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SPOT

på flygtninge situationen
Side 2-3

Flygtningene, der mandag gik på mortorvejen, nord for Rødby,
blev ikke just budt velkommen af alle lokale borgere.
Flygtninge, som de seneste
dage er ankommet med færgen fra Tyskland til Rødbyhavn på Lolland, vandrede
mandag ud på den lollandske motorvej E47 med det
formål at gå til Sverige for at
søge asyl.
Ikke alle lokale var lige begejstrede for flygtningenes
vandren på den sydsjællandske motorvej, og specielt en
mand viste sin utilfredshed
tilfulde.

Fra en motorvejsbro så en
mand nemlig sit snit til
at adressere en ordentlig
spytklat i hovedet på flygtningene, i det de passerede
broen under ham.
Om spytklatten nåede ned i
nakken på en uheldig flygtning, er ikke til at vurdere,
men i hvert fald viser billedet tydeligt, at han ikke just
hilser dem velkommen.
Ifølge Dagbladet Information, der har bragt billedet,

skulle den midaldrende
mand have råbt til flygtningene, at de skulle ’skride
hjem til der, hvor de kommer fra’.
Det kontroversielle billede,
har fået tv- og radiovært
Peter Falktoft fra Monte
Carlo op i det røde felt. På
sin Facebook har han postet
billedet, ledsaget af en tekst,
hvor han kalder opførslen
for ’ynkelig’ og en ’skamplet
på Danmark’.

’Hvem er disse forfærdelige
mennesker, og hvad er det,
de ikke forstår? Historien vil
huske, hvad vi gør i nuet,
og disse sølle individers perfide opførsel er og bliver en
skamplet på Danmark og
alt, hvad vi historisk set har
stået vagt om. Danskhed er
mange ting, men det har aldrig været og vil aldrig være
denne form for ynkelig opførsel’, skriver han blandt
andet.

Læs om Andreas Mogensens tur i rummet.
Side 4
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Pigen fra motorvejen: Alle ville beskytte hende med deres liv
Billederne er gået verden rundt.
Flygtningepigen, der leger med
en dansk betjent på den lukkede
motorvej.
Pigen var en del af den store
gruppe af flygtninge og migranter, der onsdag den 9.
september begav sig ud på
en lang vandring langs den
sønderjyske motorvej E45
nord for Padborg. Målet var
at komme til Sverige.

Soldat: Jeg tænkte på min søn, da jeg stod med Aylan i mine arme

”

I et interview til det tyrkiske
nyhedsbureau Dogan News
Agency taler soldaten ud om
episoden
og billedet, der rystede verden. På billedet bærer Mehmet Çiplak forsigtigt liget
af den treårige dreng, Aylan
Kurdi, væk fra stranden i
den tyrkiske kystby Bodrum.
Billedet skabte massiv debat

verden over, da det i sidste
uge blev
bragt
i
alverdens
medier.
Den tyrkiske
betjent
håbede til det sidste, at den
lille dreng endnu var i live,
da han nåede frem til ham.
-Jeg ledte febrilsk efter tegn
på liv, men jeg fandt ingen.
Jeg følte mig syg i mit hjerte,
siger han.

- Jeg har arbejdet med
det her i ti år, men jeg
har aldrig oplevet noget så
sørgeligt og dramatisk.

”

- I det øjeblik, jeg stod med
Aylan i mine arme, tænkte
jeg på min seks-årige søn, og
jeg satte mig samtidig i hans
fars sted. Det er en ubeskrivelig smerte, siger han.
Mehmet Çiplak, som har
tjent i byen Bodrum siden
2012, har oplevet mange tilfælde af flygtninge, der forgæves har forsøgt at krydse
havet i håbet om en bedre
tilværelse.
- Jeg har arbejdet med det
her i ti år, men jeg har aldrig

oplevet noget så sørgeligt og
dramatisk, siger han.
Da han så billedet i medierne efterfølgende, blev han
overrasket over, hvor berørt
han blev af det.
- Jeg var chokeret, da jeg så
billedet i medierne. Jeg blev
endnu engang konfronteret
med den smerte, jeg gennemgik, da jeg bar drengen
fra stranden. Det var nyt
for mig. Jeg har oplevet en
enorm støtte fra familie, kollegaer og venner, siger han.

Nogle politikere er ofte forsigtige med på forhånd at bruge ordet flygtning, da
de frygter, at der kan ligge et løfte om eller en pligt til at hjælpe. For nylig indgik
Frankrig og Storbritannien en aftale om krisen ved Calais. Aftalen er på 3400 ord.
Ordet ”migrant” bruges 36 gange, ”flygtning” bruges slet ikke.

Mehmet Çiplak tilføjer i den
forbindelse, at billedet er
med til at vise et blødende
sår, der er den flygtninge
krise, der nu fylder meget i
den globale genda.
- Det ville lette min sorg,
hvis den gnist, som billedet
har sat igang, kan være med
til at komme flygtningekrisen til livs, siger han.

Migrant, flygtning eller asylansøger?
àà Migranter
En person, der er rejst til et andet land. Årsagen kan være uskyldig, men det kan også
være, krig, fattigdom eller noget tredje.
àà Illegal indvandrer
En person, der rejser ind i et land uden om
myndighederne.
àà Asylansøger
En person, der henvender sig til myndighederne og beder om asyl.
àà Afvist asylansøger
Personer, der får nej til asyl og derfor skal
forlade landet, hvor de søgte om asyl.
àà Flygtning
En person, der har fået asyl, fordi vedkommende forfølges i sit hjemland. Personen
får status som flygtning og får herefter
særlige rettigheder. Betegnelsen bruges
af nogle også generelt om de tusindvis af
mennesker, som er på vej mod Europa.

Det var en varm dag, gruppen var udmattet, og de
måtte flere gange holde pauser. Her sørgede den danske
betjent for at underholde
den syriske pige. Betjenten
tog sin vielsesring af og legede en leg med pigen. Han
gemte ringen i sin hånd, og
pigen blev bedt om at gætte,
hvilken hånd ringen lå i.
- De legede sammen i et kort
stykke tid. Det var et rørende
øjeblik at være vidne til. De
fangede begge to mit blik,
fordi de midt i alt det triste
mindede mig om, at vi ikke
må sige nej til de personer
og børn, som flygter fra krig,

fortæller Claus Fisker til det
amerikanske medie BuzzFeed.
Han er fotograf for Scanpix,
og det var ham, der den pågældende dag tog billederne,
vi siden alle har fået at se.
Den danske betjent i leg med
den syriske pige midt på den
lukkede motorvej E45 nord
for Padborg.
Mor: Vil beskytte
hende med mit liv
Siden forrige søndag har der
været stor fokus på flygtningepresset på de danske grænser ved Rødbyhavn og Padborg. Rigspolitiet vurderer,
at mindst 7500 migranter og
flygtninge er kommet til landet i perioden. Omkring 900
har søgt asyl.
Siden onsdag aften har det
danske politi ladet alle flygtninge, der ankom i Padborg
og Rødbyhavn rejse videre
mod Sverige, som er destinationen for en stor del af de
ankomne. Men sådan var det
endnu ikke, da gruppen på
et par hundrede personer i

sidste uge gik langs den sønderjyske motorvej.
Under en af pauserne på
vandringen, mens de mange
flygtninge og migranter hvilede deres ben, talte TV 2s
reporter Winnie Laursen
med syriske Shaymaa Elsaadi, der er mor til pigen
på billederne. Her fortalte
moderen, hvorfor hun turde
tage sin datter med ud på
det, der ville være en 500
kilometer lang vandretur til
Sverige.
- Jeg er ikke alene, alle de
andre er mine brødre. De
vil allesammen beskytte mig
og mit barn. Jeg vil forsvare
pigen med mit liv. Alle her
vil sætte deres liv ind på at
beskytte mig og mine børn,
fortalte Shaymaa Elsaadi.
- Mine billeder kan gøre en
forskel
De danske betjente har
høstet stor ros, både herhjemme og rundt om i verden, i takt med at billederne
fra den sønderjyske motorvej
er blevet delt på internettet
og de sociale medier.

Fotografen Claus Fisker siger selv til BuzzFeed, at han
tror på, at billederne kan
være med til at øge empatien
over for flygtninge, særligt i
Danmark, hvor både den
tidligere og nuværende regering har gennemført asylstramninger i forsøget på at
gøre det mindre attraktivt at
komme til landet.
- Jeg er ikke i tvivl om, at
mine billeder kan hjælpe til

at gøre en forskel. Den danske regering er under pres,
deres politik er meget hård
mod flygtninge, men disse
billeder bruges af folk i Danmark til at opfordre andre til
at ændre deres mening, siger
Claus Fisker.
Fotografen bag billederne
fra motorvejen tror, at hans
billeder kan være med at til
skabe mere empati for de

syriske flygtninge. TV 2 er
ikke bekendt med, hvorvidt
pigen og resten af de syriske flygtninge nåede videre
til Sverige, da dansk politi
samme aften gav frit lejde til
at fortsætte. Sydøstjyllands
Politi har bekræftet, at betjenten på billederne er ansat i deres politikreds, men
han har ikke selv ønsket at
stille sig frem i pressen.

Billederne af betjenten og pigen er den seneste uge gået verden rundt,
og dansk politi har høstet stor ros for deres håndtering.

Her løber flygtninge fra dansk politi:
Vi vil ikke være her!

Derfor tager flygtningene ikke bare
flyet til Europa – selvom de har råd?
Det er dyrt at være flygtning og
migrant. Drømmen om Europa
har for manges vedkommende
kostet dem alt, hvad de ejede.
Pengene havner i hænderne på
menneskesmuglere, der sørger for
at arrangere rejsen til Europa og
videre ind i EU.
Alene den livsfarlige sejltur
over Middelhavet i primitive
både koster omkring 7.500
kr. per person.
- Hvorfor vælger de at rejse
over land til Libyen for at
komme ombord på disse farlige både? Er det fordi, de
ikke har råd til at flyve? Lad
os kigge på tallene, lyder det
fra den berømte svenske statistikprofessor Hans Rosling.
Sammenlignet med almindelige ferierejser er det en
ganske kostbar affære at få
en enkeltbillet til Europa,
hvis man køber den af en
menneskesmugler. Til sammenligning koster en billet med fly fra Etiopien til

Stockholm omkring 3.000
kr. Det samme koster en tur
fra Libanon til London, og
det koster kun 2.500 at flyve
fra Egypten til Rom.
- At komme ombord på bådene koster altså 2-3 gange
så meget, som det gør at
tage et bekvemt fly, fortæller
Hans Rosling.
EU-regler bremser
flygtninge
Ifølge Rosling er det EU’s
asylregler, der forhindrer
flygtninge og migranter i at
tage de hurtige flyruter ind
i Europa.
I 2001 indførte EU et direktiv, der instruerer medlemslandene i, hvordan de skal
bekæmpe ulovlig indvandring. Reglerne gør fly- og
færgeselskaber
ansvarlige
for at kontrollere, at passagererne har de fornødne
visa til at komme ind i destinationslandene. Hvis de
når frem uden visum, skal

selskaberne for egen regning
transportere
passagererne
retur.
Det fremgår dog også af reglerne, at dette ikke gælder
for flygtninge, der er lever
op til flygtningekriterierne
beskrevet i Geneve-konventionen.
- De europæiske regeringer
flygter fra ansvaret, når de
lader det være op til flyselskabernes personale at afgøre, hvem der er flygtning,
og hvem der ikke er. I praksis betyder det, at ingen kan
gå ombord på et fly uden et
visum, siger Hans Rosling.
Ifølge ham er det den primære årsag til, at så mange
flygtninge drukner i Middelhavet.
FN siger, at mindst 2.000
syriske flygtninge - der falder ind under kriterierne
i Geneve-konventionen er druknet på rejsen mod
Europa siden 2011.

Ud af omkring 175 flygtninge, der søndag eftermiddag er ankommet til Rødby på Lolland, er en større
gruppe flygtet fra politiet. Flygtningene ankom med et tog fra Tyskland, men flygtede videre ud over
de nærliggende marker ved Rødby Færgehavn Station. Ifølge TV 2’s reporter Lisbeth Davidsen lyder
meldingen fra flere af flygtningene, at de vil videre til Sverige.
- De havde købt billet til
Sverige, og de stak af, da
det gik op for dem, at de
kunne risikere at blive
sendt tilbage til Tyskland.
Politiet:
Der opstod tumult
Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi havde klokken 17
registreret omkring 75 flygtninge, som alle blev indkvarteret med mad og drikke
på Rødby Færgehavn Station. Klokken 18 kom endnu
omkring 100 flygtninge ind
med færgen i Rødbyhavn.
Kort derefter opstod tumult,
og en gruppe af flygtninge
valgte, efter at have ventet i
en ankomsthal, at tage flugten ud over de nærtliggende
marker ved stationen.
Du kan se flygtningenes
flugt her:
Politiet stoppede
ikke flygtningene
Politiet på Sydsjælland og
Lolland-Falster er søndag
aften i gang med at finde
flygtningene. Man valgte
ikke at stoppe flygtningene

med magt.
- Det er min overordnede beslutning, at vi bruger dialog
som værktøj, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjælland og Lolland Falsters
politi og fortsætter:
- Det er selvfølgelig ikke en
ønskværdig situation, men
jeg er sikker på, at vi med
fornuft og dialog har samling på personerne igen. Vi
har selvfølgelig tilkaldt ekstra mandskab, så vi får hurtigt kontakt til disse mennesker igen.
Nogle af flygtningene kørte
dog også videre mod Sandholmlejren i Nordsjælland,
oplyser TV 2’s reporter i
Rødby. Ifølge politiet vil en
stor del af de øvrige blive
indkvarteret på hoteller i
området.

toget, oplyser Fyns Politi til
Ritzau.
- Vi henter dem hjem til stationen, registrerer dem og
kører dem op til Sandholmlejren i nat. Vi tager imod
dem stille og roligt, vi sætter
ikke efter folk, der stikker af.
Der er sikkert børn iblandt,
siger vagtchef Lars Fredensborg, Fyns Politi.

Flygtninge stoppet
i Odense
Klokken
21.11
ankom
op mod 20 flygtninge til
Odense Banegård, men her
stod politibetjente klar til at
tage imod dem efter at være
blevet varslet af personalet i

Ring ikke 112
Politiet råder folk til ikke at
kontakte 112 i forbindelse
med de folk, der er løbet fra
området på Lolland, da politiet meddeler, at man har
overblik over situationen.

Syd- og Sønderjyllands Politi
har søndag aften taget imod
og registreret en række asylansøgere. Det skete i Padborg, hvor en gruppe på
13 personer ankom 19.07,
mens ”små 30” flygtninge og
migranter ankom klokken
21.07. Til Ritzau oplyser politiet, at der her ingen problemer var med folk, som
stak af.
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Astro-Andreas live fra rummet:
Fantastisk at se på Jorden
På en direkte forbindelse fortæller
den danske astronaut om udsigten
fra rummet, 400 kilometer fra
Jorden.

Her ses den Internationale rumstation ISS, som Andreas skal ind på.

Docking:

Det er en helt enestående
oplevelse at kigge ned på Jorden, men der er ikke meget
tid til at nyde udsigten mellem arbejdsopgaverne, siger
den danske astronaut Andreas Mogensen, som svar
på et spørgsmål fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

skoleelever, som har vundet
en konkurrence med det formål at finde på forsøg, som
skal udføres i rummet.
- Det er et fantastisk sted
- Jeg har heldigvis haft, ikke
meget, men lidt tid. Hver
gang jeg har tid mellem arbejdsopgaver (ser han ned på
jorden red.), siger han gennem en noget ustabil forbindelse fra Den Internationale
Rumstation, ISS, til DR.
- Det er et fantastisk sted at
sidde og kigge ned på Jorden. Med de syv vinduer, der
er, kan man se ned på hele
Jorden.
- Det er meget svært at beskrive, siger Andreas Mo-

gensen, som på direkte billeder svæver rundt i vægtløs
tilstand iklædt en sort polotrøje med Dannebrog som
baggrund.
Andreas Mogensen befinder sig på Den Internationale Rumstation, hvor han
på otte dage skal udføre en
række forsøg, som skal gøre
forskere klogere på en række
ting.
- Det er et unikt laboratorium, hvor vi kan lave spændende forskning. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at
være heroppe. Det har levet
op til mine forventninger,
siger Andreas Mogensen fra
rummet.

Sådan kommer Andreas
ind på rumstationen

Danmarks Radios tv har i
et program sat astronauten
stævne, hvor han gennem
en direkte forbindelse taler
med statsministeren og to

Klokken cirka 9:42 den 4. september, skal Sojuz-fartøjet koble sig til ISS.
Det kræver stor præcision.

Mors store nyhed til Andreas i rummet:
Irene er ved at føde

I dag møder Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, ind på arbejde på
den Internationale rumstation, ISS, cirka 400 km over
Jordens overflade. Han har
sammen med to kosmonauter fra Rusland og Kasakhstan været to døgn undervejs.
De skal sammenkoble –
docking – deres Sojuz-fartøj
til rumstationen omkring
cirka 9:42, og efter et par
timers sikkerhedstjek er de
klar til at svæve ind gennem
lugen til Andreas Mogensens
arbejdsplads i de næste otte
dage.
Lige nu følges deres Sojuz-fartøj med ISS i samme
kredsløbsbane rundt om Jorden og ved samme hastighed.
Ved 7:40-tiden er ISS blevet
drejet 180 grader, så det
russiske dockingsted vender
mod Solen. På den måde
kan man tydeligt se, om alt
går, som det skal både på
ISS, i Sojuz-fartøjet og nede
på Jorden på det russiske
kontrolcenter.
Det er en vanskelig opgave
at docke, selv om computere
forventes at styre det hele.
Her kan du læse, hvordan
sammenkoblingen foregår.
Fangeleg siden
onsdag morgen
Onsdag morgen klokken
cirka 7:46 gik Sojuz-fartøjet
i kredsløb om Jorden.
Derefter startede fangelegen
med ISS, hvor Sojuz-fartøjet
både skal indhente rumstationen ved at øge højden over
Jorden fra cirka 220 km til
420 km og øge hastigheden.
Det sker ved at fyre op for
fartøjets motorer over flere
gange. De første to gange
bruger man til at flyve op
i en højere kredsløbsbane
samt øger farten, så man bliver i banen.
De næste par gange skal
motorerne sørge for, at Sojuz-fartøjet kommer op i
samme kredsløbsbane som
rumstationen.
Endelig skal tre små opfy-

ringer for motorerne sørge
for, at hastigheden passer,
så man holder sig i den rette
kredsløbsbane uden at miste
højde.
Tæt på ISS i gåtempo
Når man er omkring 400
km fra ISS, går computeren
i gang med den afsluttende
fase, hvor Sojuzen kommer
helt frem til ISS.
Når der er 400 meter i mellem dem, flyver Sojuz-fartøjet hen og lægger sig 150-180
meter fra den docking-port,
som fartøjet skal koble sig til.
Fartøjet roterer rundt, så det
ligger lige ud for porten og
nærmer sig langsomt ISS.
Farten svarer til gåtempo,
hvor computersystemet har
låst målet sig fast til målet. Det kan tage halvanden
time. Hvis systemerne svigter, skal Andreas Mogensen
og hans kolleger foretage
dockingen manuelt.
Sonde skal passe
som fod i hose
I spidsen af fartøjet er der
en sonde, der som et slags
’han’stik skal passe ind i et
slags ’hun’stik på ISS. Sonden bruges til mekanisk at
gribe fat i rumfartøjet.
Ved hjælp af sonden trækkes
fartøjet tæt ind til rumstationen, og når der er cirka 2-3
mm imellem Sojuz og ISS,
griber otte mekaniske kroge
fat i fartøjet, trækker til og
låser, så ISS og Sojuz-fartøjet
er koblet sammen.
Det kan tage lang tid, og ind
imellem må man forsøge
flere gange.
Selve dockingen forventes at
være afsluttet klokken 9:42.
Banke, banke på!
- Kom ind!
Dernæst tjekker besætningen, at der er fuldstændigt
lufttæt og ingen læk, og
man udligner trykket. Sikkerhedstjekket og trykudligningen tager cirka to timer.
Og de tre astronauter har
rumdragter på undervejs,
indtil de er sikre på, at alt

er i orden.
Så er Andreas Mogensen
og hans to rejsekammerater
klar til at blive modtaget af
de seks besætningsmedlemmer på ISS.
Traditionen tro banker de
besøgende på lugen ind til
rumstationen, og når besætningen derinde banker tilbage, er Andreas Mogensen
og Co. klar til åbne lugen og
svæve ind og blive hjerteligt
modtaget på rumstationen.
Der plejer også at blive holdt
lidt taler og taget en masse
billeder.
Man regner med, at lugen
mellem Sojuz-fartøjet og ISS
begynder at åbne klokken
11:55 fredag middag. Og forventet indsvævning på rumstationen er 12:15.
Selve dockingen og modtagelsen på ISS bliver livestreamet ned til Jorden, så
alle kan følge med.

Følg hele Andreas
missionen live på
nyhederne.tv2.dk

Andreas laver thumbs up
Det var en glædelig nyhed,
der ventede den danske
astronaut Andreas Mogensen, da han fredag over
middag gik ombord på Den
Internationale Rumstation
(ISS).
Den 38-årige dansker fik
mulighed for at tale med sin
mor, Lisa Bjerregaard, som
havde en uventet besked.
- Hej skat. Jeg vil lige sige til
dig, at jeg har en meget stor
nyhed. Nu er jeg spændt på,
om du gætter, hvad det er.
Men Irene (Andreas Mogensens søster, red.) er på hospitalet, og hun er ved at føde
lige nu, lød det fra moderen.
Livebillederne fra ISS viste
straks en storsmilende dansk
astronaut.

- Det er fantastisk, sagde Andreas Mogensen.
Andreas Mogensen, nederst
til højre, laver thumbs up,
mens han taler i telefon med
sin mor og bror.
Klamme hænder
af nervøsitet
Danskeren ankom fredag til
ISS efter godt to døgns rejse
i det lille Sojus-rumfartøj.
Derfor ville Lisa Bjerregaard
gerne vide, hvordan benene
har det efter så lang en rejse.
- Jeg har det fint. Det er dejligt at kunne strække benene
og fantastisk at være ombord
på rumstationen, lød det fra
Andreas Mogensen.
Moderen var lettet over endelig at se livebilleder af sin
søn.

- Det er skønt at se dig. Jeg
har haft klamme hænder og
har været nervøs, men nu
har jeg det godt, sagde Lisa
Bjerregaard.
Fed oplevelse
Andreas Mogensens bror,
Niels Mogensen, havde også
en hilsen fra Jorden:
- At se dig i toppen af raketten, da den blev sendt op, er
en af de fedeste oplevelser,
jeg nogensinde har haft. Og
da vi alle sammen hørte, at
du var inde i rummet, var
der en kæmpe jubel fra alle
familie og venner. Du skulle
du have hørt, og det håber
jeg, du kan se senere på video.

