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En analyse af indholdet af et 
større antal tweets, som ud-

løste den igangværende udvan-
dringsbølge fra Tyrkiet til Tysk-
land siden august sidste år (2014 
red.), peger i retning af, at disse 
menneskestrømme er blevet inspi-
reret og dirigeret af kilder uden for 
det europæiske kontinent. Ifølge 
Vladimir Shalack[1] fra Det Rus-
siske Videnskabelige Akademi, 
som udviklede et internetbaseret 
indholds-analyse system for Twit-
ter (Scai4Twi)[2], har hans under-
søgelse af over 19.000 flygtnin-
ge-relaterede tweets (re-tweets 
ikke medregnet) påvist, at et langt 
overvejende flertal af dem omtaler 
Tyskland og Østrig som de mest 
flygtninge-venlige lande i Europa.

Vigtigt at bemærke er, at 93 % 
af alle tweets, som favoriserede 
Tyskland, indeholdt positive refe-
rencer til tysk gæstfrihed og flygt-
ningepolitik: 
#Tyskland Yes! Venstrefløjsgraffiti 
på et tog, der siger ”Velkommen, 
flygtninge” på arabisk.
#Venlig befolkning – video af ty-
skere, der viser gæstfrihed over for 
syriske flygtninge i deres nabolag.
#Respekt! Fodboldfans, der siger 
”Velkommen,  flygtninge” rundt 
omkring på tyske stadioner. #Dette 
tog i Dresden med arabisk graffiti 
tager imod flygtninge med „ahlan 
wa sahlan“ – (en varm velkomst.) 
#”Vi elsker Tyskland!” Råber 
lettede flygtninge på München 
Banegård. #Tusinder tager imod 
flygtninge i Tyskland – Sky News 
Australia. #Hvor denne tyske by 
end er, som tog imod en busfuld af 
syriske flygtninge med ”Velkom-
men-skilte” og blomster – ”Tak”! 

Som man kan se, kom kun 
6,4 % af alle tweets med # [Flygt-
ningeVelkommen + Tyskland] fra 
Tyskland. Næsten halvdelen af 
dem stammede fra Storbritanni-
en, USA og Australien. Det ser 
ud, som om de ”planetare venner” 
uden blusel inviterer gæster på be-
søg uden at spørge værten først. 

Et par populære  
eksempler
Videre undersøgelse viser, at det 
kun var en begyndelse. En hel hær 
af internet-robotter har nærmest til-

ført emnet en ”opildnings-effekt”. 
Den 27. august tweetede 40 auto-
matiske internet-robotter; @chan-
ging_news, @changing_news1..., 
@changing_news39, fra USA sam-
tidig kl. 08:00:33: 
”En ny velkomst: Aktivister skaffer 
indkvartering til flygtninge i Tysk-
land og Østrig #[Nyheder] #[For-
andring] #[Hjælp]”. 

Den 1. september sendte den 
samme gruppe internet-robotter 
de samme tweets med store bog-
staver kl. 22:30:37: 
„EN NY VELKOMST: AKTI-
VISTER SKAFFER INDKVAR-
TERING TIL FLYGTNINGE I 
TYSKLAND OG ØSTRIG #[NY-
HEDER] #[FORANDRING] 
#[HJÆLP]“. 

#[Nyheder]  #[Forandr ing] 
#[Hjælp]”. 

Den 29. august kl. 23:02 send-
te en gruppe internet-robotter føl-
gende: 
„Tusinder tager imod Flygtnin-
ge i Tyskland ved Dresden Rally: 
Mennesker i tusindvis strømmer 
ud i gaderne i den tyske by Dres-
den i lørd...”

En anden gruppe på 50 inter-
net-robotter i Australien (alle skabt 
i løbet af 22 minutter den 14. febru-
ar, 2014,) publicerer den 31. august 
kl. 17:26:08: 
„#TyskeFodboldFans er med i 
‘#VelkommenFlygtninge‘-bud-
skabet (#prebreak #bedst)“ 

Den 1. september kl. 7:29 sender 
internet-robotter, ejet af ”Medier til 

social og kulturel påvirkning” Dal-
las, Texas, USA, følgende tweets: 
”Tyske fodboldfans ser flygtninge 
som velkomne under nuværende 
krise: Da Europa står over for udfor-
dringen af en udvandringsbølge...” 

Unødvendigt at nævne, at hvert 
tweet blev ganget op i dusinvis af 
kopier og spredt vidt omkring via 
Twitter. Logikken bag denne kam-
pagne er åbenbart at forværre den 
sociale situation i Tyskland og un-
derminere landets økonomiske ud-
vikling. Et andet mål er det tyske 
samfunds sociale struktur.

En million flygtninge, som an-
kommer årligt og supplerer de ek-
sisterende 31% af lokale familier, 
der har mindst een forælder, der er 
indvandret, vil afgjort slå afstem-

Flygtninge ankommer med ekstra tog indsat af Deutche Bahn fra den østrigske/tyske grænse ved stationen i 
Køln/Bonn lufthavn. Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44032297

Organiseret udvandring: 
Hvem lokker flygtninge 
til Tyskland på twitter?
Denne undersøgelse fortsætter den indledende. Den viser, at den nuværende udvandringsbølge 
mod Europa er organiseret til at styre menneskemængder til Tyskland. 

Af Andrey Fomin.
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nings-strukturen ud af balance og 
sikre et loyalt lederskab i Tyskland 
i de kommende årtier. 

På den anden side vil det op-
hidse de ultrahøjre synspunkter 
inden for den oprindelige befolk-
ning og forårsage rasende sam-
menstød mellem indvandrere og 
radikale tyskere. 

Begge udviklinger vil resulte-
re i et svækket Tyskland og et for-
mindsket EU. Det er den virkeli-
ge agenda bag uskyldig tweeting...
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Illustration 3: Det næste trin er at undersøge twitter-kontiene, hvor 
hashtagget #[FlygtningeVelkommen+Tyskland] forekommer. Næste 
diagram viser de lande, hvorfra de relevante twitter-konti stammer 
(hvor de kunne identificeres)

Lotte Leicht, direktør i Bruxelles-kon-
toret for Human Rights Watch[3].

Illustration 2: En analyse af 5704 tweets, der indeholdt #[Flygtninge-
Velkommen] hashtagget og et landenavn, viste en endnu større kløft 
mellem Tyskland og resten af Europa.

Illustration 1: Lande nævnt i tweets indeholdende #Refugees hashtag i 
procent.
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