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D
et er svært at samle en
splittet og skeptisk fa-
milie, hvor alle har
deres egen mening

om, hvad de selv skal bestem-
me, og hvad der er galt med
de andre i flokken. 

Men den tyske kansler, An-
gela Merkel, og den franske
præsident, Francois Hollan-
de, gjorde deres bedste for at
minde alle om fordelene ved
fællesskabet, da den fransk-
tyske motor i EU-samarbej-
det onsdag for første gang i
25 år stillede op til en fælles
tale i EU-Parlamentet i Stras-
bourg.

Indimellem skete det med
advarsler om, hvad vi hver
især er uden et samlet Euro-

pa. De hev eksempler op fra
historiebøgerne og appelle-
rede til europæisk solidaritet.
Men det overordnede bud-
skab var klart: Uden et sam-
arbejde om kriserne, som har
skabt bitter splid i EU-sam-
menholdet, vil det Europa,
som vi kender i dag, ophøre
med at eksistere.

»Det handler ikke om mere
eller mindre Europa, men om
at bekræfte Europa eller en-
den på Europa,« sagde den
franske præsident, Francois
Hollande, dystert og opfor-
drede alle europæere til at
spørge sig selv, om problemer
fra verden omkring os virke-
lig forsvinder, hvis vi skjuler
os hjemme bag vores egne
grænser.

Lad jer ikke friste
»Man kan blive fristet til at
blive meget nationalistisk,

hver gang man står over for
en prøvelse (..). Men det nyt-
ter ikke noget at skjule os i
magtesløshed. Vi har brug
for et progressivt Europa,
som beskytter europæiske
borgere, interesser og værdi-
er,« sagde han.

Da Merkel fik ordet, huske-
de hun alle på, at Europa har
gået igennem mange kriser
sammen. Finanskrisen, stats-
gældskrisen, den græske kri-
se. 

Da den tyske kansler Hel-
mut Kohl stod i det samme
parlament i 1989 lige efter
Berlinmurens fald sammen
med den daværende franske
præsident, Francois Mitte-
rand, var der uro i flere EU-
lande over udsigten til en
tysk genforening. Det har si-
den vist Europa, hvad det er i
stand til at gøre sammen,
konstaterede Merkel. I dag er

det flygtningekrisen, som
Europa skal finde en måde at
håndtere:

»Jeg vil kalde det en ildprø-
ve af historisk omfang,« fort-
satte kansleren:

»Og vi må ikke falde for fri-
stelsen og gå enegang i hvert
land. Tværtimod. Netop nu
er der brug for mere Europa.
Mere end nogensinde før.«

Flygtningekrisen har alle-
rede skabt dyb splittelse mel-
lem EU-lande og fået fælles
EU-regler, som er grundlaget
for, at EU fungerer, til at slå
revner.

Dublin-regler dur ikke
Først var det Italien og Græ-
kenland, som ikke fulgte de
fælles Dublin-regler, som
kræver, at asylansøgere regi-
streres i det første EU-land,
som de ankommer til. I ste-
det lod de dem vandre videre
til mere velhavende lande i
Nordeuropa. 

Alene i de første ni måne-
der af 2015 har 577.000 såle-
des søgt asyl i Tyskland. Men
Berlin venter, at det tal vil nå
op på en million.

Da et tyskledet flertal
senere pressede en beslut-
ning igennem EU om at om-
fordele 160.000 asylansøgere

på tværs af kontinentet for at
sikre en mere solidarisk for-
deling, meddelte Slovakiet,
at landet ikke har tænkt sig at
følge den fælles EU-beslut-
ning alligevel. 

Flygtningestrømmen har
fået flere lande til at øge eller
genindføre grænsekontrol

og har rejst spørgsmål om det
pasfrie Schengen-samarbej-
des fremtid. Mens Ungarn
har udfordret europæiske
humanistiske værdier ved at
sætte vandkanoner og kamp-
klædte betjente ind mod
flygtninge.

Det fik Merkel til at konsta-
tere, at Dublin-reglerne ikke
længere dur:

»Lad os være ærlige: Dub-
lin-reglerne er i praksis foræl-
dede. De var vel mente, men
på bundlinjen viser det sig, at
de ikke dur. Jeg går ind for at
finde en bedre måde med en
mere retfærdig byrdeforde-
ling,« konstaterede hun og
fik opbakning fra Hollande.

Merkel syntes samtidig at
lange ud efter østeuropæiske
regeringer for ikke at have
lært af deres egen historie i
deres respons på flygtninge-
krisen. Ud over Slovakiet og
Ungarn har også Tjekkiet,
Rumænien, Polen og de bal-
tiske lande været modvillige
til at tage imod flere asylan-
søgere.

Kritik mellem linjerne
»Jeg og mange andre drømte
om et frit forenet Tyskland og
samlet Europa. Nu må vi
håndtere den tiltrækning,

Den franske præsident, Francois Hollande, holder sin del af talen i EU-Parlamentet i Strasbourg med den tyske kansler, Angela Merkel, ved sin side. Ikke siden 1989 har den tyske kansler og den franske præsident, som
dengang hed Helmut Kohl og Francois Mitterrand, optrådt sammen i parlamentet. Foto: Michael Probst/AP

Merkel og Hollande advarer EU mod 
Fransk-tysk tale: »En ildprøve af historisk omfang,«
kaldte Tysklands kansler onsdag den splittelse, som 
flygtningekrisen har kastet Europa ud i. I en fælles tale i 
EU-Parlamentet opfordrede Merkel og den franske præsi-
dent Hollande EU-landene til sammenhold. 
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Dublin-reglerne
er i praksis for-
ældede. De var

velmente, men på
bundlinjen viser det
sig, at de ikke dur.
Angela Merkel,
Tysklands forbundskansler



som Europa har på andre
mennesker på en fornuftig
måde. (..) Hvis vi tager bestik
af det, vil vi også kunne klare
denne historiske prøvelse og
komme styrket ud af denne
krise,« sagde hun med en
henvisning til sin egen op-
vækst bag Berlinmuren i det
det østtyske DDR.

Hun fortsatte: »Vi kan ikke
bare hægte os af den globale
situation. Ingen flygter med
glæde.«

Provinsen Frankrig
Hollande erkendte, at han
selv havde været en af dem,
som havde været langsom til
at forstå, hvor store konse-
kvenser tragedien i Mellem-
østen og Afrika har for Euro-
pa. 

Alene fra Syrien er der over
fire millioner flygtninge og
mere end syv millioner
internt fordrevne. Det er
Europa nu nødt til at kon-
frontere. Både ved at forsøge
at løse kriserne og bekæmpe
årsagerne til, at folk flygter,
men også ved at gøre livet
bedre for syriske flygtninge i
nabolande til Syrien. Det har
EU’s stats- og regeringsche-
fer allerede taget en princip-
beslutning om.

»Men hvis vi fejler, vil de
uundgåeligt komme her,«
advarede Hollande.

Med talen signalerede
Merkel og Hollande sam-
menhold om kursen for Eu-
ropa, hvilket de fleste med-
lemmer af EU-Parlamentet
tog imod med klapsalver.
Men ikke alle. 

Fra venstre- og højrefløjen
i salen blev Merkel også kriti-
seret for sin håndtering af
den græske krise og sin ned-
skæringspolitik. 

Nogle var også kritiske
overfor, at Tyskland og
Frankrig sammen satte en
kurs og forsøgte at tvinge an-
dre lande til at følge efter.
Marine Le Pen, leder af det
franske nationalistiske høj-
reparti Front National var
dog den hårdeste. Hun
adresserede Hollande som
Merkels vicekansler og ad-
ministrator af provinsen
Frankrig og beskyldte præsi-
denten for sælge ud af natio-
nale interesser til et Berlin-
domineret Europa.

Men Hollande tog det fat-
tet:

»Der er ikke noget alterna-
tiv til et stærkt Europa for at
garantere vores suveræni-
tet,« sagde han.

nationalisme
FAKTA

Det sker i dag
EU’s indenrigs- og integra-
tionsministre mødes i Luxem-
bourg. Her ventes:

N En fælles erklæring om at
blive mere effektiv til at retur-
nere økonomiske migranter og
afviste asylansøgere. 
N Flere lande at komme med
bidrag til at styrke kontrollen
ved det pasfrie Schengen-
områdes ydre grænser.

Om aftenen mødes minister-
gruppen til en konference med
bl.a. Balkan-landene samt 
Tyrkiet, Jordan og Libanon.

Her ventes:
N En fælles politisk erklæring
om, at alle skal gøre mere for
at registrere og kontrollere
flygtninge og migrant-
strømmen og ikke bare skubbe
problemet videre til det næste
land.
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BERLIN
De omkring 1 mio. asylsøge-
re, som ventes til Tyskland i
år, har fået landets offentlige
administration til at vakle en
smule. Derfor har forbunds-
kansler Angela Merkel truk-
ket hele den overordnede
beslutningsproces til sig i et
forsøg på at løsne den gordi-
ske knude, som hiver hende
ned i meningsmålinger og
gør andre politikere såvel
som embedsmænd og asyl-
søgere selv desperate.

Problemerne skyldes dels
den store tilstrømning, som
formentlig ville udfordre en-
hver nation; der har været
mindre tumult end i andre
lande, der har modtaget fær-
re mennesker. Men de gøres
ikke lettere af, at Tyskland i
stort omfang styres decen-
tralt. De 16 delstater har
vidtgående beføjelser, og
forbundsregeringen kan ik-
ke gøre meget, hvis de ikke er
med. Delstaterne skal selv

kæmpe med eller mod kom-
munerne, og på den måde
kan der sagtens gå måneder,
hvor der ikke sker noget.

Endelig har indenrigs-
minister Thomas de Maiziè-
re, der hidtil har haft hoved-
ansvaret for at finde en vej
ud af labyrinten, åbenlyst
ikke været på linje med kans-
leren. Han har tidligere væ-
ret en af hendes tro væbnere,
men på det seneste har han
indirekte modsagt hende,
f.eks. om, hvor mange asyl-
søgere landet kan klare, og
om det betimelige i at åbne
grænsen for tusindvis af sy-
rere, der sidste måned var
strandet i Ungarn.

For nogle dage siden vakte
han opsigt ved at fortælle, at
nogle asylsøgere havde så
mange penge, at de kunne
tage en taxi; ikke mindst
denne bemærkning udløste
ubehag selv hos partifæller i
et land, der i 1930’erne også
tvang mange rige til at flyg-
te, hvis de var jøder eller
systemkritikere.

Degradering
Iagttagere i Berlin ser Mer-
kels beslutning som en de-
gradering af de Maizière, der,
hedder det, fortsat skal stå
for »den operative koordine-
ring«, men altså ikke længe-
re skal træffe politiske
beslutninger om emnet.

I praksis bliver det Merkels
nærmeste medarbejder, Pe-

ter Altmaier, som skal få tin-
gene til at hænge sammen.
Altmaier er chef for kansler-
kontoret og kendt som både
effektiv og omgængelig.
Han er tidligere sat ind for at
klare såkaldte møgsager – fra
en haltende energireform til
ballade med det amerikan-
ske efterretningsvæsen. I
reglen slipper han godt fra
det, og han er glimrende til
at forklare, hvorfor regerin-
gen gør det ene eller det
andet.

Det bliver der også brug
for. Håndteringen af asylsø-
gerne fungerer flere steder
katastrofalt. 

Et af de værste steder er
Berlin, hvor de lokale myn-
digheder synes at have opgi-
vet at indføre et brugbart sy-
stem. Asylsøgere venter ofte
hver dag i en uge under åben
himmel foran et kontor i håb
om at få et nummer, der er
nødvendigt for at blive regi-
streret. 

Bystyret er heller ikke fær-
dig med at finde ud af, om
man vil stille den gamle
Tempelhof-lufthavn til rå-
dighed som asylcenter; over-
vejelserne har nu varet mere
end en måned. Dertil kom-
mer næsten daglige beret-
ninger om asylsøgere, der
forskellige steder i Tyskland
går amok, dels af religiøse
grunde, dels fordi de intet
har at bestille og ellers må
kigge ud i luften.

Problemknuser skal løse
tysk asylkaos for Merkel
N Tysklands kansler trækker
ansvaret for asylsagen til sit
eget kontor og udnævner en
nær medarbejder til 
koordinator.

N Indenrigsministeren, der
hidtil har haft ansvaret, synes
degraderet.
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Ruslands bombekampagne
mod syriske oprørere og gen-
tagne krænkelser af tyrkisk
luftrum har de seneste dage
drastisk øget spændingerne
mellem Moskva og Ankara.

»Hvis Rusland mister en
ven som Tyrkiet, som man
samarbejder med på mange
områder, vil man miste
meget, og det bør landet
vide,« advarede præsident
Recep Tayyip Erdogan på et
pressemøde i Bruxelles tirs-
dag.

Tyrkiet har tidligere ned-
skudt et syrisk kampfly, der
trængte ind i tyrkisk luft-
rum. Men ud over en skarp
retorik ville Ankara så reelt
være parat til at gøre det
samme med et russisk kamp-
fly?

Svaret er nej, vurderer Eu-
rasia Group, en global kon-
sulentvirksomhed for politi-
ske risikoanalyser. Alle er
klar over, at det ville være en
ekstrem eskalering af den
nuværende situation, hvil-
ket vil få både Rusland og
Tyrkiet til at lægge bånd på
sig selv.

Det var også signalet fra
Tyrkiets premierminister,
Ahmet Davutoglu, onsdag.
Til stats-tv sagde han, at kri-
sen ikke må udvikle sig til en
krise mellem Rusland og
Nato eller Tyrkiet, men han
understregede samtidig, at
Tyrkiet ikke vil lade sikker-
heden ved landets grænser
eller luftrum blive kompro-
mitteret.

Udviklingen vil blive et
hovedemne, når Natos 28

forsvarsministre, herunder
forsvarsminister Peter Chri-
stensen (V), torsdag samles i
Bruxelles til et planlagt mø-
de. Eftersom Tyrkiet er med-
lem af forsvarsalliancen, er
en trussel mod Tyrkiet en sag
for hele Nato. Men fokus vil i
høj grad også være rettet
mod Ruslands eskalering af
sin intervention i Syrien
onsdag.

Krydsermissiler affyret
26 mellemdistance krydser-
missiler blev affyret fra fire
russiske krigsskibe i Det Ka-
spiske Hav. Ifølge russiske re-
geringskilder fløj missilerne
mere end 1.500 km igennem
iransk og irakisk luftrum, in-
den de ramte de 11 tiltænkte
mål. Rusland gav ingen de-
taljer om, hvilke grupper der
blev ramt. Ifølge antirege-
rings-aktivister blev der sam-
tidig givet luftstøtte for at
hjælpe en offensiv på jorden
fra hærstyrker under Syriens
leder, Bashar al-Assad. 

Nato reagerede ikke umid-
delbart på nyheden i går,
men generalsekretær Jens
Stoltenberg har gentagne
gange advaret Rusland om,
at interventionen forværrer
situationen på jorden.

»Jeg kan bekræfte, at vi har
set en betydelig opbygning
af russiske styrker på jor-
den,« sagde han ved et pres-
semøde mandag: »Luft-
styrker, luftforsvar, men og-
så tropper i forbindelse med
deres luftbaser.«

Moskva har hidtil ignore-
ret enhver kritik. Krænkel-
sen af det tyrkiske luftrum i
weekenden er blevet affejet
som en fejl på grund af dår-
ligt vejr. 

Det har Stoltenberg stillet
spørgsmålstegn ved, fordi
det nu er sket flere gange.
Hver gang har Tyrkiet svaret
igen ved at sende sine egne
fly på vingerne og indkalde
den russiske ambassadør i
Tyrkiet til Udenrigsministe-
riet i Ankara for at forklare
sig.

Ian Lesser, direktør for

tænketanken German Mar-
shall Fund i Bruxelles, vurde-
rer, at situationen udgør et
dilemma for Tyrkiet.

Tyrkisk dilemma
Rusland og Tyrkiet har i
mange år haft et venskabe-
ligt forhold, men Rusland er
også Tyrkiets andenstørste
handelspartner efter EU og
leverandør af over halvdelen
af landets energiforbrug: 

»Det er svært at lave om på
og gør det svært for Tyrkiet at
forme sin politik over for
Rusland,« siger Lesser.

Det står også klart, at den
russiske præsident, Vladimir
Putin, med sin bombekam-
pagne har hevet tæppet væk
under hele Tyrkiets strategi
for håndteringen af den syri-
ske borgerkrig. Som mange-
årig kritiker af Bashar al-As-
sads regime har Tyrkiet siden
krigens udbrud støttet op-
rørsgrupper, mens Rusland
holder hånden under Assad.

Vrede i Ankara
De russiske skridt har ligele-
des gjort Tyrkiets ambition
om at etablere sikre zoner i
Nordsyrien, hvor syriske
flygtninge kan søge i sikker-
hed i stedet for at komme til
Tyrkiet eller Europa, næsten
utænkelig, fordi russiske an-
greb ikke begrænser sig til
mål hos Islamisk Stat. Det
har bidraget til vreden i An-
kara, og selvom der herfra
ikke er noget ønske om en
eskalering, advares der fra
flere sider om, at det kan ske
ved et uheld. 

»Hændelser og uheld kan
udløse farlige situationer,«
sagde Jens Stoltenberg ons-
dag.

Fra Eurasia Group frem-
hæves det, at Rusland leger
med ilden, hvilket skaber
risiko for, at nogen brænder
sig: 

»Både Putin og Erdogan er
store og konfrontationssø-
gende personligheder, som
kan blive hevet ind i en
logik, der fører til mere kon-
frontation.«

Et russisk krigsskib sendte onsdag et krydsermissil af sted fra Det Kaspiske Hav – det fløj gennem iransk
og irakisk luftrum mod mål i Syrien. I alt blev 26 krydsermissiler sendt mod Islamisk Stat, oplyser russer-
ne. Foto: Det russiske forsvarsministeriums presseservice/AP

Tør Tyrkiet skyde et
russisk kampfly ned?
N Rusland angriber syriske
mål med krydsermissiler og
nedtoner krænkelser af tyrkisk
luftrum.

N Ruslands nye rolle i Syrien
og provokation af Tyrkiet er et
hovedemne mellem Natos
forsvarsministre torsdag. 
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