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Flygtninge i flammer Kim Engelbrechtsen Hent PDF ”Flygtninge i flammer” er en skønlitterær
spændingsroman, der foregår et stykke ude i fremtiden. De globale klimaændringer er for alvor begyndt at
vise sig, og strømmen af miljøflygtninge fra Mellemøsten og Afrika er eksploderet i så stor en grad, at de
europæiske lande og EU er handlingslammede. En europæisk organisation ved navn Klimapolitiet har taget
(eller fået?) magten til at gøre det beskidte, men ”nødvendige” arbejde: At bekæmpe flygtningene med alle
midler ud fra tankegangen ”det er dem eller os. .En dag arresteres hovedpersonen, Markus Schmidt, af

Klimapolitiet for en bagatelagtig miljøforseelse, og han sendes i en træningslejr, hvor han blandt andet lærer
at skyde med maskingeværer og flammekastere. Efter nogle uger flyves han og de andre i lejren til den
syditalienske ø, Lampedusa, hvor han tvinges til at medvirke i massakrer på flygtninge, der er sejlet over
Middelhavet fra Tunesien. Markus har åndsnærværelse nok til at filme nedslagtningen af flygtninge, og det
lykkes ham og journalisten Heather Aldridge at afsløre Klimpolitiets metoder. Afsløringen bliver ”Breaking
News” i store dele af verden. Klimapolitiet nedlægges (officielt i hvert fald) og EU-præsidenten må gå under
jorden, fordi det er med i det afslørende nyhedsindslag, at han ikke alene har været vidende om, hvad der

foregik, men faktisk har givet ordre til det. Klimapolitiets øverste leder, Obersten, tager sit eget liv (eller gør
han?). Men dermed er uhyrlighederne ikke forbi. I en række lande bygges udryddelseslejre – kaldet
Terminaler. Der er tale om en dystopisk spændingsroman om, hvor galt det kan gå, når de to største

udfordringer, verden står over for, for alvor banker på døren. Slutningen åbner trods alle uhyrlighederne i
bogen plads til en begrænset optimisme. Emnet er - desværre - højaktuelt. Få lande tager miljøtruslen

alvorligt og alt for mange viser flygtningene vintervejen. Og eksperter udtaler, at der i 2050 vil være 250
millioner klimaflygtninge. Hvad stiller vi op med dem?
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Mellemøsten og Afrika er eksploderet i så stor en grad, at de
europæiske lande og EU er handlingslammede. En europæisk

organisation ved navn Klimapolitiet har taget (eller fået?) magten til
at gøre det beskidte, men ”nødvendige” arbejde: At bekæmpe
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