udviklede	lande	hvad	angår	niveauet	for	socio-

økonomisk	udvikling	(Polens	Udenrigsministerium	2013:8),	ligesom	polske	virksomheder	har	fået	

en	stigende	betydning	på	det	europæiske	marked.	I	et	kulturelt	og	historisk	nationalt	perspektiv	

må	det	således	fremhæves,	at	Polens	turbulente	historie,	hvor	den	polske	nation	og	kultur	gen-

tagne	gange	har	været	truet	på	sin	eksistens,	og	hvor	kirken	har	fungeret	som	en	stærk	strukturel	

komponent,	har	haft	stor	indvirkning	på	beholdningen	af	social	kapital.	

	

7.2.2.	Grænser	som	den	polske	nations	værn	mod	udefrakommende,	destabiliserende	kræfter	
Ud	fra	ovenstående	analyse	af	Polens	beholdning	af	tillid	fremstår	landets	turbulente	historie	som	

en	faktor	med	betydning	for	tillidsgraden,	som	den	fremgår	af	Figur	3,	hvor	det	ses,	at	tilliden	efter	

kommunismens	fald	generelt	befinder	sig	på	et	lavt	niveau.	I	et	nutidigt	perspektiv	må	det	frem-

hæves,	at	Polen	nu	er	i	fremgang	som	en	selvstændig	stat	med	en	polsk,	demokratisk	valgt	rege-

ring	og	med	en	voksende	økonomi,	og	polakkerne	er	så	at	sige	blevet	”herre	i	eget	hus”	efter	flere	

turbulente	århundreder	jf.	afsnit	6.4.	Det	kan	argumenteres,	at	et	ønske	om	at	bevare	og	styrke	

disse	forhold	afspejler	sig	i	Polens	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	EU’s	

håndtering	af	denne,	der	som	nævnt	i	afsnit	6.2.2	kan	siges	at	være	præget	af	prioritering	af	egne	

interesser	snarere	end	en	fælles	EU-håndtering	på	flygtningekrisen.	Det	fremgår	ligeledes	af	en	un-

dersøgelse	udarbejdet	i	september	2016	af	Pew	Research	Center,	der	viser,	at	71	pct.	af	polak-

kerne	er	utilfredse	med	(”disapprove”)	EU’s	håndtering	af	flygtningesituationen	–	en	holdning	som	

deles	af	blandt	andet	Grækenland	(94	pct.),	Sverige	(88	pct.)	Italien	(77	pct.),	Spanien	(75	pct.)	og	

Ungarn	(72	pct)	(Poushter	2016).	I	det	følgende	analyseres	det	derfor,	hvordan	Polens	ageren	i	for-

bindelse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	EU’s	håndtering	af	krisen	kan	forklares	i	lyset	af	

Baudet	og	Scheffers	perspektiv	vedrørende	grænsers	betydning	for	nationalstaten.	
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7.2.2.1.	Frygten	for	(endnu)	et	polsk	multikulturelt	samfund	
Af	afsnit	6.2.2	fremgår	det	tydeligt,	at	Polens	nuværende	regeringsparti,	Lov	og	Retfærdighed,	be-

nytter	sig	af	en	hård	retorik	i	sine	udtalelser	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	ligesom	partiet	

ikke	ønsker	at	samarbejde	med	de	øvrige	EU-lande	på	dette	punkt.	Således	har	Polen	i	skrivende	

stund	ikke	modtaget	nogen	flygtninge	under	nødflytnings-	og	genbosætningsordningerne,	og	det	

må	derfor	konstateres,	at	Polen	som	udgangspunkt	er	imod	en	fælles	EU-håndtering	af	flygtninge-

krisen.	

I	Baudet	og	Scheffers	perspektiv	kan	Lov	og	Retfærdigheds	hårde	retorik,	der	ligeledes	synes	at	

være	generel	for	den	polske	befolkning,	samt	stramme	politik	under	flygtningekrisen	siges	at	

bunde	i	en	frygt	for	de	forandringer,	som	kan	følge	i	kølvandet	flygtningestrømmen,	herunder	en	

trussel	mod	den	i	et	historisk	perspektiv	nyligt	genvundne	nationale	sikkerhed	samt	homogenitet	i	

forhold	til	landets	befolkningssammensætning.	Ifølge	en	undersøgelse	udarbejdet	af	Pew	Research	

Center	er	det	således	frygten	for,	at	flygtninge	dels	vil	øge	sandsynligheden	for,	at	terror	begås	i	

landet,	dels	vil	blive	en	byrde	for	samfundet	i	form	af	større	arbejdsløshed	og	påvirkning	på	lan-

dets	sociale	ydelser,	der	synes	at	præge	modtagerlandene,	herunder	Polen	(Wike	m.fl.	2016a).	

Netop	frygten	for	terror	på	polsk	jord	kan	genfindes	hos	Lov	og	Retfærdigheds	politikere,	hvor	

blandt	andet	Polens	indenrigsminister	har	udtalt,	at	den	multikulturelle	politik,	der	føres	i	Vesteu-

ropa	som	følge	flygtningekrisen,	har	medført	flere	terrorangreb	på	europæisk	jord	(thenews.pl	

2017).	I	forlængelse	heraf	må	Baudet	inddrages,	idet	det	i	lyset	af	hans	teori	kan	argumenteres,	at	

EU-landene,	herunder	Polen,	med	flygtningekrisen	og	modtagelsen	af	flygtninge	står	over	for	en	af	

Baudets	i	afsnit	4.2.1	omtalte	trusler;	et	multikulturelt	samfund.	I	Baudets	perspektiv	synes	Polens	

håndtering	af	flygtningekrisen	samt	modstand	mod	modtagelse	af	flygtninge	naturlig,	idet	der	i	

forbindelse	med	modtagelsen	af	flygtninge	kan	risikeres	at	dannes	parallelsamfund,	hvor	flygt-

ninge	lever	isoleret	med	andre	normer	og	værdier	end	dem,	der	ellers	er	herskende	i	det	polske	

samfund.	Som	det	fremgår	af	afsnit	4.2.1,	er	multikulturalisme	ifølge	Baudet	en	trussel	mod	na-

tionalstaten,	idet	“Multiculturalism,	properly	understood,	denies	that	society	has	or	should	have	a	

Leitkultur,	a	dominant	culture	–	a	set	of	core	values,	a	shared	common	ground”	(Baudet	2012:158-

159).	I	dette	perspektiv	kan	den	polske	nation	som	Leitkultur,	hvor	ikke	mindst	den	katolske	kirke	

og	de	kristne	værdier	som	nævnt	er	dominerende,	opfattes	som	værende	udfordret	af	flygtninge-

krisen,	hvilket	ifølge	Baudet	kan	resultere	i	en	svækkelse	af	nationalstatens	suverænitet	samt	den	
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nationale	identitet	(Baudet	2012:239).	Netop	beskyttelsen	af	den	polske	Leitkultur,	herunder	dens	

normer	og	værdier,	samt	frygten	for	et	multikulturelt	samfund	må	siges	at	fylde	i	polakkernes	be-

vidsthed,	hvor	et	multikulturelt	samfund	–	og	særligt	ankomsten	af	muslimske	flygtninge	–	opfat-

tes	som	problematisk	af	den	polske	befolkning.	Dette	fremgår	af	den	føromtalte	undersøgelse	ud-

arbejdet	af	Pew	Research	Center,	der	viser,	at	øst-	og	sydeuropæere	har	et	mere	negativt	syn	på	

muslimer	end	de	resterende	europæiske	lande,	og	at	66	pct.	af	polakkerne	har	et	negativt	(”unfa-

vorable”)	syn	på	muslimer	i	landet.	Netop	frygten	for	muslimer	findes	relevant	i	forbindelse	med	

den	nuværende	flygtningekrise,	idet	langt	de	fleste	flygtninge,	der	ankommer	til	Europa	er	fra	

lande,	hvor	flertallet	er	muslimer	(Wike	m.fl.	2016a).	

At	polakkerne	har	et	negativt	syn	på	immigranter	fra	lande	uden	for	EU,	herunder	muslimske	

lande,	fremgår	ligeledes	af	Figur	4	fra	Eurobarometer	nedenfor,	hvoraf	det	blandt	andet	ses,	at	

32,9	pct.	af	polakkerne	i	november	2014	havde	et	”fairly	negative”	syn	på	immigranter	uden	for	

EU,	mens	dette	tal	var	steget	til	44,85	pct.	i	november	2016.	Idet	flygtningekrisen	først	for	alvor	

tog	fart	i	2015	(Berlingske	2016)	kan	det	argumenteres,	at	denne	stigning	bør	ses	i	sammenhæng	

med	flygtningekrisen	og	som	en	reaktion	på	de	flygtninge,	der	er	kommet	og	fortsat	kommer	til	

Europa	som	følge	af	krisen.	Denne	formodning	understøttes	endvidere	af,	at	det	mere	flygtninge-

skeptiske	parti	Lov	og	Retfærdighed	fik	regeringsmagten	i	oktober	2015	jf.	afsnit	6.2.2;	flygtninge	

og	Polens	rolle	i	håndteringen	af	flygtningekrisen	har	således	været	et	emne,	der	har	været	omtalt	

og	diskuteret	i	Polen,	hvorfor	stigningen	i	det	negative	syn	i	Figur	4	nedenfor	kan	argumenteres	at	

have	en	sammenhæng	med	flygtningekrisen.	Om	end	det	bør	haves	in	mente,	at	de	immigranter,	

der	spørges	til	i	denne	undersøgelse,	også	er	fra	eksempelvis	andre	vestlige	lande,	må	det	formo-

des,	at	figuren	i	høj	grad	afspejler	den	polske	befolknings	holdning	til	de	flygtninge,	der	på	bag-

grund	af	krisen	kommer	til	Europa.	



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	82		
	

	

	

Polakkernes	negative	syn	på	og	frygt	for	muslimer	fremgår	endvidere	af	en	anden	undersøgelse	

udarbejdet	af	Pew	Research	Center	fra	juli	2016,	der	viser,	at	hele	73	pct.	af	polakkerne	mener,	at	

flygtningene	udgør	en	stor	trussel	mod	landet	i	form	af	større	risiko	for	terror	og	negativ	indfly-

delse	på	landets	økonomi	(Wike	m.fl.	2016b),	hvilket	som	tidligere	nævnt	også	kommer	til	udtryk	i	

de	polske	politikeres	udtalelser.	Af	undersøgelsen	fremgår	det	endvidere,	at	over	50	pct.	af	de	po-

lakker,	der	ellers	har	et	positivt	syn	på	flygtninge,	mener,	at	netop	flygtninge	fra	muslimske	lande	

som	Irak	og	Syrien	udgør	en	trussel	(Wike	m.fl.	2016b).	I	forlængelse	heraf	findes	det	relevant	at	

inddrage	en	lignende	undersøgelse	udarbejdet	af	Chatham	House	fra	februar	2017,	der	viser,	at	71	

pct.	af	polakkerne	–	hvilket	er	den	højeste	procentsats	blandt	de	adspurgte	lande	–	er	af	den	over-

bevisning,	at	fremtidig	immigration	fra	overvejende	muslimske	lande	skal	stoppes	(Goodwin	m.fl.	

2017).	Af	undersøgelsen	fremgår	følgende	ligeledes:	”With	the	exception	of	Poland,	these	coun-

tries	(de	adspurgte	lande	i	undersøgelsen,	red.)	have	either	been	at	the	centre	of	the	refugee	crisis	

or	experienced	terrorist	attacks	in	recent	years”	(Goowin	m.fl.	2017).	Det	kan	umiddelbart	undre,	

at	polakkerne	har	et	så	negativt	syn	på	netop	muslimske	flygtninge,	eftersom	Polen	ikke	har	været	

et	af	de	væsentligste	modtagerlande	under	krisen	og	ej	heller	er	centrum	for	denne.	I	denne	sam-

menhæng	synes	flere	forhold	i	den	polske	historie	at	kunne	forklare	den	polske	reaktion	og	hold-

ning;	som	nævnt	er	Polen	et	katolsk	land	med	en	stærkt	fremtrædende	katolsk	kirke,	ligesom	Po-

len	af	historiske	årsager	opfatter	islam	som	en	trussel.	Dette	formodes	at	skyldes,	at	”Én	af	Polens	

store	helteskikkelser	var	kong	Jan	Sobieski,	som	var	etnisk	polak.	Han	standsede	de	ottomanske	

tyrkere	ved	Wien	(i	1683,	red.),	hvilket	angiveligt	reddede	Europa	fra	muslimerne”	(Nielsen	

Figur	4	
Udtræk	fra	Eurobarometer:	Polen	
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2010:11).	Mange	polakker	opfatter	derfor	forsvaret	af	kristendommen	som	en	del	af	nationens	hi-

storiske	rolle	(Andersson	2015),	ligesom	polakkerne	lægger	stor	vægt	på,	at	Polen,	som	det	kristne	

(katolske)	land,	det	er,	har	forsvaret	andre	kristne	lande	fra	barbarer,	islam	og	andre	trusler	(Góra	

&	Mach	2010:221)	–	hvorfor	Polen	i	EU-medlemskabet	ofte	påtager	sig	en	messiasrolle.	

Et	andet	historisk	nedslag	kan	ligeledes	argumenteres	at	ligge	til	grund	for	polakkernes	frygt	for	et	

multikulturelt	samfund;	at	Polen	allerede	tidligere	i	historien	har	oplevet	udfordringerne	ved	at	

være	et	multikulturelt	samfund.	Som	beskrevet	i	afsnit	6.4	’genopstod’	Polen	i	1918/1919	og	fik	

nye	landegrænser,	der	afgrænsede	det	polske	territorium.	Dette	nye	Polen	var	kendetegnet	ved	at	

være	et	splittet	land	både	socialt,	politisk	og	etnisk	og	præget	af	større	nationale	og	religiøse	min-

dretal	jf.	afsnit	6.4,	og	mellemkrigstidens	Polen	omtales	derfor	som	en	multikulturel	stat.	Som	be-

skrevet	i	afsnit	6.4	fik	Polen	nye	grænser	efter	Anden	Verdenskrig,	og	dette	nye	Polen	blev	’paral-

lelforskudt’	nogle	hundrede	kilometer	mod	vest,	hvorfor	de	tidligere	nationale	og	religiøse	mindre-

tal	nu	blev	mindre,	og	landet	var	nu	næsten	udelukkende	polsk	og	katolsk	(Den	Store	Danske	f).	

Den	polske	befolkning	har	således	i	løbet	af	historien	stiftet	bekendtskab	med	den	ustabilitet,	som	

et	multikulturelt,	heterogent	samfund	kan	medføre	jf.	afsnit	6.4.1.	Nu,	hvor	polakkerne	efter	

mange	års	splittelse	og	udenlandsk	dominans	kan	siges	at	have	opnået	en	vis	homogenitet	–	et-

nisk,	kulturelt	og	religiøst	–	kan	det	argumenteres,	at	polakkernes	syn	på	flygtninge	som	en	”trus-

sel”	bunder	i	befolkningens	historiske	erfaringer.	Den	ene	af	de	trusler,	som	Baudet	opererer	med	

–	multikulturalisme	–	kan	således	identificeres	som	en	trussel,	der	eksisterer	i	polakkernes	be-

vidsthed,	og	ovenstående	undersøgelser	fra	henholdsvis	Eurobarometer,	Pew	Research	Center	og	

Chatham	House	giver	alle	et	billede	af,	at	polakkerne	ikke	ønsker	et	multikulturelt	samfund	med	

muslimske	flygtninge	–	i	stedet	prioriteres	det	at	beskytte	den	polske	Leitkultur	med	kirken	som	en	

fremtrædende	institution,	samt	den	stabilitet,	de	endelig	har	opnået.	

	

7.2.2.2.	I	en	partipolitisk	vinkel:	Manglende	polsk	kapacitet	til	modtagelse	af	flygtninge	
Udover	den	ovenfor	analyserede	trussel	i	form	af	multikulturalisme	har	de	polske	politikere	i	sine	

udtalelser	om	flygtningekrisen	ligeledes	lagt	vægt	på,	at	landet	ikke	har	de	rette	mekanismer	til	

rådighed	til	at	tage	imod	flygtningene	(Bloomfield	2016).	Det	findes	i	denne	sammenhæng	rele-

vant	at	inddrage	Scheffer,	der	som	nævnt	i	afsnit	4.2.2	identificerer	to	trusler	mod	det	frie	og	åbne	

samfund:	1)	folkevandringer,	som	overstiger	et	samfunds	sociale	og	kulturelle	bæreevne,	samt	2)	
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at	den	måde,	som	indvandringen	styres	på,	kan	være	i	strid	med	det	essentielle	i	en	liberal	rets-

stat.	Tages	der	udgangspunkt	i	de	polske	politikeres	udtalelser	fremstår	ikke	mindst	den	første	

trussel,	folkevandringer,	som	overstiger	et	samfunds	sociale	og	kulturelle	bæreevne,	som	en	reel	

trussel	mod	Polen	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	

Politikere	fra	Borgerplatformen	såvel	som	Lov	og	Retfærdighed	pointerer	således	i	sine	udtalelser,	

at	flygtningekrisen	ikke	må	gå	ud	over	det	polske	samfund.	Som	allerede	beskrevet	i	afsnit	6.2	

stemte	Borgerplatformen	for	og	accepterede	dermed	EU’s	plan	om	genbosætning	af	flygtninge.	

Den	daværende	premierminister	Ewa	Kopacz	udtalte	i	den	forbindelse	dog	også,	at	Polen	ikke	har	

råd	til	at	tage	imod	økonomiske	migranter	(Goclowski	2015),	samt	at	“Our	solidarity	has	to	be	re-

sponsible	and	has	to	bear	reference	to	our	capabilities”	(Goclowski	2015).	Borgerplatformen	giver	

dermed	udtryk	for,	at	partiet	gerne	vil	hjælpe	flygtningene,	idet	de	mener,	at	det	er	Polens	pligt	

som	et	af	Centraleuropas	største	økonomier	jf.	afsnit	6.2.	Modsat	Borgerplatformen	har	Lov	og	

Retfærdighed	som	regeringsparti	som	nævnt	valgt	ikke	at	efterleve	kravene	under	nødflytnings-

ordningen,	idet	partiet	ikke	mener,	at	det	er	muligt	at	have	flygtninge	bosiddende	i	Polen	på	nu-

værende	tidspunkt	(Cienski	2016).	Partiet	har	ligeledes	valgt	at	stå	fast	ved	sin	holdning	til	nødflyt-

ningsordningen,	idet	partiet	finder	denne	politiske	ordning	dårlig	for	Europa	–	og	dette	til	trods	

for,	at	EU	i	den	tidligere	refererede	pressemeddelelse	gør	det	klart,	at	Polen	ikke	lever	op	til	sine	

forpligtelser	over	for	Grækenland	og	Italien,	hvilket	kan	få	konsekvenser	for	landet.	I	Scheffers	per-

spektiv	synes	det	tydeligt,	at	Lov	og	Retfærdighed	fremhæver	grænsernes	betydning	for	den	pol-

ske	nationalstat,	herunder	den	afgræsning,	som	de	skaber	mellem	det	polske	territorium	og	det	

omkringliggende	territorium,	og	mellem	’vi’	og	’dem’,	ikke	mindst	set	i	forhold	til	flygtningekrisens	

folkevandring,	hvor	den	store	tilstrømning	af	flygtninge	kan	overstige	det	polske	samfunds	sociale	

og	kulturelle	bæreevne.	Således	fremhæver	det	partiet	også,	at	en	polsk	hjælp	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen	skal	foregå	i	nærområderne.	I	forlængelse	heraf	kan	Dublin-forordningen,	der	un-

der	flygtningekrisen	beskrives	som	værende	brudt	sammen,	og	den	manglende	sikring	af	Schen-

gen-samarbejdets	ydre	grænser	i	Italien	og	Grækenland	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	ligele-

des	siges	at	medføre	udfordringer	for	Polen	i	form	af	folkevandringer,	der	overstiger	landets	kapa-

citet,	idet	Polens	deltagelse	i	disse	politikområder	dels	kan	udfordre	den	homogenitet	og	stabilitet,	

som	den	polske	stat	og	nation	efter	mange	århundreder	har	opnået,	dels	de	grænser,	som	Polen	

ligeledes	efter	flere	århundreder	har	fået	fastetablereret.	
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7.2.2.3.	Ønsket	om	det	suveræne,	intergovernmentale	Polen	
Som	det	allerede	er	argumenteret,	kan	Polens	ageren	under	flygtningekrisen	–	med	Lov	og	Retfær-

dighed	som	regeringsparti	–	opfattes	som	en	frygt	for	dannelsen	af	et	multikulturelt	samfund	i	Po-

len.	Ligeledes	giver	Polens	ageren	et	billede	af,	at	de	polske	politikere	selv	ønsker	at	bestemme,	

hvordan	landets	flygtningepolitik	skal	udformes,	og	at	polakkerne	ikke	ønsker	en	flygtningepolitik	

’presset	ned	over	hovedet’	af	EU.	Dette	kom	særligt	til	udtryk	efter	EU’s	’trusler’	mod	Polen	i	pres-

semeddelelsen	fra	den	12.	april	2017,	hvori	der	ikke	lægges	skjul	på,	at	EU	om	nødvendigt	vil	gøre	

brug	af	den	magt,	der	ligger	i	traktaten,	indtil	Polen	begynder	at	modtage	kvoteflygtninge	under	

nødflytningsordningen.	Trods	disse	kontante	udmeldinger	står	premierminister	Beata	Szydlo	fast	

ved	sin	regerings	politik	på	flygtningeområdet	jf.	ovenstående.	Denne	ageren	under	flygtningekri-

sen	må	siges	at	være	i	tråd	med	Polens	holdning	til	EU-samarbejdet	generelt.	Polen	blev,	som	be-

skrevet	i	afsnit	6.4.2,	medlem	af	EU	i	2004	som	en	del	af	EU’s	fjerde	udvidelsesrunde.	EU	er	med	

sine	udvidelser	ofte	blevet	set	som	en	”væsentlig	sikkerhedspolitisk	aktør,	men	vel	at	mærke	en	

meget	utraditionel	sikkerhedspolitisk	aktør,	hvor	man	ikke	virker	ved	at	være	en	sikkerhedsorgani-

sation,	men	snarere	ved	sit	bidrag	til	integration,	vækst	og	velstand,	til	fredelige	transitionsproces-

ser	og	til	dannelse	af	nye	identiteter”	(Kelstrup	m.fl.	2012:359).	Dette	kan	også	siges	at	være	tilfæl-

det	med	Polen,	der,	som	beskrevet	i	afsnit	6.4.2,	anså	Europa	som	den	eneste	garant	for	en	demo-

kratisk	udvikling	i	landet	og	som	en	beskyttelse	mod	den	frygtede	”’Balkanization	of	Central	and	

Eastern	Europe’	in	the	sense	of	the	rise	of	a	multitude	of	hidden	and	visible	ethnic	conflicts	on	al-

most	all	borders”	(Góra	&	Mach	2010:228).	Polen	anså	ligeledes	EU	som	en	måde,	hvorpå	der	

kunne	opnås	økonomisk	stabilitet	i	landet	jf.	afsnit	6.4.2.	Som	det	ligeledes	fremgår	af	afsnit	6.4.2,	

er	Polen	generelt	kendetegnet	ved	en	vision	om	EU	som	et	intergovernmentalt	samarbejde.	Polen	

ønsker	således	et	mellemstatsligt	samarbejde	mellem	suveræne	nationalstater,	hvilket	i	et	kultu-

relt	og	historisk	nationalt	perspektiv	synes	at	bunde	i	et	ønske	om	at	beskytte	og	bevare	den	pol-

ske	kultur,	suverænitet	og	katolicisme	mod	udefrakommende	trusler	mod	disse	værdier	(Terman-

sen	2015).	Som	redegjort	for	i	afsnit	6.4.2	er	dette	også	Borgerplatformen	og	Lov	og	Retfærdig-

heds	EU-vision:	begge	partier	er	tilhængere	af	Polens	EU-medlemskab,	som	de	tillægger	en	stor	

symbolsk	betydning	for	Polens	selvopfattelse	efter	enden	på	det	kommunistiske	styre	(Termansen	

2015).	Dog	ønsker	særligt	Lov	og	Retfærdighed	en	stærk	polsk	nation	i	EU	med	fokus	på	deres	regi-

onale	samarbejde	med	de	øvrige	Visegradlande	jf.	afsnit	6.4.2.	Det	må	således	fremhæves,	at	Po-

lens	medlemskab	af	EU	blev	opfattet	som	en	sikkerhed	for	den	polske	stat	og	dennes	grænser	–	
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som	en	form	for	garant	for	statens	og	nationens	overlevelse,	hvilket	NATO	som	nævnt	også	var	en	

garant	for.	I	Baudets	optik	kan	netop	dette	argument	for	EU-medlemskab	synes	at	fremstå	para-

doksalt	i	dag,	hvor	Polen	tager	afstand	fra	den	supranationalisme	og	multikulturalisme,	der	kan	

siges	dels	at	præge,	dels	at	være	en	konsekvens	af	EU’s	håndtering	af	flygtningekrisen.	

Som	beskrevet	i	afsnit	4.2.1	er	supranationalisme	den	anden	trussel,	som	Baudet	identificerer	mod	

nationalstaten.	I	forhold	til	supranationalisme	–	og	multikulturalisme	–	mener	Baudet,	at	grænser	

er	vigtige	for	nationalstaten,	idet	de	sikrer	nationens	suverænitet	og	muliggør	national	identitet	jf.	

afsnit	4.2.1.	I	Baudets	perspektiv	kan	det	således	anføres,	at	Polen	under	flygtningekrisen	er	udsat	

for	to	trusler	–	multikulturalisme	fra	neden	i	form	af	(muslimske)	flygtninge,	der	kommer	til	landet,	

og	supranationalisme	fra	oven	i	form	af	EU,	der	’udstikker’	politiske	retninger	og	’truer’	Polen	til	at	

efterleve	EU’s	flygtningepolitik.	Polens	modstand	mod	at	andre	instanser	–	lande	eller	politiske	in-

stitutioner	–	skal	bestemme	over	landet	og	afgøre,	hvilke	værdier	og	politikker,	polakkerne	skal	

efterleve,	understreges	også	af	det	faktum,	at	Polen	ikke	har	underskrevet	Den	Europæiske	Unions	

charter	om	grundlæggende	rettigheder	(Góra	og	Mach	2010:237).	Polakkernes	hovedargument	for	

ikke	at	underskrive	chartret	er,	at	dette	kan	risikere	at	tvinge	Polen	til	at	implementere	love,	der	

vil	underminere	landets	katolske	principper	og	dermed	Polens	traditionelle	identitet	(Góra	og	

Mach	2010:237).	Dermed	slås	det	endnu	en	gang	fast,	at	Polen	vægter	sin	katolske	kirke	og	kristne	

værdier	højt	–	værdier,	der	jf.	afsnit	6.4.1	kan	siges	at	have	holdt	Polen	samlet	med	kirken	som	

samlingsfaktor	gennem	landets	barske	historie.	

Dette	ønske	om	et	intergovernmentalt	EU-samarbejde	frem	for	et	supranationalt	samarbejde	kan	

ligeledes	forklares	i	lyset	af	Polens	historie.	Som	redegjort	for	i	afsnit	6.4.1	har	Polen	i	flere	år-

hundreder	været	under	angreb	og	kontrol	af	andre,	og	Polens	skæbne	har	således	af	flere	om-

gange	ligget	i	andre	end	polakkernes	hænder:	fra	1772	til	1795	delte	Rusland,	Preussen	og	Østrig	

Polen	imellem	sig;	i	1919	opstod	et	multikulturelt	Polen	skabt	med	et	territorium	omkranset	af	

grænser,	der	var	blevet	bestemt	dels	ved	Fredskonferencen	i	Paris	i	1919	med	vedtagelsen	af	Ver-

saillestraktaten,	dels	ved	krige	med	nabostaterne	i	årene	efter	1918;	under	Anden	Verdenskrig	var	

Polen	besat	af	Sovjetunionen	og	Tyskland,	hvorunder	ikke	mindst	Generalguvermentet	havde	det	

som	et	erklæret	mål	at	udrydde	den	polske	elite	samt	at	fjerne	alle	rester	af	polsk	kultur.	Efter	An-

den	Verdenskrigs	afslutning	overtog	det	kommunistiske	regime	kontrollen	over	landet,	og	det	var	

således	først	ved	kommunismens	fald,	at	polakkerne	fik	lov	til	og	mulighed	for	selv	at	styre	og	lede	
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det	polske	territorium	efter	deres	(katolske)	værdier	og	ønsker.	Det	er	således	kendetegnende	for	

den	polske	identitet,	at	den	er	blevet	konstruereret	og	fastholdt	i	opposition	til	sine	naboer,	ikke	

mindst	Rusland	og	Tyskland	i	de	123	år	under	delingerne:	”The	construction	of	Polish	national	

identity	was	dominated	by	the	interpretation	of	history	as	a	process	of	continuous	struggle	against	

these	two	neighbours.	(…)	The	concept	of	history	constructed	around	the	dichotomy	of	’us’	versus	

’them’	made	the	development	of	the	Polish	nation	meaningful,	justified	past	victories,	and	gave	

hope	for	the	future”	(Gora	&	Mach	2010:222).	Det	argumenteres	derfor,	at	Polen	i	Baudet	og	

Scheffers	perspektiv	er	et	eksempel	på,	at	grænser	er	vigtige	for	en	nationalstat	og	for	at	sikre	en	

nations	suverænitet	og	nationale	identitet.	Som	nævnt	i	afsnit	4	er	Baudet	ligeledes	af	den	overbe-

visning,	at	et	intergovernmentalt	EU	med	suveræne	nationalstater	vil	have	flere	attraktive	elemen-

ter	–	et	argument,	som	må	siges	også	at	afspejle	sig	i	Polens	generelle	holdning	til	EU	og	Polens	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Polen	ønsker	således	nu,	hvor	det	for	første	gang	i	

mange	år	er	muligt	at	have	kontrol	over	sin	egen	politik,	økonomi	og	immigration,	at	fokusere	på	

den	polske	nation	samt	de	polske	værdier	og	traditioner.	
	

7.3.	Delkonklusion	

På	baggrund	af	ovenstående	analyse	konkluderes	det,	at	de	kulturelle	og	historiske	nationale	for-

hold	i	henholdsvis	Danmark	og	Polen,	der	er	redegjort	for	i	afsnit	6,	udgør	forklaringsfaktorer	i	for-

hold	til	de	to	medlemsstaters	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	deres	holdning	til	

EU’s	håndtering	af	denne	set	i	lyset	af	de	anvendte	teorier	om	social	kapital	og	grænsers	betyd-

ning	for	nationalstaten.	Således	konkluderes	det,	at	Danmark	og	Polens	holdninger	til	og	reaktio-

ner	på	flygtningekrisen	snarere	fremstår	nationalt	orienteret	end	som	en	støtte	til	en	fælles	EU-

håndtering,	idet	begge	medlemsstater	søger	at	beskytte	distinkte	kulturelle	og	historiske	nationale	

forhold.		

I	Danmarks	tilfælde	må	fremhæves	en	unik	beholdning	af	tillid,	der	kan	siges	at	udgøre	fundamen-

tet	for	den	danske	universelle	velfærdsstat,	og	således	også	en	høj	beholdning	af	social	kapital	

som	et	forhold,	der	ønskes	forsvaret	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Ligeledes	må	en	stærk	

norm	om	at	bidrage	–	en	generaliseret	gensidighedsnorm	i	relation	til	pligter	såvel	som	rettigheder	

–	samt	en	lang	tradition	for	folkelige	bevægelser	og	netværk	fremhæves	som	forhold,	der	indgår	i	
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Danmarks	høje	beholdning	af	social	kapital,	og	som	ønskes	forsvaret	i	forbindelse	med	flygtninge-

krisen.	Det	konkluderes,	at	netop	disse	distinkte	nationale	forhold	–	dette	’danske	guld’	–	ønskes	

forsvaret	af	Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	Venstre	–	om	end	i	forskellig	grad	–	såvel	som	

den	danske	befolkning,	idet	det	kan	argumenteres,	at	den	danske	universelle	velfærdsstat	eksiste-

rer	netop	på	grund	af	den	høje	beholdning	af	tillid	og	dermed	den	høje	beholdning	af	social	kapi-

tal.	Således	ses	også	et	stærkt	ønske	hos	de	tre	nævnte	partier	om	en	stram	og	konsekvent	flygt-

ninge-	og	immigrationspolitik,	der	kan	forsvare	de	danske	værdier	og	traditioner	samt	den	danske	

Leitkultur	mod	de	trusler,	der	kan	identificeres	som	konsekvens	af	flygtningekrisen,	herunder	ikke	

mindst	multikulturalisme	og	supranationalisme	samt	folkevandringer,	der	kan	overstige	det	dan-

ske	samfunds	kulturelle	og	sociale	bæreevne.	Det	konkluderes	dermed,	at	flygtningekrisen	ud	fra	

en	partipolitisk,	suverænitetsbaseret	samt	befolkningsmæssig	og	økonomisk	vinkel	opfattes	som	

en	trussel	mod	Danmarks	universelle	velfærdsstat,	hvorfor	Danmark	har	handlet	nationalt	oriente-

ret	i	lyset	af	flygtningekrisen	og	dennes	påvirkning	på	Dublin-forordningens	funktionsmåde	og	

Schengen-samarbejdet.	Dette	ses	ikke	mindst	i	forhold	til	indførsel	af	midlertidig	grænsekontrol,	

modstand	mod	en	obligatorisk	EU-flygtningekvote	i	form	af	en	permanent	krisemekanisme	samt	

et	stærkt	ønske	om	at	fastholde	det	retlige	forbehold	som	garant	for	Danmarks	suverænitet	inden	

for	blandt	andet	de	retlige	og	indre	anliggender.	

I	Polens	tilfælde	må	den	turbulente	historie,	herunder	den	store	grad	af	foranderlighed	og	mang-

lende	stabilitet,	fremhæves	som	et	forhold,	der	har	betydning	for	landets	reaktion	på	flygtninge-

krisen.	Således	har	Polen	gennem	flere	århundreder	kæmpet	for	sin	overlevelse,	hvilket	har	sat	

sine	spor	i	forhold	til	beholdningen	af	social	kapital,	hvis	lave	niveau,	målt	i	generel	tillid,	ikke	

mindst	må	tilskrives	det	kommunistiske	styres	bevidste	ødelæggelse	af	social	kapital.	Det	må	frem-

hæves,	at	den	polske	nation	og	kultur	ikke	desto	mindre	har	overlevet	flere	århundreder	uden	stat	

eller	under	fremmed	dominans,	hvilket	især	synes	at	kunne	tilskrives	den	katolske	kirkes	funktion	

som	et	netværk,	der	har	faciliteret	sociale	relationer	mellem	polakkerne.	I	dette	kulturelle	og	hi-

storiske	perspektiv	må	Polens	nyligt	vundne	selvstændighed,	stabilitet	og	befolkningsmæssige	ho-

mogenitet	fremhæves	som	forhold,	der	ønskes	forsvaret	i	forbindelse	med	flygtningekrisen.	Såle-

des	ses	også	et	stærkt	ønske	hos	Borgerplatformen	og	Lov	og	Retfærdighed	samt	den	polske	be-

folkning	om	at	forsvare	den	polske	nation	og	de	polske	grænser	mod	de	trusler,	som	flygtningekri-
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sen	synes	at	medføre,	herunder	ikke	mindst	multikulturalisme,	supranationalisme	samt	folkevan-

dringer,	der	kan	overstige	det	polske	samfunds	kulturelle	og	sociale	bæreevne.	Det	konkluderes	

således,	at	flygtningekrisen	ud	fra	en	partipolitisk,	suverænitetsbaseret	samt	befolkningsmæssig	

vinkel	fremstår	som	en	trussel	mod	Polens	grænser,	der	opfattes	som	den	polske	nations	værn	

mod	udefrakommende,	destabiliserende	kræfter	–	en	holdning,	der	ikke	mindst	ses	afspejlet	i	Po-

lens	modstand	mod	modtagelse	af	flygtninge	under	nødflytnings-	og	genbosætningsordningerne	

samt	den	generelle	modstand	mod	et	supranationalt	EU.	
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8.	Diskussion	

På	baggrund	af	ovenstående	afsnit	synes	det	tydeligt,	at	de	distinkte	kulturelle	og	historiske	natio-

nale	forhold	i	henholdsvis	Danmark	og	Polen,	der	er	redegjort	for	i	afsnit	6	og	analyseret	i	afsnit	7,	

fremstår	som	stærke	forklaringsfaktorer,	der	kan	bidrage	til	forståelsen	af	disse	to	medlemsstaters	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	deres	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	I	rela-

tion	til	Danmark	udgør	velfærdsstaten	således	et	afgørende	forhold	for	dansk	identitet	og	det	dan-

ske	samfund,	hvorfor	velfærdsstaten	i	en	partipolitisk,	suverænitetsbaseret	samt	befolkningsmæs-

sig	og	økonomisk	vinkel	ønskes	forsvaret	i	relation	til	flygtningekrisen.	I	Polens	tilfælde	fremstår	

landets	turbulente	historie	og	det	forhold,	at	landet	i	dag	har	opnået	stabilitet	og	homogenitet,	

som	en	forklaringsfaktor	i	forhold	til	landets	håndtering	af	flygtningekrisen,	idet	denne	opfattes	

som	en	trussel	mod	Polens	grænser,	der	kan	siges	at	udgøre	den	polske	nations	værn	mod	udefra-

kommende,	destabiliserende	kræfter.	Det	vurderes,	at	det	på	baggrund	af	analysen	kan	udledes,	

at	Danmark	og	Polens	nationalt	orienterede	håndtering	af	flygtningekrisen	kan	begrundes	i	det	

forhold,	at	begge	medlemsstater	søger	at	beskytte	distinkte	kulturelle	og	historiske	nationale	for-

hold.	

I	forlængelse	heraf	må	det	diskuteres	og	vurderes,	hvorvidt	de	to	teoretiske	perspektiver,	som	

specialet	bygger	på,	kan	bidrage	til	en	fyldestgørende,	nuanceret	og	reflekteret	besvarelse	af	pro-

blemformuleringen:		

Hvorvidt	kan	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	bidrage	til	forståelsen	af	Danmark	og	Polens	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	herunder	de	to	medlemsstaters	holdning	til	EU’s	håndte-

ring	af	flygtningekrisen?	

I	det	følgende	diskuteres	og	vurderes	derfor	de	to	teoretiske	perspektivers	forklaringskraft	i	for-

hold	til	henholdsvis	Danmark	og	Polen.	I	denne	sammenhæng	må	opmærksomheden	kort	henle-

des	til	afsnit	4.3,	idet	det	må	fastslås,	at	begge	perspektiver	på	et	overordnet	niveau	besidder	visse	

svagheder.	Således	var	der	før	specialets	analyse	en	formodning	om,	at	de	anvendte	teorier	ikke	

nødvendigvis	var	fyldestgørende	hver	for	sig.		
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8.1.	Danmark:	De	teoretiske	perspektivers	forklaringskraft	

I	relation	til	Danmark	kan	det	argumenteres,	at	de	i	specialet	anvendte	teoretiske	perspektiver	be-

sidder	en	stor	forklaringskraft	i	forhold	til	den	anvendte	empiri	om	Danmark.	Således	bidrager	an-

vendelsen	af	Putnam,	Svendsen	og	Svendsen,	Baudet	og	Scheffers	teorier	til	en	nuanceret	indsigt	i	

og	forståelse	for	de	dybereliggende	kulturelle	og	historisk	nationale	forhold,	der	kan	siges	at	ud-

gøre	bevæggrunde	for	den	danske	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	den	danske	

holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	

I	en	nærmere	diskussion	og	vurdering	af	hvorvidt	social	kapital	og	generel	tillid	jf.	Putnam	samt	

Svendsen	og	Svendsen	kan	bidrage	til	at	besvare	specialets	problemformulering,	må	det	fremhæ-

ves,	at	særligt	dette	teoretiske	perspektiv	besidder	en	stor	forklaringskraft.	Således	bidrager	dette	

perspektiv	til	en	forståelse,	fortolkning	og	forklaring	af	den	om	Danmark	anvendte	empiri	i	et	til-

lidsperspektiv.	Tillid	anskues	som	velfærdsstatens	fundament,	og	social	kapital,	herunder	tillid,	

normer	og	netværk,	fremstår	som	et	forhold,	der	muliggør	velfærdsstatens	bæredygtighed.	Ligele-

des	tilskriver	dette	teoretiske	perspektiv	en	kulturel	og	historisk	national	mening	til	Socialdemo-

kratiet,	Dansk	Folkeparti	og	Venstres	samt	den	danske	befolknings	holdninger	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen,	idet	disse	holdninger	kan	opfattes	som	udtryk	for	et	stærkt	ønske	om	at	forsvare	

den	danske	velfærdsstat	og	dennes	tillidsfundament	–	i	dag	og	for	fremtiden.	Således	bidrager	te-

orien	om	social	kapital,	herunder	tillid,	med	en	forklaring	på	Danmarks	ageren	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen	og	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne,	idet	der	i	Danmarks	ageren	ses	en	tyde-

lig	prioritering	af	velfærdsstatens	overlevelse	–	dels	som	reaktion	på	de	trusler,	der	følger	i	kølvan-

det	på	krisen	samt	det	fald	i	tillidsgraden,	der	kan	indtræde	som	konsekvens	heraf	jf.	afsnit	7.1.	

Det	må	fremhæves,	at	det	er	den	generelle	tillidsform,	der	bidrager	til	besvarelsen	af	specialets	

problemformulering,	hvorfor	den	konkrete	samt	institutionelle	tillid	ikke	er	sat	i	spil	i	forhold	til	

den	om	Danmark	anvendte	empiri.	

I	en	mere	specifik	diskussion	og	vurdering	af	Baudet	og	Scheffers	relevans	i	forhold	til	besvarelsen	

af	specialets	problemformulering	må	det	fremhæves,	at	dette	teoretiske	perspektiv	ligeledes	be-

sidder	en	stor	forklaringskraft	–	kvalificeret	af	tillidsperspektivet.	Dette	perspektiv	bidrager	således	

til	en	forståelse,	fortolkning	og	forklaring	af	Danmarks	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	

set	i	lyset	af	grænsers	betydning	for	nationalstaten	og	det	frie	og	åbne	samfund.	Med	udgangs-



Line	Becker	&	Linea	Spendrup	Slagslunde	 	 Cand.ling.merc.	europæiske	studier	og	engelsk	
Kandidatspeciale	 	 juni	2017	

Side	|	92		
	

punkt	i	Baudet	og	Scheffer	kan	de	trusler,	der	fra	dansk	side	–	politisk	såvel	som	befolkningsmæs-

sigt	–	opfattes	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	forklares:	multikulturalisme	’fra	neden’	og	supra-

nationalisme	’fra	oven’	samt	en	folkevandring,	der	overstiger	den	danske	nations	sociale	og	kultu-

relle	bæreevne.	Endvidere	fremhæver	begge	teoretikere	nødvendigheden	af	grænser	for	en	vel-

færdsstats	overlevelse.	Dette	teoretiske	perspektiv	tilskriver	således	en	kulturel	og	historisk	natio-

nal	mening	til	Danmarks	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	hvor	beskyttelsen	af	velfærds-

staten	mod	flygtningekrisens	trusler	prioriteres	højt.	Denne	beskyttelse	ses	blandt	andet	i	form	af	

indførslen	af	en	midlertidig	grænsekontrol,	modstand	mod	en	obligatorisk	flygtningekvote	i	form	

af	permanent	krisemekanisme	samt	ønsket	om	at	fastholde	asyl-	og	indvandringspolitikken	på	

danske	hænder	–	tiltag	og	holdninger,	der	alle	kan	siges	at	være	udtryk	for	et	ønske	om	at	be-

skytte	og	afgrænse	det	danske	samfund.		

I	denne	sammenhæng	må	det	dog	pointeres,	at	den	ene	af	Scheffers	to	omtalte	trusler	mod	det	

åbne	og	frie	samfund	–	en	håndtering	af	indvandringen,	der	strider	imod	det	essentielle	i	en	liberal	

retsstat	–	ikke	umiddelbart	besidder	en	forklaringskraft	i	forhold	til	den	om	Danmark	anvendte	

empiri.	Således	indikerer	denne	empiri	om	Danmark	ikke	en	udvikling	mod	blandt	andet	ekstrem	

politikontrol	og	afkrævning	af	identitetsbeviser.	Om	end	denne	trussel	på	nuværende	tidspunkt	

således	ikke	synes	realiseret	på	dansk	jord,	er	den	kort	medtaget	i	afsnit	7.1,	idet	både	Scheffer	

samt	Svendsen	og	Svendsen	behandler	kontrolsamfundet	som	en	trussel	mod	et	åbent	og	frit	vel-

færdssamfund	byggende	på	tillid,	som	det	danske.	

	

8.2.	Polen:	De	teoretiske	perspektivers	forklaringskraft	

I	relation	til	Polen	må	det	ligeledes	fremhæves,	at	de	i	specialet	anvendte	teorier	synes	at	besidde	

en	stor	forklaringskraft	i	besvarelsen	af	problemformuleringen	på	baggrund	af	den	om	Polen	an-

vendte	empiri.	Det	må	således	argumenteres,	at	kombinationen	af	Putnam,	Svendsen	og	Svend-

sen,	Baudet	og	Scheffers	teorier	bidrager	til	en	nuanceret	indsigt	i	og	forståelse	for	de	kulturelle	og	

historisk	nationale	forhold,	der	kan	siges	at	udgøre	bevæggrunde	for	Polens	ageren	i	forbindelse	

med	flygtningekrisen	samt	den	polske	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	

I	en	nærmere	diskussion	og	vurdering	af	hvorvidt	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsens	teoretiske	

perspektiv	om	social	kapital	og	tillid	kan	bidrage	til	besvarelsen	af	specialets	problemformulering,	
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må	det	fremhæves,	at	dette	perspektiv	besidder	en	vis	forklaringskraft.	Således	kan	dette	tillids-

perspektiv	belyse	den	lave	tillidsgrad	i	Polen,	der	i	høj	grad	synes	at	være	præget	af	landets	turbu-

lente	historiske	forhold,	hvor	kirkens	rolle	har	vist	sig	at	være	af	særlig	betydning	i	perioderne	un-

der	fremmed	dominans.	Som	det	er	tilfældet	med	Danmark,	må	det	fremhæves,	at	det	er	den	ge-

nerelle	tillidsform,	der	bidrager	til	besvarelsen	af	specialets	problemformulering	i	forhold	til	Polen.	

Dog	må	det	pointeres,	at	tillidsperspektivet	ikke	kan	stå	alene	i	en	nuanceret	forklaring	af	Polens	

ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne,	idet	den	an-

vendte	empiri	om	Polen	vidner	om,	at	andre	faktorer	end	tillid	–	og	social	kapital	–	har	afgørende	

indflydelse	på	Polens	ageren.	Således	vurderes	det,	at	Baudet	og	Scheffers	teoretiske	perspektiv	

vedrørende	grænsers	betydning	for	nationalstaten	og	det	frie	og	åbne	samfund	er	afgørende	for	

en	fyldestgørende	analyse	af	empirien,	hvor	der	ses	en	høj	prioritering	af	et	forsvar	af	den	polske	

nation	mod	udefrakommende,	destabiliserende	kræfter,	ikke	mindst	i	form	af	de	trusler,	som	Bau-

det	og	Scheffer	identificerer	jf.	afsnit	4.		

Det	vurderes	dog,	at	Baudet	og	Scheffers	teoretiske	perspektiv	udfordres	i	det	polske	tilfælde,	idet	

det	som	redegjort	for	og	analyseret	i	henholdsvis	afsnit	6	og	7	er	karakteristisk,	at	den	polske	na-

tion	har	overlevet	på	trods	af	en	turbulent	historie,	hvor	den	polske	stat	af	flere	omgange	er	for-

svundet	fra	landkortet.	Den	polske	nation	har	dermed	overlevet	uden	en	konstant	tilstedeværelse	

af	grænser,	som	Baudet	og	Scheffer	ellers	fremhæver	som	værende	afgørende	for	en	nations	over-

levelse.	Baudet	argumenterer	som	nævnt,	at	grænser	”enable	the	formation	and	protection	of	a	

national	loyalty	as	well	as	the	exercise	of	sovereignty”	(Baudet	2012:239),	ligesom	Scheffer	mener,	

at	et	samfund	eksisterer	på	grund	af	grænser,	idet	de	definerer	en	nations	og	kulturs	territorium	–	

et	indenfor	og	et	udenfor	(Scheffer	2007:109,	Wivel	2015).	Den	polske	nations	historie	vidner	dog	

om,	at	grænser	ikke	har	været	altafgørende	for	den	polske	nations	overlevelse,	idet	denne	har	

overlevet	perioder	uden	et	afgrænset	polsk	territorium.	Som	eksempel	må	det	fremhæves,	at	det	

efter	Første	Verdenskrig	var	tilstedeværelsen	af	et	stort	antal	polakker,	som	udviste	en	høj	grad	af	

national	bevidsthed,	der	muliggjorde	den	polske	stats	genopståen.	I	lyset	af	Polens	historie	her-

sker	der	ingen	tvivl	om,	at	den	polske	nation	flere	gange	har	været	truet	på	sin	eksistens,	men	ikke	

desto	mindre	har	den	polske	nation	overlevet	historiens	udfordringer	–	blandt	andet	perioder	

uden	en	suveræn	polsk	stat.	I	et	kulturelt	og	historisk	nationalt	perspektiv	kan	det	således	siges,	at	
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Baudet	og	Scheffer	ikke	kan	stå	alene	i	besvarelsen	af	problemformuleringen,	hvorfor	tillidsper-

spektivet,	som	diskuteret	ovenfor,	må	inddrages	–	med	dets	pointering	af	netværk	som	en	struktu-

rel	komponent,	der	faciliterer	menneskers	interaktion,	tilbyder	dette	perspektiv	en	forklaring	på,	

at	man	i	det	hele	taget	kan	tale	om	en	polsk	nation	i	dag.	Baudet	og	Scheffers	forklaringskraft	fin-

des	derfor	især	i	et	nutidigt	perspektiv,	hvor	den	anvendte	empiri	vidner	om	et	Polen,	der	i	særde-

leshed	er	præget	af	sin	turbulente	historie,	og	som	derfor	i	dag	i	høj	grad	prioriterer	beskyttelsen	

af	sine	grænser	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	og	dennes	trusler	mod	nationalstaten.	

	

8.3.	De	teoretiske	perspektivers	komplettering		

På	baggrund	af	ovenstående	må	det	fremhæves,	at	de	to	teoretiske	perspektiver	komplementerer	

hinanden	–	hvor	det	ene	synes	at	mangle	forklaringskraft,	supplerer	det	andet.	Anvendelsen	af	

begge	teoretiske	perspektiver	har	således	vist	sig	at	være	afgørende	for	at	forstå,	fortolke	og	for-

klare	den	anvendte	empiri	om	henholdsvis	Danmark	og	Polen	–	og	dermed	fremkomme	med	et	

nuanceret	og	reflekteret	svar	på	problemformuleringen.	Det	vurderes	derfor,	at	de	to	teoretiske	

perspektiver	kombineret	besidder	en	stor	forklaringskraft	i	et	historisk	såvel	som	nutidigt	perspek-

tiv,	idet	de	tilskriver	kulturel	og	historisk	national	mening	til	henholdsvis	Danmark	og	Polens	age-

ren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	samt	deres	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	Således	

vurderes	det,	at	der	bag	Danmark	og	Polens	ageren	eksisterer	en	opfattelse	af,	at	grænser	er	af	

afgørende	betydning	for	tilstedeværelsen	af	fælles	normer	og	værdier	samt	tillid	i	en	nation,	hvor-

for	Danmark	og	Polen	ønsker	at	forsvare	disse	i	lyset	af	deres	distinkte	kulturelle	og	historiske	nati-

onale	forhold.	

Det	må	nævnes,	at	den	anvendte	empiri	om	hvert	af	landene	fordrer	forskellig	brug	af	de	teoreti-

ske	perspektiver.	Således	må	det	fremhæves,	at	vores	forforståelse	og	fordomme,	bestående	af	

viden	om	empiri	såvel	som	teori,	kontinuerligt	sættes	i	spil	gennem	specialet,	hvorfor	redegørel-

sen	såvel	som	analysen	af	henholdsvis	Danmark	og	Polen	ikke	udvikler	sig	parallelt,	men	derimod	

søger	at	beskæftige	sig	med	de	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold,	der	fremstår	relevante	

og	meningsgivende	i	hvert	af	landene.	Dette	fremgår	også	af	ovenstående	afsnit	8.1	og	8.2,	hvor	

de	teoretiske	perspektivers	varierende	forklaringskraft	i	henholdsvis	Danmark	og	Polen	diskuteres	

og	vurderes.	Det	har	således	været	formålet	med	dette	speciale	at	skabe	en	forståelse	for	og	me-
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ningsindsigt	i	den	virkelighed,	der	præger	henholdsvis	Danmark	og	Polen	i	forbindelse	med	flygt-

ningekrisen,	gennem	vekselvirkning	mellem	del	og	helhed	i	relation	til	både	empiri	og	teori	–	og	

således	sikre	en	nuanceret	og	reflekteret	besvarelse	af	problemformuleringen.	
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9.	Konklusion		
Det	konkluderes,	at	distinkte	kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	i	henholdsvis	Danmark	og	

Polen	bidrager	til	en	nuanceret	og	reflekteret	forståelse,	fortolkning	og	forklaring	af	disse	to	med-

lemsstaters	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen,	herunder	deres	holdning	til	EU’s	håndtering	

af	krisen.	Således	udgør	den	danske	velfærdsstat	en	stærk	forklaringsfaktor	i	besvarelsen	af	pro-

blemformuleringen	i	relation	til	Danmark.	I	Polens	tilfælde	udgør	de	relevante	nedslag	i	landets	

historie	–	Polens	tre	delinger	i	1700-tallet;	landets	genopståen	i	kølvandet	på	Første	Verdenskrig;	

perioden	under	Anden	Verdenskrig	og	kommunismen	samt	perioden	efter	kommunismen	og	frem	

til	i	dag	–	samt	kirkens	rolle	heri	stærke	forklaringsfaktorer	i	besvarelsen	af	problemformuleringen	

i	relation	til	Polen.	Det	må	i	forlængelse	heraf	kort	fremhæves,	at	denne	besvarelse	af	problemfor-

muleringen	er	fremkommet	med	afsæt	i	den	hermeneutiske	metode	gennem	en	vekselvirkning	

mellem	del	og	helhed	og	udfordring	af	egen	forforståelse,	egne	fordomme	samt	empiri	og	teori.	

Som	det	fremgår	af	specialets	indledning,	er	EU	udfordret	af	flygtningekrisen.	Grundlæggende	illu-

strerer	flygtningekrisen	den	splittelse	mellem	mere	eller	mindre	integration,	der	eksisterer	i	EU.	

Ligeledes	har	flygtningekrisen	udstillet	visse	svagheder	i	især	Schengen-samarbejdet,	hvor	flere	

deltagende	lande	har	genindført	midlertidig	grænsekontrol	som	konsekvens	af	flygtningekrisen.	

Ligeledes	kan	Dublin-forordningen	siges	at	være	brudt	sammen	som	konsekvens	af	den	store	flygt-

ningestrøm,	som	krisen	har	medført.	Om	end	der	i	EU-regi	er	gjort	en	række	tiltag	med	det	formål	

at	imødekomme	flygtningestrømmen	og	få	EU	(bedst	muligt)	igennem	flygtningekrisen	–	ikke	

mindst	i	form	af	nødflygtnings-	og	genbosætningsordningerne	–,	har	Danmark	og	Polen	ageret	

med	et	nationalt	mind-set,	hvor	landenes	reaktioner	er	nationalt	orienteret	snarere	end	EU-	og	

fællesskabsorienteret.	Det	konkluderes,	at	netop	de	for	henholdsvis	Danmark	og	Polen	distinkte	

kulturelle	og	historiske	nationale	forhold	udgør	bevæggrunde	for	denne	nationale	ageren.	

I	relation	til	Danmark	konkluderes	det	således	på	baggrund	af	den	anvendte	empiri,	set	i	lyset	af	

de	teoretiske	perspektiver,	at	velfærdsstaten	er	et	kulturelt	og	historisk	nationalt	forhold,	der	ud-

gør	en	stærk	forklaringsfaktor	i	forhold	til	Danmarks	håndtering	af	krisen,	der	ikke	mindst	er	præ-

get	af	indførsel	af	midlertidig	grænsekontrol,	modstand	mod	en	obligatorisk	EU-flygtningekvote	

samt	et	stærkt	ønske	om	at	fastholde	det	retlige	forbehold	som	garant	for	Danmarks	suverænitet	

inden	for	blandt	andet	asyl-	og	immigrationspolitikken.	I	Putnam	samt	Svendsen	og	Svendsens	per-
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spektiv	udgør	en	unik	beholdning	af	tillid	fundamentet	for	den	danske	velfærdsstat,	og	social	kapi-

tal,	herunder	tillid,	normer	og	netværk,	fremstår	som	et	forhold,	der	muliggør	velfærdsstatens	bæ-

redygtighed.	Det	er	netop	velfærdsstaten	og	dennes	tillidsfundament,	der	ønskes	forsvaret	i	rela-

tion	til	flygtningekrisen,	hvilket	afspejles	i	en	tydelig	prioritering	af	velfærdsstatens	overlevelse.	

Denne	prioritering	synes	således	at	være	dels	en	reaktion	på	de	trusler,	der	følger	i	kølvandet	på	

krisen	jf.	Baudet	og	Scheffer,	dels	en	reaktion	på	det	fald	i	tillidsgraden,	der	kan	forekomme,	hvis	

beholdningen	af	tillid	og	social	kapital	trues	som	følge	heraf.	Således	ses	også	et	stærkt	ønske	om	

en	stram	og	konsekvent	dansk	flygtninge-	og	immigrationspolitik,	der	kan	forsvare	de	danske	vær-

dier	og	traditioner	samt	den	danske	Leitkultur	mod	de	trusler,	der	kan	identificeres	som	konse-

kvens	af	flygtningekrisen,	herunder	ikke	mindst	multikulturalisme	og	supranationalisme	samt	fol-

kevandringer,	der	kan	overstige	det	danske	samfunds	kulturelle	og	sociale	bæreevne.	Ønsket	om	

at	forsvare	den	danske	universelle	velfærdsstat	–	og	bevare	den	for	kommende	generationer	–	

fremstår	stærkt	i	en	partipolitisk,	suverænitetsbaseret,	befolkningsmæssig	såvel	som	økonomisk	

vinkel.	På	denne	baggrund	konkluderes	det,	at	de	anvendte	teoretiske	perspektiver	vedrørende	

social	kapital,	herunder	tillid,	og	grænsers	betydning	for	nationalstaten	besidder	en	stor	forkla-

ringskraft	i	forhold	til	Danmark	i	besvarelsen	af	problemformuleringen.	Om	end	perspektiverne	

som	nævnt	i	afsnit	8	er	karakteriseret	ved	visse	svagheder	hver	for	sig,	konkluderes	det,	at	de	

kombineret	bidrager	med	en	nuanceret	indsigt	i	og	forståelse	for	de	dybereliggende	kulturelle	og	

historiske	nationale	forhold,	der	udgør	bevæggrunde	for	den	danske	ageren	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen	samt	den	danske	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	

På	baggrund	af	den	anvendte	empiri	om	Polen	set	i	lyset	af	de	teoretiske	perspektiver	konkluderes	

det,	at	landets	turbulente	historie,	herunder	den	store	grad	af	foranderlighed	og	manglende	stabi-

litet,	udgør	en	stærk	forklaringsfaktor	i	forhold	til	Polens	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekri-

sen,	der	i	høj	grad	synes	at	være	præget	af	en	prioritering	af	Polens	sikkerhed	og	overlevelse	frem	

for	alt.	Med	udgangspunkt	i	Polens	historie	kan	således	forklares	det	forhold,	at	Polen	i	dag	tilskri-

ver	stor	værdi	til	dels	beskyttelse	af	de	polske	grænser,	der	afgrænser	nationalstaten,	dels	beskyt-

telse	af	den	homogenitet	og	stabilitet,	som	landet	endelig	har	opnået.	Gennem	historien	har	Polen	

i	flere	århundreder	været	forsvundet	helt	fra	verdenskortet	eller	været	under	fremmed	dominans,	

hvilket	har	sat	sine	spor	i	beholdningen	af	social	kapital,	hvis	lave	niveau,	målt	i	generel	tillid,	ikke	

mindst	må	tilskrives	det	kommunistiske	regimes	bevidste	ødelæggelse	af	social	kapital.	Kun	kirken	
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har	fremstået	som	en	stærk	samlingsfaktor	for	den	polske	nation	gennem	historien,	hvor	den	har	

fungeret	som	et	netværk,	der	har	kunne	facilitere	sociale	relationer	mellem	polakkerne.	Kirken	har	

derfor	vist	sig	at	være	af	stor	betydning	for	den	polske	nation	og	kultur,	der	har	overlevet	trods	

flere	århundreder	uden	stat	eller	under	fremmed	dominans	og	med	perioder	med	stor	diversitet	

og	uhomogenitet.	Med	afsæt	i	dette	kulturelle	og	historiske	nationale	perspektiv	konkluderes	det,	

at	polakkernes	ageren	i	forbindelse	med	flygtningekrisen	er	en	reaktion	mod	de	trusler,	der	jf.	

Baudet	og	Scheffer	kan	identificeres	som	konsekvens	af	flygtningekrisen,	og	som	kan	true	polak-

kernes	fortsatte	mulighed	for	at	være	”herre	i	eget	hus”;	multikulturalisme	og	supranationalisme	

samt	folkevandringer,	der	kan	overstige	det	polske	samfunds	kulturelle	og	sociale	bæreevne.	

Dette	polske	ønske	om	at	fastholde	suveræniteten	på	polske	hænder	kommer	ligeledes	til	syne	i	

landets	ønske	om	et	intergovernmentalt	EU-samarbejde	mellem	suveræne	nationalstater	frem	for	

et	supranationalt	samarbejde,	og	det	synes	derfor	naturligt,	at	Polen	har	et	stærkt	ønske	om,	at	

asyl-	og	immigrationspolitikken	skal	besluttes	på	nationalt	niveau.	På	denne	baggrund	konkluderes	

det,	at	de	anvendte	teoretiske	perspektiver	vedrørende	social	kapital,	herunder	tillid,	og	grænsers	

betydning	for	nationalstaten	besidder	en	stor	forklaringskraft	i	forhold	til	Polen.	Om	end	perspek-

tiverne	som	nævnt	i	afsnit	8	er	karakteriseret	ved	visse	svagheder	hver	for	sig,	konkluderes	det,	at	

de	kombineret	bidrager	med	en	nuanceret	indsigt	i	og	forståelse	for	de	dybereliggende	kulturelle	

og	historiske	nationale	forhold,	der	udgør	bevæggrunde	for	den	polske	ageren	i	forbindelse	med	

flygtningekrisen	samt	den	polske	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne.	

På	baggrund	af	ovenstående	må	det	som	en	afsluttende	bemærkning	nævnes,	at	dette	speciale	

illustrerer	en	indgangsvinkel	til	at	forstå,	fortolke	og	forklare	Danmark	og	Polens	ageren	i	forbin-

delse	med	flygtningekrisen,	herunder	landenes	holdning	til	EU’s	håndtering	af	denne,	i	et	kulturelt	

og	historisk	nationalt	perspektiv,	som	har	vist	sig	at	besidde	stor	forklaringskraft	i	forhold	til	en	nu-

anceret	og	reflekteret	forståelse	af	Danmark	og	Polens	nationale	orientering	under	flygtningekri-

sen.		
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Liste	over	kort	og	figurer	
	

Kort	

Kort	1					Kort	over	Polens	tab	af	landområder	i	1600-	og	1700-tallet,	herunder	Polens	tre	delinger	i	
1772,	1793	og	1795,	side	46	
	

Kort	2					Kort	over	Polens	ændrede	grænser	efter	Første	Verdenskrig	og	Anden	Verdenskrig,	side		
48	

	

Figurer			

Figur	1				Generel	tillid	i	1981-2008	i	Danmark,	side	56	
	
Figur	2				Udtræk	fra	Eurobarometer:	Danmark,	side	66	
	
Figur	3				Generel	tillid	i	1990-2008	i	Polen,	side	75	
	
Figur	4				Udtræk	fra	Eurobarometer:	Polen,	side	82	 	
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