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Kære NGO'er 

  

Jeg skriver til jer, fordi Europa-Parlamentet fredag den 30. oktober 2015 kl. 9.00-11.15 holder en 
formiddagskonference med titlen. "Europas flygtninge: Udfordringer, muligheder og 
menneskerettigheder". Vi tænkte, at I, qua jeres arbejde, kunne være særligt interesserede i at 
deltaege.  

  

Kort om arrangementet:  

I 2015 har Europa oplevet en flygtningestrøm, der ikke har set sit lige siden 2. Verdenskrig. Hver dag 
kommer nye fortællinger om kaotiske situationer ved bådflygtninges ankomst til Sydeuropa. Samtidig 
forsøger Europas ledere at finde en løsning på udfordringen. Men hvad er op og ned i den europæiske 
debat om flygtningene? Kan der findes en løsning, der er god for de enkelte medlemslande, og som 
samtidig tager hensyn til de menneskerettigheder, som Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention udstykker? Og hvilke udfordringer og muligheder opstår der i Danmark, 
når flygtningene er kommet til landet? 

  

På konferencen vil en række eksperter opridse både moralske og praktiske udfordringer, muligheder 
og dilemmaer. Konferencen afsluttes med en paneldebat med deltagelse af politikere fra den 
europæiske scene. 

Hele arrangementet modereres på kyndig og  neutral vis af DR's Jens Ringberg.  

  

Programmet for konferencen er som følger:  

  

08.45: Mulighed for morgenbrød 

09:00: Velkomst ved Anne Mette Vestergaard, chef for Europa-Parlamentet i Danmark 

mailto:rikke-linding.fredberg@europarl.europa.eu
mailto:EPkobenhavn@europarl.europa.eu


09.15: Key note speaker: Morten Kjærum, chef for Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law – 'Europas flygtninge: Moralske og praktiske dilemmaer' 

09.45: Laurs Nørlund, chef for Europa-Kommissionen i Danmark – 'EU's initiativer på asyl – og 
flygtningeområdet' 

10.00: Thomas Bustrup, direktør for Dansk Industri – 'Flygtninge og det danske arbejdsmarked – 
muligheder og udfordringer' 

10.15: Paneldebat ved medlemmer af Europa-Parlamentet (bl.a. Christel Schaldemose (S/S&D), 
Anders Vistisen (DF/ECR) og Margrete Auken (SF/De Grønne)  

11.15: Arrangementet slutter 

  

Arrangementet foregår i Europa-Huset på Gothersgade 115, 1123 København K. Vi håber, at I kunne 
have lyst til at sende en medarbejder eller to over til os. Er det tilfældet, kan I læse mere og tilmelde 
jer her: http://www.europarl.europa.eu/europa-huset/da/aktiviteter/europasflygtninge.html 

  

Har I spørgsmål, er I selvfølgelig også meget velkomne til at kontakte mig.  

  

Mange hilsner, 

Rikke Fredberg 
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