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Den Danske forening blev stiftet for at få indvandrings- og flygt
ningeproblematikken sat på den politiske dagsorden og dermed opnå
en ændring af udlændingelovgivningen, så at den kommer til at
modsvare de udfordringer, Danmark står over for på dette felt.
Et afgørende led i arbejdet er bestræbelsen på at få kendsger
ningerne på bordet, så at det er muligt at se, hvad der foregår. For når
realiteterne først står klart for vælgerne, vil politikerne jo selvsagt
have svært ved at afvise dem.
Foreningen har derfor koncentreret sig om at fremskaffe og vi
dereformidle information. Den råder i dag over et omfattende net
værk af kilder samt over et stort informationsarkiv.
Som modvægt til de talløse bøger, pjecer og tidsskrifter, der for
skatteborgernes penge fremlægger »kendsgerningerne« sådan, som
indvandringsindustrien helst ser dem beskrevet, har Den Danske
Forening i dette særnummer samlet den side af sagen, det er nødven
digt at kende, hvis man vil deltage i debatten på et kvalificeret
grundlag. For god ordens skyld er der tillige givet kildehenvisninger,
således at læserne selv kan efterkontrollere oplysningerne.
Det er foreningens håb, at faktahæftet kan blive et vigtigt redskab
for alle dem, der arbejder på at opnå et politisk kursskifte.
Som det vil fremgå, er der imidlertid mange områder, hvor rele
vante informationer savnes. Det skyldes ikke sjældent, at forholdene
bevidst tilsløres. Dette gælder f.eks. på udgiftsområdet, hvor regn
skabsføringen er indrettet således, at fremmedpolitikkens omkost
ninger slet ikke opgøres særskilt.
Foreningen modtager derfor gerne bidrag til supplering af skriftet,
hvis der skulle være læsere, som ligger inde med materiale, der
fortjener at komme frem.
Ligeledes modtager vi naturligvis meget gerne forslag til rettelser,
som måtte kunne forbedre en kommende, revideret udgave af fakta
hæftet.

Antal
Hvor mange
fremmede
er her?
Misinformation:
» / Danmark bor 5.141.000 mennesker.
H eraf er 160.600 udenlandske statsbor
gere, A f dem er 56.500 fra Norden, EF
eller USA. Cirka 18.400 er fra Schweiz,
Østrig, Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet
og andre kulturer beslægtede med Dan
mark. Og 85.700 er fra mere fremmede
kulturer som Tyrkiet, Pakistan, Mellem
østen, Asien, Afrika og Sydamerika.«
(Rune Bech, »Kan det virkelig passe håndbog i myter og fakta om flygtninge
og indvandrere i Danmark« 1991).

1) Udlændinge, 2) indvandrere der har
fået dansk statsborgerskab og 3) illegale
immigranter.
1) Udlændinge (herværende personer
med frem m ed statsborgerskab): Antal
herboende personer fra Tyrkiet, Syd- og
Mellemamerika, Afrika, Asien samt
statsløse og uoplyste (hovedsagelig pa
læstinensere) ifølge udlændingestatistik
ken: 99.226 pr. 1. januar 1993. Hertil
kommer et antal f.eks. pakistanere m.fl.
på britiske og andre EF-pas, således at de
er registreret som vesteuropærere. Det er
derfor, antallet af »englændere« er vok
set dramatisk i udlændingestatistikken
gennem de sidste år.

»Afgrænsningen a f indvandrerbefolk
ningen har indtil fo r nylig været a f juri
disk art, således at denne omfattede alle
her i landet bosiddende personer med
udenlandsk statsborgerskab. Til en ræ k
ke form ål er denne afgrænsning imid
lertidforsnæver. Fordetførste vil adskil
lige a f de indvandrere, som skifter fra
udenlandsk til dansk statsborgerskab, ik
ke være integreret i det danske samfund.
For det andet vil deres børn heller ikke
komme til at indgå som en del a f indvan
drerbefolkningen. Da flere og flere a f de
indvandrere, som er kommet ind i landet
siden slutningen a f 1960’erne, erhverver
dansk statsborgerskab, vil et voksende
antal med tiden glide ud a f statistikken
over udenlandske statsborgere. Da endvi
dere nogle nationaliteter i højere grad la
dersig neutralisere end andre, vil antallet
og fordelingen a f udenlandske statsbor
gere give et misvisende billede a f det tal
mæssige forhold mellem nationaliteter
ne.... ’Indvandrere’ er personer fø d t i
udlandet, hvis forældre begge er uden
landske statsborgere ellerfø d t i udlandet.
’Efterkommere’ er personer fø d t i Dan
mark a f forældre, som begge er indvan
drere. Efter denne definition udgjorde
indvandrerbefolkningen fra de mindre
udviklede lande i 1991 109.000 perso
ner...« (P.C. Matthiesen, professor i de
mografi, B.T. 9/5 1992).

2) Naturaliserede (indvandrere, der har
opnået dansk statsborgerskab). Vi ved ik
ke ganske nøjagtigt, hvor mange dette
drejer sig om, idet der ikke er ført sta
tistik herover før efter 1980. Det er ikke
uden interesse at vide hvor mange natura
liserede indvandrere, der alligevel er
»fremmede«, fordi de ikke er indpasset i
det danske samfund. Dette er imidlertid
ingen let sag at gøre op, eftersom det jo
nemlig ikke blot er et spørgsmål om tal.
Nogle grupper af indvandrere har således
let ladet sig indpasse, fordi deres kultur
baggrund ligger nær vor. Dette gælder
f.eks. de danske jøder og gamle østeuro
pæiske flygtninge. Andre indvandrere
har meget fremmede kulturtræk og lader
sig kun yderst vanskeligt eller slet ikke
indpasse. Muslimerne har f.eks. spisereg
ler, som ikke kan indpasses i f.eks. en
dansk skoles hverdag, et afvigende kvin
desyn, en afvigende opfattelse af, hvad
religionens rolle i samfundslivet skal væ
re o.s.v. o.s.v. Erfaringerne fra de store
europæiske lande med betydelige indvan
drergrupper viser, at indvandrere, der
kommer i stort tal og med stærkt afvigen
de kulturbaggrund, ikke indpasses i
værtslandene, men tværtimod skaber de
res egne miljøer og forbliver »frem
mede«. I f.eks. Frankrig er man nu oppe
på 4. generationsindvandrere fra Mel
lemøsten, som hverken er integrerede (til
passet det omgivende samfund men med
bevarelse af egne kulturtræk) eller assi
milerede (indsmeltet i det omgivende
samfund uden bevarelse af egne kultur
træk).

Opgørelsen bør for at være retvisende for
problemstillingen rumme flere grupper:

Pr. 1/11991 opgjorde Danmarks Statistik
antallet af indvandrere (personer født i

Faktum:
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udlandet, hvis forældre begge er uden
landske statsborgere eller født i udlandet)
og efterkommere af disse i første genera
tion fra de mindre udviklede lande (Asien
undtagen Japan, Afrika, Oceanien und
tagen Australien og New Zealand, Sydog Mellemamerika samt Tyrkiet) til
109.000 (Statistiske Undersøgelser nr. 43:
»Indvandrere og deres efterkommere i
Danmark).
3) Illegale immigranter: Det vil kunne vi
se sig at blive overordentlig besværligt at
få hjemsendt personer, der har haft held
til at opholde sig i Danmark i en længere
periode, selv om dette måtte have været
illegalt. Også denne gruppes størrelse har
derfor interesse. Vi ved imidlertid i sa
gens natur ikke, hvor mange illegale ind
vandrere, her er. Der blev f.eks. i 1989
opsamlet ca. 2000 ulovlige grænseoverlø
bere. Men politiet fangede kun en brøk
deldel af dem, der kom på denne måde.
Med den lempede grænsekontrol efter 1/1
1993 opsamles der selvsagt endnu færre.
Desuden kommer en del ind på »lovlig«
vis, typisk som turister - hvorefter de blot
bliver her.
Totalopgørelse: Det er uhyre svært at re
konstruere, hvor mange »fremmede«,
her er i alle tre grupper. Ved udgangen af
1992 kan tallet imidlertid meget vel næ r
me sig 200.000.
Af de registrerede udlændinge er pr. 1/1
1993 f.eks.:
- 8.248 iranere (svarende til befolknings
tallet i Vordingborg). Hertil kommer 2.285
optalte naturaliserede i perioden 1983-92
(samt disses efterkommere).
- 6.259 pakistanere på pakistansk pas.
Hertil kommer 4.250 optalte naturalisere
de i perioden 1983-92 (samt disses efter
kommere) og et ukendt antal på f.eks. bri
tiske pas). Der er således mindst lige så
mange pakistanere som indbyggere i Ikast.
- 33.653 tyrkere. Hertil kommer 2.370
optalte naturaliserede i perioden 1983-92
(samt disses efterkommere). Til sammen
ligning er indbyggertallet i den køben
havnske forstadskommune Rødovre på
ca. 35.000.
Det er vanskeligt at opgøre, hvor
mange »fremmede« her er. Men
det er langt flere, end befolkningen
får at vide.

Hvor mange fremmede
har fået dansk statsborgerskab?
Misinformation:

Faktum:

»Siden 1976 har i alt 10.500 udlændinge
fra lande uden fo r EF, de nordiske lande
og Nordamerika få et dansk statsborger
skab......«. (Journalist Ralf Andersson,
Dansk Flygtningehjælp, Ekstra Bladet
15/9 1989).

Der blev ikke ført selvstændig statistik
over antallet naturalisationer før 1980.
Naturalisationerne alene i perioden 19801988 alene af asiater var på 11.904 (jf. Nyt
fra Danmarks Statistik nr. 10,1989).
Ifølge Danmarks Statistik er der fra 1/1
1981 til 31/121991 givet statsborgerskab til
23.897 indvandrere fra Tyrkiet, Afrika,
Syd- og Mellemamerika og Asien samt til
statsløse. Hertil kommer disses børn,
børnebørn osv.
Der blev i 80-erne foretaget omkring
3.000 naturalisationer (tildeling af dansk
statsborgerskab) årligt. Heraf var f.eks. i

»Statistikken viser, at Danmark i alt i de
sidste 13 år - altså siden 1976 - kun har
bevilget dansk statsborgerskab til 10.500
udlændingen. (Rune Bech, »Kan det vir
kelig passe?«, 1990, s. 33).

1990 1.893 af borgerne fra Tyrkiet, Asien
Afrika, Syd- og Mellemamerika samt stats
løse (børn af de naturaliserede medregnet).
11991 begyndte antallet af naturalisationer
i disse grupper at vokse kraftigt. Således
nåede man op på ialt 5.484 dette år, heraf
3.967 nye naturaliserede fra de lige nævnte
geografiske områder. I 1992 nåedes 5.104
naturalisationer, heraf 4.074 fra de nævnte
områder.
Der bliver år for år flere og flere
fremmede, som får dansk stats
borgerskab.

Antallet flygtninge
Misinformation:
»En opinionsundersøgelse har afsløret,
at befolkningens forestilling om, hvor
mange flygtninge, der opholder sig her i
landet, er vildt overdreven - tallet er blot
30.000«. (Afdelingsleder Poul Brandrup,
Dansk Flygtningehjælp, JyllandsPosten
3/9 1990).

Faktum:
»Ifølge Dansk Flygtningehjælps egen
statistik er vi oppe på 40.525..... Og tallet
stiger med rundt 15 pct., hvis vi med
regner de personer, der er kom met til
landet i kraft a f familiesammenføringer
med herboende flygtninge. Desuden er
der ikke medtaget flygtede personer, der
har få et opholdstilladelse a f humanitære
grunde. Alene fo r de fire sidste år drejer
det sig om 942. Og dertil kommer så de
flygtningebørn, der er fø d t her i landet,
og de flygtninge, der er kom m et til i år.

Det vil derfor ikke slå meget fejl, at flygt
ningefamilierne repræsenterer 50.000
mennesker og ikke de 30.000, Kirsten Lee
holder sig til«. (Redaktør Bjørn Svensson, JyllandsPosten 10/8 1990).
» / årene fra 1956 og fremefter (er der)
givet asyl til ialt ca. 51.500 udlændinge.
En væsentlig del a f dem opholder sig
utvivlsomt fortsat i Danmark, mens an
dre er rejst hjem, har bosat sig i andre
lande eller er døde. A f dem, der fortsat
bor i Danmark, har en række opnået
dansk statsborgerskab og er derfor ikke
længere at betragte som udlændinge. Når antallet a f udenlandske statsborgere,
der har opholdstilladelse som flygtninge i
Danmark, ikke statistisk kan opgøres ek
sakt, har det sin baggrund i, at det ikke
hverken i folkeregistrene eller i det cen
trale personregister er noteret, på hvilket

grundlag en udenlandsk statsborger op
holder sig i landet. ... - Da Direktoratet
fo r Udlændinge ikke råder over tekniske
muligheder fo r at beregne tallet mere
præcist, må man begrænse sig til at give
et - kvalificeret - bud. Ved udgangen a f
1992 anslår Direktoratet fo r Udlændinge
således, at ca. 37.000 ...e r her i landet
som flygtninge.« (Udlændingedirektora
tets Årsberetning 1992, s. 37).
Der opgives varierende tal for antallet af
herværende flygtninge. For at få et rea
listisk billede, må man opgøre; 1) Det an
tal, som har fået asyl, 2) disses familie, som
er kommet her til landet, 3) deres børn, 4)
antallet af herværende asylsøgere, d.v.s.
personer, der endnu ikke har fået bevilget
asyl, og 5) fradrage døde og bortrejste.
Ingen véd med fuldstændig sikker
hed, hvor mange flygtninge her er.

Antallet af muslimer i Danmark
Misinformation:

Faktum:

»Vi ved autoritativt bekræftet a f justits
ministeren, at der er ca. 60.000 muslimer
i Danmark«. (Arne Melchior i Jyllands
Posten 7/8 1991).

Der føres ikke statistik over religiøst til
hørsforhold. Oplysning herom kan kun
skaffes gennem skøn fra de pågældende
menigheder. De muslimske menigheder

er ikke nødvendigvis interesserede i at
oplyse deres faktiske størrelse.
Det nøjagtige antal muslimer i
Danmark kendes ikke.
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Hvorfor kom de?
Misinformation:
»Vi har nogle indvandrere i Danmark,
som vi har bedt om at komme herop helt
frem til 1971«. (Borgmester Peter Brixtofte, Radio Falcon 28/8 1991).
»Men ganske klart er det da, at de menne
sker, der i en periode har gjort meget godt
fo r det danske samfund - og er blevet
bedt om det a f det danske samfund - har
vi naturligvis også en menneskelig fo r 
pligtelser over fo r bagefter«. (Peter Due
toft i Folketinget 3/12 1991, Folketings
tidende spalte 3180).
»De er kom met på et tidspunkt, da vi
havde brug fo r deres arbejdskraft«. (Karin-Lis Svarre, informationschef i Dansk
Flygtningehjælp, B.T. 15/1 1992).

Faktum:
»Størstedelen a f vore gæstearbejdere er
rekrutteret iporten. Har man en vis uden
landsk arbejdsstyrke i forvejen, kommer
andre til og søger arbejde«. (Erhvervs
leders udtalelse til bladet »Arbejdsgive
ren« nr. 11, 1970, s. 23).
I perioden fra 1973 (hvor »indvandrings
stoppet« kom) og til 1992 er antallet af

f.eks. tyrkere her i landet ifølge Dan
marks Statistiks opgørelser vokset fra
6.173 og til 32.018 + de, der har fået
dansk statsborgerskab. Blev de alle in
viteret?
»Holbæks ca. 40 »gæstearbejdere« fra
1968-70 tæller foreløbig ca. 525 tyrkiske
statsborgere og ca. 15 med dobbelt stats
borgerskab. De fordeler sig på tregenera
tioner. Den årlige tilvækst er p.t. ca. 12-15
nye ægtefæller, 20-24 nyfødte og tre-fire
17-18-årige unge fra Tyrkiet«. (Skolekon
sulent Eva Eilstrup, JyllandsPosten 17/5
1990).
»Politiske forhold, der ligger til grund
fo r flygtningestrømme, er ofte tæ t fo r 
bundet med de enorme økonomiske og
sociale udfordringer, som disse regioner
(som de senere års flygtninge kommer
fra, red.) står overfor, og som slører den
alt fo r fo r nemme skelnen mellem flygt
ninge og udvandrere. I dag er flygtninge
mere end nogen sinde en del a f komplek
se folkebevægelser.... Samtidig har mas
sekommunikation og let adgang til inter
nationale rejser gjort verden mindre, ikke
blot fo r turister, men også fo r flygtninge,
asylsøgere og udvandrere. (Sadako Oga-

ta, FN’s flygtningehøjkommissær, Poli
tiken 17/11993).
»Ægteskab er helt klart en måde at omgå
indvandrerstoppet på. Og der er ingen
tvivl om, at det sker, og at der også er
nogle, der tjener penge på det... Der
kom mer jævnligt asylansøgere og siger,
at de godt kan se, at det ikke går med
asylansøgningen. Men nu er de altså ble
vet gift, og så kan vi ikke smide dem ud.
Og det har de fuldstændig ret i... Vi har
eksempler på, at danske kvinder har gif
tet sig med fire-fem udlændige a f samme
nationalitet i træk. Og i hvert tilfælde har
de været gift med dem lidt længere end de
to år, der er nødvendigt for, at de kan få
lov at blive i landet«. (Udlændingedirek
toratets direktør Frederik Schydt, B.T.
9/7 1990).

Kun et fåtal blev inviterede, mange
kom af egen drift som gæstearbej
dere, sidenhen er flere kommet til
som familiesammenførte, efter
ægteskab med danskere eller som
»flygtninge«. Hertil kommer de
fremmedes børn, børnebørn o.s.v.

Har vi
indvandringsstop?
Misinformation:
»Der har jo været indvandringsstop i
Danmark siden 1973«. (Bettina Heltberg,
Politiken, august 1989).
»Vi har indvandrerstop«. (Borgmester
Peter Brixtofte i Radio Falcon 28/81991).

Faktum:

Fig. 4.3. Antal udenlandske statsborgere fra hhv. det øvrige Norden, det øvrige E F
o g Nordamerika sam t 3. lande: 1960-1988

fødsler har resulteret i, at de 145 gæste
arbejdere efter 20 år nu udgør en befolk
ning på 1.824 personer«. (Fra pressemed
delelse
vedrørende
undersøgelsen
»Familiesammenføringen i Ishøj - i går, i
dag, i overmorgen« udført af kultursocio
log Eyvind Vesselbo for Ishøj kommune).

»Vi er et land med 300.000 arbejdsløse,
og vi har siden 1973 haft et indvandrings
stop.... Så må man udforme reglerne på
en måde, der ikke undergraver det. Det
synes jeg - hvis man skal sige det meget
generelt - at man er tilbøjelig til«. (Erik
Ninn-Hansen, forhenværende justitsmi
nister, JyllandsPosten 10/4 1983).

»I Europa, hvor de fleste muligheder fo r
indvandring er lukket, med undtagelse a f
familiesammenføring, har håbefulde
indvandrere i mange tilfælde brugt asyl
procedurerne fo r at omgå indvandrer
stop, og derved bragt disse procedurer på
randen a f sammenbrud«. (Sadako Ogata, FN’s flygtningehøjkommissær, Politiken 17/1 1993).

»Undersøgelsen har taget sit udgangs
p u nkt i 145 gæstearbejdere fra Tyrkiet,
som i 1969/70 bosatte sig i Danmark. Fa
miliesammenføringsregler, giftemål og

»Ægteskab er helt klart en måde at omgå
indvandrerstoppet på.« (Udlændingedi
rektoratets direktør Frederik Schydt,
B.T. 9/7 1990).
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(Illustration fra prof. P. C. Matthiessens
bog »Befolkningsudviklingen« 1988, side
40, viser, at antallet af indvandrere vok
ser alligevel).

Indvandringsstoppet er gennem
hullet.

Fremtiden
Misinformation:
»Hverken Danmarks Statistik eller pro
fessionelle demografer vil påtage sig at
udarbejde en prognose fo r antallet a f ud
lændinge på længere sigt«. (Journalist
Arne Notkin i Weekendavisen 17/11
1989).

»Efter min mening er flygtningene hver
ken nogen samfundsøkonomisk eller kul
turel trussel«. (Kirsten Lee, B.T. 18/6
1990).

»Det er overvurderet, hvor attraktivt
Danmark er fo r flygtninge. Vores sprog
og klima afholder mange fra at søge her
til«. (Kirsten Lee, Jyllands-Posten 13/6
1990).

Faktum:
I 1961 var der 17.419 udenlandske stats
borgere i Danmark.
I 1970 var der 37.920.
1 1981 var der 101.600.
I 1991 var der 160.641
I 1993 er her 180.103 - samt alle dem,
der havde fået dansk statsborgerskab, og
de illegale. Hvor mange vil der være i år
2000 - 2010 - 2020, hvis denne udvikling
fortsætter? Hvad skulle stoppe udviklin
gen, hvis ikke loven strammes?

»... den manglende balance mellem væk
straterne i den erhvervsaktive befolkning
i nord og syd vil medføre en stigning i
vandringerne fra udviklingslandene til de
rige lande og en mere eller mindre ukon
trollabel vandring a f arbejdskraften, m o
tiveret a f udsigterne til arbejde og højere
levestandard«. (Beretning fra ILO’s Den Internationale Arbejdsorganisa
tions - konference i Geneve, 1987, side
10).

»De muhammedanske lande omkring
Middelhavet ... få r et problem med at
finde beskæftigelse til den ekspanderen
de befolkning. Derfor vil der finde en
udvandring sted mod Europa ... Der er
næppe tvivl om, at Europa vil opleve et
massivt indvandringspres«. (Professor i
demografi, konsulent for Danmarks Sta
tistik, dr. polit. P. C. Matthiessen, Bør
sen 30/1 1990).

»Der er ikke noget mystisk eller forarge
ligt i det. Defattige i de muhammedanske
lande ved Middelhavet vil strømme her
op, ligesom fattige danskere i sin tid søgte
m od byerne - eller USA«. (Professor P.
C. Matthiessen, Søndagsavisen 3, 20/5
1990).
»En tidsindstillet bombe, der har tikket
under befolkningerne i Vesteuropa siden
1960’erne, er nu ved at eksplodere. Selv
om eksplosionen måske ikke kommer
som nogen overraskelse, er omfanget a f
dens virkninger - og de problemer den
rejser - uventede fo r de fleste eksperter
og embedsmænd i regeringskontorerne.
Det drejer sig om en ny socialgruppe, der
hastigt er ved at gøre sig gældende. Den
består a f anden-generations indvandre
re«. (ILO- information, april 1990).
» / dag bor der 186 millioner mennesker i
disse lande (de muslimske lande omkring
Middelhavet, red.). Det svarer til 57pct.
a f den samlede befolkning i de 12 EFlande, som idag udgør 325 millioner. lå r
2025 - dvs. om blot 35 å r -e r den muslim
ske befolkning omkring Middelhavet
vokset til 341 millioner, medens folketal
let i EF-landene er næsten uændret. Til
den tid bor der altså flere mennesker i
landene ved de sydlige og østlige bredder
a f Middelhavet end i de nuværende EFlande. - En stærk befolkningstilvækst
medfører også mange mennesker i de al
dersklasser, hvor man søger arbejde. På
grund a f deres svage økonomiske udvik
ling og voksende udlandsgæld vil disse
lande ikke være i stand til at ekspandere
deres økonomier tilstrækkeligt hurtigt til
at opsuge den stærke tilgang til arbejds
styrken. Resultatet bliver voksende ar
bejdsløshed og kummerlige levevilkår,
som mange vil forsøge at slippe ud a f ved
f.eks. at udvandre til Europa. - Takket
være T V og radio samt slægtninge, som
allerede bor i Italien, Spanien og Frank
rig, er indbyggerne i f.eks. Algeriet, Tu
nis og M arokko velorienteret om de langt
bedre leveforhold i Vesteuropa. Hvad
f.eks. angår Tyrkiet, modtager mange a f
dets indbyggere sådanne oplysninger fra
slægtninge og bekendte, som allerede har
opnået opholdstilladelse i blandt andet
Tyskland, Danmark og Sverige. Udvan
dringen lettes og fremmes også på grund
a f de effektive transportmidler og den
korte afstand mellem Nordafrika og Syd
europa. Endelig vil udvandrerlandene
opmuntre til udvandring, dels fo r at lette

det hjemlige arbejdsløshedsproblem og
dels fordi udvandrerne sender hård valu
ta hjem, som disse lande har så stærkt
brug for. - Da Vesteuropa stort set har
lukket sine grænser fo r indvandring, vil
indvandringspresset fra øst og syd mar
kere sig gennem et øget antal asylansø
gere og en voksende illegal indvandring«.
(P. C. Matthiessen, professor i demogra
fi, Spot 1/1 1992).
»Presset vil især komme fra de lande i
Mellemøsten og Nordafrika, der allerede
har vist stor interesse fo r at udvandre til
Europa. I ni lande i dette område vil be
folkningen fordobles fra 1985 til år 2025,
mens Europas befolkning vil være stag
nerende. De ni lande, deri dag tilsammen
har 170 millioner indbyggere, er: Algeri
et, Ægypten, Libyen, Marokko, Tunesi
en, Libanon, Syrien, Israel og Tyrkiet. I
år 2025 vil de have 350 millioner ind
byggere, hvilket er stort set samme antal,
som der vil bo i Europa. Forskellen er
blot, at Europa vil have en meget stor
andel ældre, mens de ni lande vil have en
meget ung befolkning. - Tager man hele
det afrikanske kontinent med, er udvik
lingen endnu mere alarmerende. Ifølge
F N ’s forsigtige skøn vil der om 20 år bo
1.150 millioner mennesker i Afrika, mens
Europa vil huse 515 millioner mennesker.
For bare ti år siden boede der flere i Euro
pa end i hele Afrika. Så der er tale om en
forrygende udvikling inden fo r blot en
enkelt generation. - Og ser man på al
dersgrupperne, vil der også være en mar
kant forskel. 1 2020 vil Afrika være be
fo lket a f dynamiske unge, mens Europa
slås med et stadig større antal pensioni
ster. - Allerede om 10 år vil der være fire
gange så mange unge under 15 år i Afrika
som i Europa. Samtidig vil der være dob
belt så mange over 60 år i Europa.« (EFavisen nr. 2, 1992).
»Næsten hver fjerde elev i de køben
havnske kommuneskoler er fremmed
sproget« (JyllandsPosten 27/2 1993, jfr.
opgørelse fra Københavns Skolevæsens
kontor for fremmedsprogede elever,
1993).
»Fortsætter udviklingen som hidtil, vil
der år 2000 formentlig være 35-40 pro
cent fremmedsprogede i de københavn
ske folkeskoler«. (Kultursociolog Eivind
Vesselbo, Ekstra Bladet 20/5 1991).
»Befolknings- og flygtningeeksperter ad
varer nu politikerne kraftigt imod ud
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viklingen i flygtingeproblemet. Det sker i
en analyse, Ugebrevet Mandag Morgen
har udarbejdet om tilstrømningen a f
flygtninge til Danmark. Den konklude
rer, at problemet risikerer at blive Dan
marks største i de kommende år, og over
gå ledigheden som den opgave, der er
størst behov fo r at finde en hurtig løsning
på. Eksperterne finder således, at flygt
ningeproblemet er stærkt undervurderet.
Vi står først ved begyndelsen a f proble
met, som uundgåeligt vil ændre danske
nes hverdag markant de kommende år.
Det vi udvikle sig med en selvforstærken
de kraft, vurderer professor P. C. Matthiessen, Københavns Universitet... Han
henviser til, at vi nu befinder os i en situa
tion, som befolkningseksperterne længe
har advaret imod...« (Ugebrevet Mandag
Morgen, nr. 2 1993)

Udviklingen på et år:

»Idag er Europa igen skueplads fo r vold
somme folkevandringer«. (Sadako Ogata, FN’s flygtningehøjkommissær, Politiken 17/1 1993).

a) Fødselstallet: Det samlede fødselstal
herhjemme har gennem de senere år væ
ret 55.000 - 65.000 (mod helt op mod
100.000 i fyrrernes »store årgange«. I det
opgivne fødselstal er fødsler blandt ud
lændinge ydermere medregnet. Hvor
mange af fødslerne, der vedrører natura
liserede indvandrere, vides heller ikke. I
realiieten nærmer man sig altså en hal
vering af antallet af »danske« fødsler i
forhold til fyrrerne. Under Københavns
skolevæsen var der i 1984 10,7% frem
medsprogede elever, men 5 år senere
19,9% og i 1992 23,8 %. Procentdelen er
markant størst på de yngste klassetrin, og
den vil øges fremover.
Danske kvinder får i gennemsnit godt
1,5 børn, hvorfor hver ny generation bli
ver ca. 25% mindre end den foregående
(der skal 2,18 barn til pr. kvinde for at
opretholde befolkningstallet på uændret
niveau). F.eks. tyrkiske kvinder her i lan
det føder derimod i gennemsnit 2,5 gange
flere børn end danske (altså ca. 4 børn),
pakistanske ca. 3 gange flere (altså 4,5
børn).
Der gennemføres ca. 20.000 aborter
årligt - altovervejende af danske kvinder.

»Hvis indvandringen til Danmark fra de
mindre udviklede områder fremover fo r
bliver på samme niveau som i anden halv
del a f 1980 ’erne, og fødselsniveauet i den
ne gruppe falder fra det aktuelle på 3,15
børn pr. kvinde til 2,1 i løbet a f 30 år, vil
deres antal (blandt efterkommere er kun
medregnet andengenerations indvandre
re) øges til godt 400.000 i løbet a f de
næste 30 år. Den tyrkiske befolknings
gruppe vil under samme type a f forud
sætninger udgøre 92.000 i år 2020«. (P.
C. Matthiessen, professor i demografi,
B.T. 9/5 1992).
Tyrkernes antal er vokset meget stærkt:
1 1973 var her 6.173,
pr. 1/11980 14.086
pr. 1/1 1993 33.653 samt de naturali
serede med efterkommere.
Danmarks Statistik har beregnet (Sta
tistiske Efterretninger 1991:16, s. 21 ff), at
vi kan risikere at stå med mellem 77.000
og 102.000 første- og andengenerations
indvandrere fra Tyrkiet i år 2020. Hertil
kommer senere generationer af tyrkere
født her i landet.

Gruppen af fremmede (udenland
ske statsborgere og naturaliserede
indvandrere) vokser hastigt på
grund af indvandringsoverskud og
fødselsoverskud, medens gruppen
af danske formindskes på grund af
udvandring og et lavt fødselstal.

6

Til belysning af væksttakten ville det væ
re hensigtsmæssigt, om der kunne op
lyses et samlet tal for væksten i fremmed
tallet. Ved f.eks. at sætte dette tal i
relation til en dansk fødselsårgangs stør
relse, ville man jo nemlig kunne opnå et
billede af, hvad der sker, og af udvik
lingstakten. En sådan opgørelse måtte
have udgangspunkt i antallet asyltilladel
ser + familiesammenføringstilladelser
(der udnyttes) + fødsler, men genudvan
dring og dødsfald blandt fremmede må
trækkes fra. De enkelte deltal lader sig
imidlertid efter de for hånden værende
statistikker ikke opgøre - og slet ikke up
to date. Ydermere kendes antallet af
ulovlige immigranter ikke. Om de enkelte
led i en sådan opgørelse kan nævnes føl
gende:

b) Antallet nytilkomne flygtninge: Der
ventes i 1993 helt op til 20.000 nye asylan
søgere. Ifølge Udlændingedirektoratet er
det et meget lille antal asylansøgere, der
tvangsmæssigt udsendes af landet igen
efter endeligt afslag på asylansøgningen.
Typisk opnår de afviste opholdstilladelse
efter ægteskab med en dansker eller her
boende udlænding. Det er usikkert, i
hvilken udstræning det vil lykkes at få
jugoslaviske flygtninge sendt hjem. Hid
til er kun ca. 100 flygtninge rejst hjem
igen hvert år. Til sammenligning kan
nævnes, at det samlede antal danskere,
som flygtede til Sverige under krigen, var
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på ca. 17.800 (Tillæg til Berlingske Tiden
de 8/4 1990).
c) Antallet familiesammenføringer: Der
er gennem de senere år blevet givet op
imod 10.000 tilladelser til »familiesam
menføring« årligt (i 1992 8.517). Heri er
familiesammenføringer med naturalise
rede indvandrere imidlertid ikke medreg
net og heller ikke fremmedes ægteskaber
med danskere (herunder »fup«ægteskaber). Det er omvendt ikke alle familie
sammenføringstilladelser, der udnyttes.
d) Udvandringen: Der har i de senere år
fundet en mærkbar udvandring sted af
danskere - i hovedsagen højtuddannede
og skatteflygtninge.

Prognose:
Det er umuligt at lave en nøjagtig prog
nose for, hvorledes fremmedtallet her
hjemme vil udvikle sig i fremtiden. For
det første er udlændingelovgivningen i
dag indrettet således, at indvandrere, der
vil ind, også kan komme ind - på den ene
eller den anden måde. For det andet råder
dansk befolkningsvidenskab (demogra
ferne) ikke over tilfredsstillende materia
le til bedømmelse af f.eks. indvandrernes
fødsels- og dødelighedsforhold.
Generelt kan imidlertid siges, at det
voldsomme befolkningstryk fra den 3.
verden forventes at føre til et meget alvor
ligt tryk på Danmarks grænser i de kom
mende år. Dette - og det generelt øgede
internationale samkvem - vil endvidere
føre til en udhuling af det danske be
folkningsgrundlag. Danskerne - ikke
mindst danske kvinder - vil jo nemlig
blive efterspurgte på ægteskabsmarke
det. Og i den udstrækning, der indgås
ægteskab med fremmede, vil grundlaget
for en normal videreførelse af danske fa
milier gå helt eller delvis i stykker med
den følge, at det danske fødselstal også
ad den vej reduceres.
I efteråret 1991 udsendte Danmarks
Statistik en revideret opgørelse over,
hvor mange fremmede her er (Danmarks
Statistik, undersøgelse nr. 43), og denne
blev fulgt op med et bud på befolknings
udviklingen i de næste 30 år (Statistiske
Efterretninger, Befolkning og Valg,
1991:16, jfr. Nyt fra Danmarks Statistik
nr. 348 1991). Heri opereres med tal for
indvandrere og anden generations samme
fra de såkaldt mindre udviklede lande
(Asien bortset fra Japan, Afrika, Oceani
en bortset fra Australien og new Zealand,
Syd- og Mellemamerika og Tyrkiet). Som
prognose for, hvordan antallet af disse vil
udvikle sig, opstilles der forskellige alter
nativer, alt efter hvad den årlige nettoind

vandring vil være, og hvordan deres fød
selstal vil udvikle sig. Ud fra en anslået
årlig nettoindvandring på 7.300 og en sta
bil fertilitet (fødselstal) på 3,15 (barn pr.
kvinde) regner man med, at der i år 2020
vil være ialt 438.000 i disse grupper (hvor
til kommer 162.000 personer fra mere ud
viklede lande).
Beregningen skyder formentlig i un
derkanten. F.eks. vil nettoindvandringen
jo nok vokse forholdsmæssigt i takt med
væksten i fremmedtallet her, hvorfor tal
let på 7.300 skal forøges med tiden.
Økonomen Ebbe Vig udførte i Dan
skeren 1992 nr. 1. en beregning, som tager
udgangspunkt i Danmarks Statistiks
prognose, men som kompenserer for
manglerne i denne. Han når frem til føl
gende resultat:
År

Danskere

Fremmede

1991
1996
2001
2006
2011
2016
2021
2026

4.902.906
4.835,410
4.740.144
4.610.127
4.425.751
4.226.194
4.008.954
3.768.466

147.472
225.007
313.002
410.749
540.534
694.201
872.855
1.074.292

Forudsætninger: I udgangspunktet for
Ebbe Vigs beregning er ikke medtaget
40.000 personer, der er uidentificerede i
Danmarks Statistiks befolkningsopgø
relse. De kan i perioden meget vel blive til
mellem 100.000 og 150.000, mener han.
Der er heller ikke medregnet et stort antal
illegale indvandrere. Beregningen bygger
iøvrigt på anerkendt international opgø
relsesmetode (Lexis skema). De frem
mede folkegrupper, Vig har interesseret
sig for, er østeuropæere, tyrkere, afrika
nere, asiater, syd- og mellemamerikane
re, folk fra Oceanien samt statsløse (der i
hovedsagen er palæstinensere). Han an
vender samme dødelighedstavle som
Danmarks Statistik, men bruger de an
tagelser med hensyn til fødselshyppighe
den i de forskellige grupper, som kan
udledes af FN’s publikationer World Po
pulation Prospects 84 og Fertility Behavior Development 87. Danmarks Stati
stiks angivelser vedrørende danskernes
fødselstal er ikke brugt; i stedet er brugt
FN’s opgørelser desangående. Danmarks
Statistik medregner nemlig børn af ud
lændinge og fremmede i de danske fød
selstal. De aldersbetingede vandringer er
beregnet (forholdsmæssigt) ud fra Dan
marks Statistiks udgivelse »Befolknin
gens bevægelser« (1988 og 1989). I øvrigt
forudsætter Ebbe Vig, at nettotilvandrin
gen fra de omtalte områder vil være på
10.000 personer årligt - voksende til
15.000 personer fra år 2007 i konsekvens

af den velkendte »snebold«effekt. Ebbe
Vig anerkender heller ikke som Dan
marks Statistik, at efterkommere af ind
vandrere ud over første generation skal
regnes som danskere og dermed udgå af
tallene.

Det ligger klart, at der vil blive tale
om en drastisk forøgelse i antallet
af fremmede i de kommende år medmindre der gribes ind over for
den fortsatte tilvandring. Tilbage
gangen i den danske befolknings
del er i sig selv ingen ulykke i be
tragtning af vort overbelastede
miljø. Og for bare 100 år siden hav
de Danmark kun 2 millioner ind
byggere. Men det bliver en natio
nalt omvæltende udvikling, når
der samtidig er en stærk vækst i
antallet af fremmede.

Befolkningseksplosionen:
Baggrunden for presset på Danmarks
grænser er som sagt især befolkningseks
plosionen ude i verden:
Danmarks befolkning udgør 1,6 % af
det samlede befolkningstal i EF. Og vi
udgør kun en tusindedel af klodens sam
lede befolkning.
Samtidig vokser verdensbefolkningen
på godt 5 milliarder med næsten 100 mil
lioner årligt. Det svarer til hen ved 20 gan
ge Danmarks folketal. Der bliver altså
ca. 3 mennesker mere på jorden hvert
sekund.
Ifølge FN’s beregninger vil verdensbe
folkningen i år 2025 udgøre 11-14 milliar
der. Allerede omkring år 2000 vil ca. 20%
af verdensbefolkningen befinde sig i Ki
na, 60% i de øvrige udviklingslande og
kun 20% i de udviklede lande (industri
landene).
Afrikas befolkning alene, som i 1950
var på 220 millioner - svarende til Vesteu
ropas - er i dag dobbelt så stor og ventes i
år 2025 at være 6 gange så stor, nemlig på
ca. 1,5 milliarder.
Mexico City antages at ville have over
30 millioner indbyggere, Sao Paulo i Bra
silien 26 millioner o.s.v. o.s.v.
I år 2025 må man f.eks. regne med, at
USA’s befolkningstal vil være mindre end
Nigerias, at der vil være lige så mange
iranere som japanere, og at Etiopien vil
have en befolkning, der er dobbelt så stor
som Frankrigs.
Befolkningsudviklingen er ganske sær
lig stærk i Nordafrika og Mellemøsten. I
Nordafrika alene fødes nu årligt godt 1,5
million flere børn end i alle EF-landene
tilsammen. I f.eks. Algeriet fødes flere

børn end i Frankrig. Ved den franske ok
kupation i 1830 havde Algeriet under 2
millioner indbyggere og ved frigørelsen
fra Frankrig i 1962 10 millioner. I dag har
landet 24 millioner indbyggere. Ved år
hundredskiftet forventes der at være 33
millioner og i år 2025 ca. 50 millioner
(svarende til antallet af indbyggere i Eng
land under 2. verdenskrig).
Hvis Danmark havde haft samme ud
vikling, ville vi have 10,6 millioner ind
byggere i dag - det dobbelte af, hvad vi
faktisk har. Vi ville være flere end 15
millioner ved århundredskiftet og 23 mil
lioner i 2025.
Udviklingen er den samme i andre lan
de i Nordafrika og Mellemøsten: FN
skønner f.eks., at Tyrkiet i 2025 vil have
72 millioner indbyggere (10 millioner me
re end Tyskland under 2. verdenskrig).
Iran vil have 158 millioner - nogenlunde
svarende til det samlede Europas befolk
ning i midten af 1700-tallet. Pakistan vil
have 279 millioner - mere end USA i dag.
Kvinderne i regionen får i gennemsnit
hver 6 børn.
Det skønnes, at mellem 18 og 20 millio
ner muhamedanere allerede har slået sig
ned i Vesteuropa. Der kommer mellem
800.000 og 1 million nye muhamedanske
indvandrere hvert år.

Antallet af mennesker vokser eks
plosivt ude i verden. Det er helt
urealistisk at forestille sig, at alle
disse mange mennesker kan for
sørge sig hjemme.

Demografiske mekanismer:
Den videnskab, som beskæftiger sig med
befolkningens størrelse, alder, fordeling
og udvikling, kaldes demografi. For at
forstå det, der sker i disse år, er man nødt
til at forstå nogle af mekanismerne, som
bestemmer en befolknngs udvikling:
Om en befolkning vokser eller går til
bage, afhænger - når man ser bort fra
ind- og udvandring - af, hvor mange der
fødes, og hvor mange der dør.
I udviklingslandene fødes der som re
gel årligt ca. 30-50 børn pr. 1.000 ind
byggere. Man siger derfor, at fødselsra
ten (»fertiliteten«) er 30-50 promille.
Årligt dør der 10-15 mennesker pr.
1.000 indbyggere. Dødsraten er altså 1015 promille. Forskellen mellem disse to
tal er på mellem 20 og 35 promille. Der er
altså en befolkningstilvækst på 1,0-3,5%
om året.
En befolkning med en tilvækst på 1%
fordobles på 70 år. Er tilvæksten på 2%,
er fordoblingstiden 35 år, ved 3,5% 20 år
osv. Man regner med, at hvis kvinderne i
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en befolkning i gennemsnit får 2,1 barn,
vil befolkningstallet være stabilt. I Mel
lemøsten og Nordafrika får kvinderne
som allerede nævnt i gennemsnit 6 børn.
En befolknings udvikling afhænger i
meget betydelig grad ikke blot af dens
absolutte antal på et bestemt tidspunkt,
men også af dens aldersfordeling, der
igen hænger sammen med fødselshyppig
heden. Dette ses af følgende eksempel:
Antag, at 100 20-årige mænd og lige så
mange kvinder bosætter sig på en øde ø,
og at de lever, til de er 75 år gamle.
Hvis man nu i denne befolkning af be
kvemmelighedsgrunde beslutter, at hver
kvinde kun skal have ét barn (når hun er
25 år gammel), vil 2. generationen kun
omfatte 100 personer. Men da 1.genera
tionen fortsat lever, vil befolkningstallet
stige til 300 ved 2. generations fødsel.
Hvis kvinderne i 2.generation til sin tid
også kun får ét barn hver, vil 3.genera
tion blive på kun 50. Men da begge de
foregående generationer lever, vil ind
byggertallet ved 3.generations fødsel sti
ge til 350 personer i alt.
Indbyggerne vil altså i en periode op
leve et samfund i frodighed og vækst.
Men dette billede er falsk. Når 1.genera
tion dør, vil der på grundlag af 2., 3. og 4.
generation pludselig kun være 175 ind
byggere på øen. Og ved 2.generations
død vil der kun være 88, hvis det lave
fødselstal opretholdes også i 4. genera
tion.
Det samfund, som indbyggerne ople
vede som værende i fuld blomstring, var
allerede i denne blomstring bestemt til
undergang.
Af eksemplet ses, hvor stor betydning

selv beskedne udsving i fødselstallet kan
have på længere sigt. Dette kan illustreres
ved en udbygning af eksemplet.
Hvis vi forestiller os, at 1.generation af
øens indbyggere lader 10 mænd og 10
kvinder fra en helt anden kultur slå sig
ned sammen med dem for at bruge deres
arbejdskraft - eller af godgørenhed - vil
ingen af de oprindelige indbyggere umid
delbart opleve noget problem i det, hvis
ellers de fremmede opfører sig ordentligt.
Men hvis disse nytilkomne kvinder får
3 børn hver, vil der (under samme forud
sætninger med hensyn til fødselstids
punktet som ovenfor nævnt) ske følgen
de: 2.generation af de fremmede vil være
på 30 personer (og fremmedbefolkningen
på dette tidspunkt altså på i alt 50). 3.ge
nerationen vil være på 45 personer (og
den totale fremmedbefolkning på 95).
Når 1.generation af begge grupper dør,
vil der være 175 af de oprindelige bosæt
tere og 142 af de fremmede (incl. disses
4.generation). Og ved 2.generations død
vil der være 88 oprindelige indbyggere og
213 fremmede (incl. disses 5.generation).
De fremmedes 4.generation omfatter
nemlig 67 personer, de oprindelige bo
sætteres derimod kun 25. Og de frem
medes 5 .generation vil udgøre 101 mod de
oprindelige indbyggeres kun 13!
Allerede de oprindelige indbyggeres
3.generation vil altså komme til at op
leve, at deres befolkningsgruppe udkon
kurreres totalt af den i starten ubetydeli
ge, men mere frugtbare fremmedgruppes
talrige efterkommere.
Disse mekanismer virker selvsagt også
under vore himmelstrøg.
Fem generationer er som spændet fra

dine bedsteforældre til dine børnebørn.
Fødselstallet blandt danske kvinder er
for øjeblikket ikke 1, men 1,5. Blandt
kvinderne i dominerende indvandrer
grupper er tallet til gengæld ikke 3, men
3,5-4 (jf. teksten).
Hvis man vil foregribe uønskede
konsekvenser i en befolknings ud
vikling, skal man være tidligt ude.
Virkningen af det, der sker i dag,
viser sig først på længere sigt. Op
bremsningstiden er lang, hvis man
ønsker at gribe ind. En befolkning,
der oplever fremgang og vækst,
kan meget vel stå over for en dra
matisk nedtur.

Litteratur:
Danmarks Statistik, Undersøgelse nr. 43.
Europarådet: »World Demographic
Trends and their Consequences fo r Europe«, Population Studies no. 20 1990.
Faaland, Just (ed.): »Population and the
World Economy in the 21. Century«,
Blackwell, Oxford 1982.
Hofsten, Erland: »Befolkningsperspek
tiven - fiXr Europa och Varlden«, Utrikespolitiska Institutet, 1980.
Matthiassen, P.C.: Berlingske Ildende
12/5 1989: »For få børn«.
Matthiassen, P. C.: »Befolkningsudvik
lingen«, 1988.
Nyt fra Danmaraks Statistik nr. 348,
1991.
Rasmusssen, Hans Kornø og Red Barnet:
»Den tidsindstillede Bombe«, 1993 Uge
brev Mandag Morgen nr. 2 1993.
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Stambefolkning
(ét barn pr. kvinde)

»Gæstearbejdere«
(tre børn pr. kvinde)

1.

generation
Befolkning i alt

200
200

20
20

2.

generation
Befolkning i alt

100
300

30
50

3.

generation
Befolkning i alt

50
350

45
95

4.

generation
Befolkning i alt

25
175

67
142

5.

generation
Befolkning i alt

13
88

101
213
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Statistiske Efterretninger, Befolkning og
Valg 1991:16, jfr.
»Verdens Tilstand 1993«, Worldwatch Institute/Mellemfolkeligt Samvirke 1993.
Wårneryd, Olof: »Modernafolkvandringar - et geografisk perspektiv«, Lantbrukskonferencen 1992, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 1992.
Weeks, John R.: »The Demography o f
Islamic Nations«, i Population Bulletin
vol. 43 no. 4 1988.
Desuden udgiver FN løbende oversigter
over befolkningsforhold med fremskriv
ninger (»UN World Population Chart«).

Flygtninge
Hvem »flygter«?
Misinformation:
»At forlade familie, hjem og kultur fo r at
begive sig ud i det uvisse er et yderst alvor
ligt skridt, som de allerfleste mennesker
kun foretager sig, når deres liv og frihed
er truet«. (Bent Østergaard, mangeårig
deltager i Flygtningehjælpens repræsen
tantskab og i Flygtningenævnet i »Det
passer ikke« 1988).
»...de er ko m m et.. .fordi de er flygtet fra
overgreb og krænkelser a f menneskeret
tighederne«. (Karin-Lis Svarre, informa
tionschef i Dansk Flygtningehjælp, B.T.
15/1 1992).

Faktum:
»De forringede arbejdsmuligheder i Mel
lemøsten er en a f forklaringerne på,
hvorfor et stigende antal unge fra Mel
lemøsten rejser til Vesteuropa som asylsø
gere«. (FN’s flygtningehøjkommissariat,
refereret efter Jyllands-Fosten 13/21990).
»Det er det forøgede befolkningstryk,
derforøger trykket på grænserne«. (FN’s

flygtningehøjkommissær T. Stoltenberg i
Svenska Dagbladet 18/3 1990).
»Ved udgangen a f1989 var der 300.000, der
ventede på at få svar på deres ansøgning
om asyl i et vesteuropæisk land. lå r regner
F N ’s flygtningehøjkommissariat med, an
tallet vil stige til over en halv million, men
a f dem vil de 95% søge til Vesteuropa a f
økonomiske grunde. Kun omkring 5% vil
kunne anerkendes som politiske flygtnin
ge. Det store antal arbejdssøgende udlæn
dinge truer med at slå bunden ud a f F N ’s
flygtningepolitik, siger svenskeren Jonas
Widgren som flygtningehøjkommissariatets koordinatorfo r de rige vestlige lande. Widgren forlanger, at disse lande skal op
stille en officiel, målrettet og kontrolleret
indvandringspolitik og tilkendegive, hvor
mange arbejdssøgende fra den øvrige ver
den de vil optage hvert år. Så længe de ikke
gør det, sker der misbrug a f økonomiske
midler, som FN har hårdt brug fo r til
hjælp fo r de mennesker, derflygter afpoli
tiskegrunde«. (DR, PIII, 17/41990 kl. 6.00
- kilden kontrolleret af DDF).

»Flygtningeproblemet er også hos os i
altovervejende grad en følge a f overbe
folkningen. Da jeg gik rundt og havde
stærke nerver i Berlin efter krigen, ud
gjorde de frie, vestlige demokratier ca.
25% a f verdens samlede befolkningstal...
I dag er dette tal på grund a f befolknings
eksplosionen i den 3. verden sunket til
nær ved 10%... Nu kommer de, og det vil
de blive ved med, indtil det ender ligesom
sidst. Medmindre vi foretager os noget«.
(Thorkild Hansen, forfatter, Politiken 5/
10 1986).
»Hovedproblemet ..... er den enorme
vækst i antallet a f asylsøgere, som ikke
har noget berettiget krav på asyl«. (FN’s
flygtningekoordinator for Vesteuropa,
Jonas Widgren, Movements of Refugees
and Asylum-seekers: Recent- Trends in a
Comparative Perspective« 1991, s. 5).
Asylsystemet er ved at sande til,
fordi det misbruges til almindelig
indvandring i Vesteuropa.

Humanismen
Misinformation:

Faktum:

»Socialdemokratiets politik i forhold til
indvandrere og flygtninge hviler på et
menneskeligt grundlag. Danmark er
rummeligt. Vi har plads til mennesker,
der er flygtet, fordi de er truet i deres
hjemland«. (Socialdemokratiets arbejds
program, jfr. JyllandsPosten 1/3 1989).

»Flygtningearbejdet (er) naturligt i et
land, hvor kristendommen og humanis
men er fundamentale dele a f kultur
grundlaget«. (Dansk Flygtningehjælps
brochure »25 spørgsmål og svar«, s. 4).

»Politiske flygtninge sammenblandes
mere og mere med immigranter, der sø
ger væ k fra fattigdom og dårlige fo r
hold... Folkevandringer, hvor mennesker
flygter fra fattigdom fo r at opnå bedre
økonomiske forhold, kan letføre til, at vi
bliver ude afstand til at tage imod politi
ske flygtninge... Venlighed er godt, men
bekvemmelighed er risikabelt. Vi må tage
os i agt, så at hjælpen til økonomiske
flygtninge ikke kommer til at belaste nye
politiske flygtninge«. (FN’s flygtninge
højkommissær T. Stoltenberg i Svenska
Dagbladet 18/3 1990).

»Uanset hvad vor flygtningepolitik ko
ster, så skal retsprincipperne fasthol
des«. (Kirsten Lee B.T. 11/7 1990).

»Hvis Norden og Vesteuropa fortsæ tter
sin nuværende asylpolitik, vil det gå ud
over de politiske flygtninge«. (T. Stolten
berg, FN’s flygtningehøjkommissær i

JyllandsPosten 17/6 1990).
»For øjeblikket bruger de rige OECDlande 5 milliarder dollars om året i social
hjælp til mennesker, der er rejst ind un
der foregiven a f at være flygtninge. Det
er 10 gange mere, end FN har til rådighed
til at hjælpe allede millioner i Afrika, der
er fordrevet fra deres hjem på grund a f
krige og borgerkrige«. (Repræsentant for
FN’s Flygtningehøjkommissariat, refe
reret efter DR P3, 17/4 1990, kl. 6.00.
Oplysningen kontrolleret af DDF).
»Hvis den humanitære tradition fortsat
skal være bærende, er det nødvendigt, at
problemerne om flygtninge og asylsøgere
skilles ud fra det komplekse system a f
økonomiske immigranter«. (FN’s Flygt
ningehøj kommissariats repræsentant i
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Skandinavien, Gordon Lennox, Politi
ken 4/4 1991).
»Flygtningesituationen i syd og nord ad
skiller sig fra hinanden. Hovedproblemet
i nord er nu den enorme vækst i antallet
a f asylsøgere, som ikke har noget beretti
get krav på asyl, og som er i fæ rd med at
opbruge betydelige offentlige midler, der
havde været bedre anvendt på hjælp til
de nødlidende flygtninge i syd og på at
afhjælpe årsagerne til, at fo lk overhove
det flygter og emigrerer.... Der er virkelig
en klar tendens til, at asylsystemerne i de
højindustrialiserede lande i Europa og
Nordamerika bryder sammen... Hvis
denne tendens (tilforbliven i Nordeuropa
trods asylkravets manglende berettigelse,
red.) fortsætter, er der en åbenlys risiko
for, at det veletablerede system til be
skyttelse a f flygtninge i disse lande ud
vikler sig til at blive en kostbar, uhen
sigtsmæssig og immigrationsfremmende
maskine«. (FN’s flygtningekoordinator
for Vesteuropa, Jonas Widgren, »Movements of Refugees an Asylum-Seekers:
Recent Trends in a Comparative Perspec
tive«, 1991, s. 5, 9 og 11).
»Stadig flereforsøger at komme uden om
indvandringsbegrænsningerne i blandt

andet de vesteuropæiske lande ved at fo r 
søge at indvandre gennem asylprocedu
ren, hvilket giver anledning til store pro
blemer og lange sagsbehandlingstider i
modtagerlandene, hvilket også går ud
over dem, der vitterligt er flygtninge.«
(Direktoratet for Udlændinges årsberet
ning 1992, s. 29).
Danmark betaler hvert år et lige så stort
beløb til de mennesker, der har fået asyl
her i landet - hvoraf en stor del altså ikke
er rigtige flygtninge - som FN har til rå
dighed for 14 -15 millioner flygtninge ude
i verden.
»Han oplyser, at Lejren i Kutina koster
11.000 kr. at oprette per flygtning. I Dan
mark er prisen fo r en sengeplads i et asyl
center mere end 3 gange så høj.« (Berlingske Tidende 21/5 1993, referat af
udtalelser fra Røde Kors’ projektleder
Jørgen Kristensen om dansk finansieret
flygtningeby i Jugoslavien).

gruppe politiske flygtninge, som har res
sourcer til at flygte til vort land, til fordel
fo r de mange millioner fattige og sultne,
som lever i den 3. verden. Men det er
svært at forstå, hvad det er, der gør, aten
politisk flygtning har mere ret til hjælp
end et fattigt og sultent menneske i A f
rika, som bare ligger og dør, fordi han
eller hun ikke har mulighed fo r at flygte
til Danmark. - Det virker ikke særlig lo
gisk, ej heller særligt humanistisk, at vi
her i Danmark har valgt at forgylde en
lille gruppe politiske flygtninge, medens
vi i højere og højere grad svigter de svage
ste rundt om i verden. - A lt humanistisk
hjælpearbejde må som målsætning have
at hjælpe dem, der har mest brug fo r det,
og helst så mange som muligt inden fo r de
økonomiske ressourcer, der er til rådig
hed. - Den målsætning lever Folketinget
ikke op til med den nuværende priori
tering.« (Kultursociolog Eyvind Vesselbo, B.T. 27/5 1993).
Den nuværende flygtningepolitik
indebærer et voldsomt misbrug af
midler til fordel for dem, der har haft
held til at anbringe sig som »flygt
ninge« hos os - i realiteten på bekost
ning af nødlidende ude i verden.

»Danmark bruger fæ rre penge på den
samlede bilaterale ulandshjælp til ver
dens fattigste lande, end vi bruger til
flygtninge, der opholder sig i Danmark...
- Man kan konstatere, at Danmark har
valgt at prioritere hjælpen til den lille

Vore internationale forpligtelser
Misinformation:
»Vi skal...heller ikke glemme vore inter
nationale forpligtelser og vores tilslut
ning til Menneskerettighedserklæringen.
Den kan selv Fremskridtspartiet ikke
sætte sig udover«. (Per Stig Møller, kon
servativt folketingsmedlem i Berlingske
Tidende 18/11 1988).
»Spørgsmålet er, om vi vil leve op til de
internationale aftaler, vi har indgået«.
(Bernhard Baunsgaard, Det radikale
Venstre, på møde i Østerbro Medborger
hus 19/11 1988).

Faktum
»Stk. 1. Efter ansøgning gives der op
holdstilladelse til en udlænding, hvis ud
lændingen er omfattet a f flygtningekon
ventionen a f 28. ju li 1951. (FN-Konventionen). - Stk. 2. Efter ansøgning gives
der endvidere opholdstilladelse til en ud
lænding, som ikke er omfattet a f flygt
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ningekonventionen a f 28. juli 1951, men
hvor det a f lignende grunde som anført i
konventionen eller a f andre tungtvejende
grunde ikke bør kræves, at udlændingen
vender tilbage til sit hjemland«. (Udlæn
dingeloven § 7).
Ifølge den Kommenterede Udgave af Ud
lændingeloven (v. Herman Langlouis og
Claus W. Tornøe), side 61, gives der op
holdstilladelse efter § 7, stk. 2, bl.a. i
tilfælde, hvor FN-konventionens betin
gelser for at opnå opholdstilladelse ikke
kan anses for opfyldt - end ikke selv om
man lader en bevistvivl desangående
komme asylsøgeren til gode. I øvrigt sig
ter FN- konventionen kun på politiske
flygtninge.
»Den (FN’s Flygtningekonvention af
1951) pålægger ikke staterne nogen fo l
keretlig forpligtelse til at meddele asyl til
personer, der opfylder konventionens be
tingelser.« (Flygtningenævnets formand
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skabs beretning 1983-87, s. 17).
»Alle fo lk har selvbestemmelsesret. I
kraft a f denne kan de frit bestemme deres
politiske stilling og fr it varetage deres
egen økonomiske, sociale og kulturelle
udvikling... Alle fo lk kan til deres egne
form ål disponere frit over deres natur
givne rigdomskilder og ressourcer... Et
fo lk må aldrig berøves sine eksistensmu
ligheder.« (Den internationale Konven
tion om borgerlige og politiske Rettig
heder og Den internationale Konvention
om sociale og kulturelle Rettigheder, Ar
tikel 1).

Den danske lovgivning går videre,
end FN kræver - og også dansker
ne har menneskerettigheder, nem
lig ret til at andre ikke bare tiltager
sig danskernes ressourcer.

Afvises fupflygtninge?
Misinformation:
»At fru Kjærsgaard åbenbart er a f den
opfattelse, at der i fyrrerne var rigtige
flygtninge til, medens vi nu har at gøre
med ’bekvemmelighedsflygtninge og de
sertører’ tyder på en bemærkelsesværdig
mangel på respekt fo r danske myndig
heder - især Direktoratet fo r Udlændin
ge under Justitsministeriet - som jo afgør
asylansøgninger«. (Nils Foss, formand
for Dansk Flygtningehjælp i Jyllands
posten 26/1 1989).
»Den danske asylprocedure er overmåde
grundig og kritisk. Man opnår kun asyl i
Danmark, såfremt Direktoratet fo r Ud
lændinge eller Flygtningenævnet er over
bevist om, at der er meget tungtvejende
grunde, der taler for, at der skal gives
asyl«. (Dansk Flygtningehjælps brochu
re »25 spørgsmål og svar« 1991, s. 17).
»Der er ... ikke nogen reel begrundelse
fb r a t tale om ’bekvemmelighedsflygtnin
ge’ i forbindelse med mennesker, der har
få et positivt svar på deres asylansøgning i

Danmark.« (Dansk Flygtningehjælps
brochure »25 spørgsmål og svar« 1991).
»Reglerne i vor udlændingelov udelukker
effektivt mennesker, der flygter f.eks. på
grund a f fattigdom, fra at få opholds
tilladelse hos os«. (Kirsten Lee, Aalborg
Stiftstidende 22/91990).

Faktum:
»Der er... mange glasklare tilfælde (af mis
brug)«. (FN’s flygtningekommissær T.
Stoltenberg i Svenska Dagbladet 18/31990).
»For mange asylansøgere, der ikke er
flygtninge, få r alligevel lov til at blive i
Danmark og de øvrige nordiske lande«.
(FN’s flygtningehøjkommissær T. Stol
tenberg i Jyllands-Posten 17/6 1990).
»Vi bliver nok bundet noget på ærmet. Vi
skal ikke afkræve asylsøgerne bevis fo r
alt, hvad de fortæller os. Det er en følge
a f et ret liberalt system«. (Direktør Fre
derik Schydt, Direktoratet for Udlæn
dinge, Jyllands-Posten 4/10 1988).

»Nu, hvor det hele er overstået, vil jeg
bare sige dig, at den historie, jeg fortalte
dig den gang (til brug ved asylansøgnin
gen) var løgn. Men det fungerede jo«.
(»Flygtning«s tilståelse i Weekendavisen
27/1 1989).
»Det kan ikke nægtes, at i de seneste år
har et forholdsvis stort og stigende antal
asylansøgere gjort brug a f asylprocedu
rerne fo r et opnå opholdstilladelse i med
lemsstaterne, uden at de imidlertid op
fylder definitionen på en politisk flyg t
ning, jf. Genéve-konventionen. Der er
tale om et misbrug a f asylprocedurerne,
der tjener til at omgå de restriktioner på
indvandring, som medlemsstaterne a f be
skæftigelsesmæssige hensyn har indført
fo r mange år siden«. (Meddelelse fra Kom
missionen til Rådet og Europaparlamentet
om asylret, SEK (91) 1857,18/10 1991).
Mange opnår asyl i Danmark, selv
om de ikke opfylder betingelserne
for flygtningestatus.

Forlader afviste asylsøgere Danmark?
Misinformation:
Til nød kan man tale om, at der findes
’bekvemmelighedsasylansøgere’ - og de
bliver afvist«. (Dansk Flygtningehjælps
brochure »25 spørgsmål og svar« 1991).

Faktum:
»Alle disse forhold (den omstændelige
sagsbehandling og de mange muligheder
for gennem klager til flygtningenævn, ju 
stitsministerium, ombudsmand m.fl.
samt ved inddragelse af politikere og
presse at forhale hjemsendelsen, red.) in
debærer, at det er muligt fo r nogle asy
lansøgere at tilbringe flere år på asylcen
trene, og at det i realiteten er et lille antal
asylansøgere, der tvangsmæssigt udsen
des a f landet efter et endeligt afslag. Iden
forbindelse må det tilføjes, at der løben
de er et betydeligt antal asylansøgere, der
få r opholdstilladelse her i landet på andet
grundlag, typisk ved ægteskab med en
dansk statsborger eller en herboende ud
lænding«.
(Udlændingedirektoratets
årsberetning, 1992, s. 33).

Stadig flere asylsøgere afviser at forlade
Danmark, når de får nej til opholdstil
ladelse. D eteren »alvorlig belastning fo r
systemet, at fo lk ikke vil tage et nej fo r et
nej... Man kunne godt have en mistanke
om, at der er advokater, som spekulerer i
dette fo r at forlænge deres klienters op
hold i Danmark«. (Landsdommer Leif
Grønning-Nielsen, formand for Flygt
ningenævnet,
JyllandsPosten 29/12
1992).
»En politimand fra Skanderborg og en
flygtningeven fra Vestsjælland er - uaf
hængigt a f hinanden - enige om én ting:
Politikerne tør ikke bore i, hvad der bliver
a f de afviste. Men deres udgangspunkt er
vidt forskelligt: Politimanden sigter til, at
mange illegale asylsøgere lever illegalt i
det danske samfund: ’Mange bor i store
lejligheder i Gjellerup-planen i Århus,
hvor de kan leve a f herboende landsmænds bistandshjælp. Det ved vi, men
politikerne tør ikke lade os rydde op i det.

Og vi må jo ikke rykke ud, fø r vi har en
begrundet mistanke’ siger kriminalassi
stent Johannes Strunge fra Skanderborg
Politi.« (Politiken 28/3 1993).
»En stor gruppe asylsøgere fra Eritrea m æ nd og kvinder - er uhjælpeligt stran
det i Danmark. Selv om de alle har fået
afslag på asyl. Sådan ser det ud, efter at
dansk politi i en konkret sag helt har
opgivet at sende en eritraner tilbage til sit
hjemland på grund a f lutter praktiske
genvordigheder. ... myndighederne dér
ønskede ikke at lukke deres landsmand
ind, fordi han ikke havde gyldige eritranske rejsepapirer.« (Politiken 1/4
1993).

Når først det er lykkedes en immi
grant at placere sig i Danmark, er
det overordentlig vanskeligt at få
ham ud igen.
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Bliver flygtningene her, selv om forholdene
hjemme er bedret?
Misinformation:

Faktum:

»Naturligvis må vi gå ud fra, at en flygt
ning kun opholder sig hos os midlerti
digt. Derfor få r en sådan kun midlertdig
opholdstilladelse. Når den udløber, tager
vi stilling til, om forholdene er forandret
så meget, at man kan ophæve opholds
tilladelsen og bede vedkommende rejse
tilbage«. (Per Stig Møller, konservativt
folketingsmedlem i Berlingske Ildende
16/2 1988).

»Stk. 1. En tidsbegrænset opholdstilla
delsekan inddrages når... Stk. 2. Bestem
melserne i stk. 1finder ikke an vendelse på
en udlænding, som er omfattet a f § 7
(flygtninge, red.), og som med henblik på
varigt ophold lovligt har boet her i landet
i mere end de sidste 2 år«. (Udlændinge
loven §19).

»En undersøgelse blandt tamilske flygt
ninge fra Sri Lanka viser, at 50 ud a f 100
vil rejse hjem omgående, når - og hvis der bliver fred på Sri Lanka«. (Rune
Bech »Kan det virkelig passe«, 1991. s.
61).

vet til25.000 omkring år2000, »og så er vi
nok til at være en selvstændig etnisk
gruppe her ligesom moorene (arabisk-pakistanske muslimer) hjemme i Sri Lanka
eller tyrkerne og de andre muslimer her i
Danmark«. (Fra Erik Lund, »Pilot-test
blandt srilankanske/ceylonesiske flygt
ninge i Danmark«, juni 1989).
Kun ca. 100 flygtninge repatrieres hvert år.

»En tamilsk studerende fortalte mig be
gejstret, at hans landsmænd er meget gla
de over at leve ubekymret her i Danmark
med en meget høj levefod. Det var hans
overbevisning, at 99% a f tamilerne vil
blive i Danmark, trods det kolde klima,
og han havde endda regnet ud, at med
familiesammenføringer og tamilsk fø d 
selshyppighed vil »pionergruppen« på de
4.000 tamiler her i landet være ble

Langt hovedparten af dem, der har
fået asyl i Danmark, rejser ikke
frivilligt hjem.

De jugoslaviske flygtninge er her ifølge
en særlov, der forudsætter, at opholdet
er midlertidigt. Efter to år vil de kunne
søge almindeligt (tidsubegrænset) asyl.

Løsning over U-landshjælpen?
Misinformation:
»Det er vigtigt, at vi fastholder vores
ulandsbistand på et højt stade, fo r det er
kun på denne måde, at vi kan forhindre
indvandringspresset og flygtningepresset
m od ikke blot Danmark, men også mod
E F ’s grænser«. (Elisabeth Arnold, Det
radikale Venstre, Folketinget 8/4-92).
»De egentlige årsager til, at mennesker
forlader deres land - uanset om det er fra
øst- eller u-lande - skal fjernes. Det fo r 
udsætter en massiv støtte til at skabe et
stabilt eksistensgrundlag fo r mennesker i

eget land«. (Claus Larsen-Jensen, inter
national sekretær i SiD).

Faktum:
» 1 1950 udgjorde de industrielt udviklede
donorlande endnu en tredjedel og modta
gerlandene to tredjedele a f Jordens befolk
ning. Men i løbet a f 30 år vil de lande, der
kan gøre sig håb om at modtage udvik
lingshjælp, tegne sig fo r fem sjettedele a f
Jordens befolkning. Håbet om, at den in
dustrialiserede del a f menneskeheden via
udviklingshjælp vil kunne udfri den fem

gange så store resterende del a f dennes
armod, bliver til en grundløs illusion«.
(Fhv. vesttysk forbundskansler Helmuth
Smith, Socialdemokratiet, Jyllands-Posten 17/6-92).
Det er umuligt at fremskaffe de
kæmpebeløb, som er nødvendige,
hvis man skal rette indvandrernes
hjemlande op til europæisk niveau
for dermed at stoppe indvandrin
gen fra disse lande.

»Integration«
Vil de fremmede tilpasse sig?
Misinformation:

Faktum:

»Vi mener, at fo lk, der indvandrer til vo
res land, både skal og vil tilpasse sig. Men
der kan måske gå en eller to generationer,
fø r tilpasningen er lykkedes«. (Birte
Weiss, socialdemokratisk folketings
medlem i Aktuelt 16/2 1989).

»Lad være med at sige, at vi skal være
danskere. Det er jo tortur, når I vil have,
at vi skal glemme vores opdragelse og
kultur«. (Tyrkisk indvandrer på Indvan
drerforeningernes
Sammenslutnings
landsmøde, Politiken 3/5 1987).
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»Danskerne må acceptere, at den befolk
ning, der nu bor i landet, består a f flere
og ligeværdige etniske grupper end tid
ligere. Disse etniske minoriteter skal have
mulighed fo r at eksistere på egne betin
gelser, udfra egne ønsker og præmisser«.
(Gonzalo Vargas, »flygtning«, i Informa

tion 16/4 1988).
»De indfødte må give de etniske minori
teter mulighed fo r at beskytte deres kul
tur og give dem plads i forfatningen. Den
danske stat og de politiske partier skal
give de ’f rem m ede’ status som etniske
minoriteter«. (Sefa Myürükeml, Århus
Stiftstidende 25/11992).
»Hvor korset stod på tårnets tegl,
og kastede sin skygge,
der rejses månens klare segl,
på det vor frem tid bygge«.
(Islamisk salme udgivet af Kamal Ah
mad, Holbæk, på melodien »Nu falmer
skoven...«).
»Og gift jer ikke med kvinder fra afguds
dyrkerne, førend de tror, thi en troende
slavinde er bedre end en afgudsdyrker,
selv om hun også måtte behage jer. Og
bortgift ikke (jeres kvinder) til afguds
dyrkerne, førend de tror, thi en troende
slave er bedre end en afgudsdyrker, selv
om han også måtte behage jer«. (Kora
nen Sura, 2, 222).
»Det er faktum , at i mange tilfælde har
muslimerne svært ved at falde til... Inte
gration a ffo lk fra disse områder er meget
vanskelig og langvarig«. (P. C. Matthiessen, professor i demografi, Berlingske Ti
dende 25/2 1990 og Børsen 30/1 1990).
»Ved skolestart konstateres, at de frem 
medsprogede elever sprogligt (på dansk
og delvis hjemsproget) befinder sig på et
meget lavt niveau.... - Foranstaltninger
til at afhjælpe dette kunne være tvungen
børnehave, legestue, før-børnehaveklasse, hvor forældrene også er til stede
o. lign. - Herunder vil indlæring a f lege
mønstre også være ideelt, da de mindre

elever ses ikke at have mange andre lege
end kamplege. - Ud over de rent ind
læringsmæssige problemer har vi gennem
flere år haft vore ’små kam pe’ omkring
svømning, badning/idræt og deltagelse i
lejrskoler. Disse er oftest opstået grundet
elevernes og forældrenes påberåbelse a f
og henvisning til Koranen. - Disse hen
visninger, samt sætten den islamiske tro
over det danske system, ses at være til
tagende, således at de større elever tit
udviser manglende disciplin og efterrette
lighed, især over fo r kvindelige lærere.
Dette har haft en afsmittende virkning på
de mindre elever, der nu ret tidligt udviser
den samme holdning og foragt.. . . - 1for
bindelse med Golfkrigen sidste år opleve
de flere a f lærerne en særdeles hadefuld
stemning i specielt den arabisk/palæsti
nensiske gruppe. Flere a f lærerne blev
anklaget fo r at være ’jødeagenter’ når vi
prøvede at få en dialog i gang. Det var
umuligt. Ligeledes har det være umuligt
at få almindeligt demokratisk elevråds
arbejde til at fungere i denne gruppe. De
mokrati bliver anset fo r et svaghedstegn.
Det er vores indtryk, at denne holdning
bakkes op a f hjemmene.... - Igen og igen
bruges/misbruges Islam som loven over
dansk lov. Religionen træder hele tiden
frem som en hindring fo r en rimelig inte
gration/assimilering« .
(Lærerrapport
vedrørende forholdene på Gasværksve
jens skole på Vesterbro i København,
1992).

givetvis medføre voldsomme brydninger
mellem de forskellige mindretal, men og
så i forholdet til den danske kultur vil der
kunne opstå stærke spændinger, siger
han... - Id e fremmede familier rejser sig
særlig modstand m od et medlem a f grup
pen, som pludselig søger uden fo r kred
sen og ind i et miljø med andre normer og
målsætninger«. (Jyllands-Posten 8/2
1992).
»I er arrogante nok til at tro, at I kan
forvandle flygtninge og indvandrere til
danskere over night. Det er ikke gået op
fo r jer endnu, at de fremmede holder
mere a f deres egen kultur, end jeres, og
aldrig bliver nye danskere«. (Amerika
neren Ed Thomasson, JyllandsPosten
20/12 1992).
»På langt sigt vil generationerne blive
’tyrkiske danskere’ - men stadig med de
res kulturelle og etniske rødder i behold«.
Tyrkiets ambassadør Baki Ilkin, Jyl
landsPosten 3/12 1992).
»Når borgmester Per Madsen fra Ishøj gi
ver udtryk for, at tyrkerne i Danmark er
endnu mere religiøse end dem i Tyrkiet, er
Gulsum tilbøjelig til at give ham ret: ’Når
man vokser op i en frem m ed’ kultur, bli
ver man mere bevidst om, hvad man selv
står fo r ’«. Indvandreren Giilsum Dormurcuk, JyllandsPosten 8/4 1993).
Ordet »integration« er blevet brugt
som en trylleformular, der skal få
danskerne til at tro, at indvandrer
ne kan og vil tilpasse sig det danske
samfund. Der er imidlertid ingen
udsigt til, at dette vil ske. Ud fra al
erfaring vil de fremmede tværti
mod opbygge deres egne samfund.

»Næsten ethvert forsøg på hurtig integra
tion a f indvandrere er dømt til at mis
lykkes, mener psykiateren Per Nørgaard,
som i en halv snes år har prøvet at hjælpe
fremmede med psykiske problemer. - Per
Nørgaard forudser, at de forskellige et
niske mindretal i stedet vil isolere sig i et
egentligt multietnisk samfund. - Det vil

Bliver det en »kulturberigelse«?
Misinformation:
»29/11 var der i programmet »G o’aften
Danmark« bl.a. en herboende paki
stansk kvinde med. Hun var inviteret,
fordi hun repræsenterede en kultur, som
har en fundamentalt anderledes holdning
til ægteskabet, end danskerne har... Vi
burde som danskere kunne lære noget a f
denne pakistanske kvinde og med hende
den kultur, hun kommer fra - og ikke
mindst med«. (Læserbrev i JyllandsPo
sten 10/12 1988).

»Vi tror også på, at de kan give et bidrag
til udviklingen a f det danske samfund«.
Socialdemokratiets arbejdsprogram, jvf.
Jyllands-Posten 1/3 1989).
»Hvad har vi i grunden a f nationale, mo
ralske, religiøse og familiestrukturelle
fortræffeligheder, der kan retfærdiggø
re, at vi vil trække dem ned over hovedet
på andre folkeslag, om det så skal være
med magt og loven i hånd? Det er sim
pelthen en krænkelse a f menneskerettig

hederne at forlange, de skal afstå fra blot
en tøddel a f deres ideologiske, moralske,
familiære og religiøse identitet... Hvad i
alverden bilder vi os egentlig ind ved at
diktere dem vores - på talrige måder kuldsejlede og fallerede samfunds- og
samlivsmodel? Det er pure despoti. Men
værst a f alt: rendyrket menneskeforagt!«
(Hanne Smymer, fhv. fotomodel, Ekstra-Bladet 14/1 1992).
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Faktum:
»Vi, der har hjemme i Danmark, er en del
a f en sammenhæng. Vi lever i et sam
fu nd, et fællesskab som vi selv er med til
at udforme. Hverdag og fest, privat og
offentligt, altsammen bygger det på vær
dier og idealer, som vi igennem generatio
ner har været fæ lles om. Også når vi er
indbyrdes uenige, ved vi, hvor vi har hin
anden. Det er, målt med den øvrige ver
den, lidt a f en sjældenhed, ja en gave«.
Dronning Margrethes nytårstale 1992/93).
»Det vil altid give store politiske proble
mer, hvis et land har en betydelig minori
tetsgruppe afen anden kultur. Landet vil
med to helt forskellige normsystemer bli
ve vanskeligere at regere. Se blot på ver
denskortet, der er ikke noget som netop
dét, der giver anledning til konflikter«.
Professor P. C. Matthiessen, Berlingske
Tidende 25/2 1990).
»Stigningen (i antallet a f narkomaner) vil
formentlig fortsæ tte i de kommende år i
takt med påvirkningen fra fremmede kul
turer. Det er en kendsgerning, at hoved
parten a f narkotikaen procuceres i de
samme lande, hvor vore etniske minorite
ter kommer fra«. Kriminalkommissær
Mogens Lundh, leder af Rigspolitiets
Narkotiakinformation, 13/1 1993).
Interviewer: »Hvad nu nårjeg ser Kadaffi
og førhen Khomeni opfordre til drab i
Allahs navn ?«. Den muslimske præst i
en dansk menighed: »Ja altså, hvis det er
sandheden, at hvad de siger, at der er
nogen, der skal dræbes, men kun hvis det
er i A llahs navn, så er det rigtigt. Hvis det
er fo r (deres) egen skyld, fo r menneskets
skyld, så er det ikke rigtigt. Det er altså

fø rst og fremmest fo r Allah«. Intervie
wer: »Hvis Allah påbød dig at dræbe mig
f . eks. Ville du så synes, det var i orden ?«.
Den muslimske præst: »Hvis der var
grund til det - hvis der ikke er nogen
grund til det, så ville jeg aldrig gøre det«.
Interviewer: »Men hvilke grunde kunne
der være til f.eks., at Allah påbød dig at
dræbe mig ?« Den muslimske præst:
»Det er, hvis vi bliver tvunget til det«.
(Fra TV2’s udsendelse »Allah på Ama
ger«, foråret 1990).
»Muslim kæ m p fo r Allahs sag!
Dø i nætter dunkle.
Tænk da på profetens flag,
da vil sejr i øjet funkle.«
(Fra Muslimske Børnesange, Islamisk
Studiebogssamling, 1993).
Den muslimske hustru er som en »ager«:
»Gå da til jeres ager, hvornår og hvordan
I vil«. (Koranen, Sura 2,224).
»En mand, som lader sine kvinder af
kaste sløret og bære makeup, skal ind
tegnes i de himmelske annaler som hanrej
og derefter føres til Helvede, hvor han
skal ristes til tidernes aften«. (Ayatollah
Abdul-Hussein Dast- Ghayb).
»Islam er ikke kristendom, Islam er reli
gionen fo r agitation, revolution, blod,
befrielse og martyrium«. (Shaikh Morteza Motahari).
»Det er Islams natur at dominere, ikke at
blive domineret, at påtvinge alle nationer
Islams regler og at udstrække sin magt til
hele jorden«. (Shaikh Hassan al-Banna,
stifter og øverste vejleder for Det mus
limske Broderskab).

»Vi må afvise demokratiet til fordel fo r
Islam, som det enestående og perfekte
system, skabt a f Den Almægtige... Vores
march er netop begyndt, og Islam vil i den
sidste ende besejre Europa og USA.«
(Shaikh Saeed Shaaban, Sunnimuslimsk
leder i Tripolis).
»Folksiger: ’L yv ikke’. Men dette gælder
ikke, når vi tjener Allahs vilje. Han lærte
mennesket at lyve, således at vi kan redde
os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore
fjender«. (Muhammed Navab-Safavi).
»De vantro følger falskheden, medens de
troende følger sandheden. Når du møder
de vantro, så hug deres hoveder af, og når
du har strakt dem til jorden, så bind dem
fast«. (Koranen Sura XL, VII, vers 3 og
4).
»De, som er imod at slå ihjel, har ingen
plads i Islam. Vor profet dræbte med sine
egne velsignede hænder. Vor Imam A li
dræbte mere end syv hundrede på én dag.
Hvis Troens overlevelse nødvendiggør, at
der udgydes blod, så er vi der fo r at ud
føre vor pligt«. (Ayatollah Sadeq Khalkhali, islamisk dommer).
»Jeg tror, at muslimerne en skønne dag
vil kaste sig over os«. (Helmuth Schmidt,
fhv. tysk forbundskansler, Socialdemo
kratiet, refereret i JyllandsPosten 16/8
1992).
De, der taler om kulturberigelse,
savner i stor udstrækning konkret
viden om de problematiske træk i
de fremmede kulturer, indvandrer
ne bringer med sig.

Farniliesammenføring
Misinformation:
»Vi mener, at det er en menneskeret, at
flygtninge kan leve sammen med deres
ægtefælle og mindreårige børn«. (Jørgen
Estrup, radikal MF. Berlingske Ildende
13/10-89).
»Selvfølgelig skal vi på dansk grund sørge
for, at familier ikke bliver splittet«. (Kir
sten Lee, radikal MF, Aktuelt 16/8 1989).
»Jeg kan ikke deltage i at være med til at
forbyde fo lk at gifte sig på tværs a f lan
degrænserne - det ville være helt fo r 
kert«. (Borgmester Peter Brixtofte, Ra
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dio Falcon 28/8 1991).

Faktum:
»Der bliver et stigende pres fo r at hente
fattige pårørende op til Danmark. Det vil
fortsætte, fordi der reelt ikke sker en in
tegration. Nåranden generations indvan
drerestadig henter deres ægtefæller i Tyr
kiet, er det jo et udtryk for, at integratio
nen ikke lykkes. Dermed kommer der nye
fremmede kulturer ind, som vil kræve
endnu flere sammenføringer... Det er
som snebolde, der ruller«. (Professor i
befolkningslære P. C. Matthiessen, Søn
dagsavisen 3, 20/5 1990).
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»Der er således et ekstremt eksempel,
som viser, hvordan to palæstinensiske
flygtninge på få år er blevet til 23 perso
ner. Familien er nu samlet og bor i seks
almennyttige lejligheder... og alle flyg t
ninge modtager bistandshjælp«. (Jyl
landsPosten 14/12 1989).
Familiesammenføringsreglerne
bruges som redskab til regulær im
migration langt ud over, hvad der
kan begrundes i det rimelige ønske
om at sikre samleven med ægtefæl
le og børn.

Fupægteskaber
Misinformation:
»Nogen... hævder, at der ligger rene pro
formaægteskaber bag en række familie
sammenføringer. Det er der overhovedet
ikke dokumentation for«. (Kirsten Lee,
JyllandsPosten 4/8 1990).

Faktum:
»F.eks. kender jeg en, derfast hvert andet
år rejser til Tyrkiet og gifter sigfo r penge.
Det er da mærkeligt, at ingen fatter mis
tanke«. (Anonym kvinde i Aktuelt 16/2
1991).
»Fremmedafdelingen er endda bekendt
med flere tilfælde, hvor tyrkiske mænd,
der allerede er gift og har børn i Tyrkiet,
lader sig skille, rejser til Danmark og gif
ter sig med en dansk pige. Efter 2 år lader
han sig skille fra den danske pige, hvor
efter han rejser til Tyrkiet og bliver ’genfo ren et’ med sin fraskilte tyrkiske hu
stru. Han gifter sig med hende igen, og
kort tid efter kommer han med kone og
børn til Danmark. Ringen er nu sluttet,
og det hele tager altså kun to år«. (Bladet
»Dit Politi« 4/1989).
»Min ven, 26 år, høj, slank og dannet fra
Nigeria (sort) ønsker pige, som vil hjæl

pe ham med at få opholdstilladelse her i
landet. Skriv uforpligtende og lad os mø
des. Billet m rk....(Annonce i Søndags
avisen 12/11 1989).
»Ofte få r kvinden et beløb på ikke under
10.000 kr. fo r at skrive under på vielses
attesten, hvorefter hun modtager mellem
500 og 2.000 kr. om måneden i to år,
indtil manden automatisk få r opholds
tilladelse. Derefter opløses ægteskabet«.
(Palle Sandvig, kriminalinspektør, Berlingske Tidende 27/8 1989).
»Tidligere f i k de danske kvinder og
mænd, som proforma giftede sig med en
udlænding uden fast opholdstilladelse,
typisk 20.000 kr. Men denne sag har vist,
at prisen i mindst ét tilfælde har været
omkring 70.000 kr. (Kriminalkommissær
Ole Toftegaard, B.T. 24/3 1991).
»Forbløffende mange børn har uden
landske fæ dre. Vi tror, at de har udnyttet
ensomme og skøre kvinder fo r at kunne
gifte sig til dansk statsborgerskab. Når de
opnår det, forlader de kvinderne«. (Psy
kolog Marie Gammeltoft, Rigshospita
let, Sydsvenska Dagbladet 9/4 1991).

»Vi har ingen talmæssig opgørelse, men
vi ved, at fo lk gifter sig proforma. Og vi
har også kendskab til, at udlændinge har
betalt sig til den form fo r ægteskab«.
(Direktør Frederik Schydt, Direktoratet
for Udlændinge, Fyns Stiftstidende 21/3
1992).
»De ægteskaber, hvor der er kontanter
imellem, hører ikke ligefrem til undtagel
serne, men de er i mindretal. De fleste er
piger, der siger ’lad mig få et par gode år
med en flot, udenlandsk m and’, og så
dem, der gør det a f menneskelig forståel
se. Det, der fo r alvor hører til undtagel
serne, er den rene skære kærlighed.«
(Anonym betjent der er beskæftiget med
efterforskning af proformaægteskaber,
Politiken 3/4 1993).
»Hvert år afvises ca. 2.000 asylsøgere i
Danmark. 11992 giftede 305 a f de afviste
asylsøgere sig. Året fø r var tallet 387, og
hertil kommer et antal, der gifter sig, in
den de modtager sidste afslag på asyl.«
(Politiken 3/4 1993).
Ægteskab med danskere er en ud
bredt metode til at skaffe sig op
holdstilladelse her i landet.

Kriminalitet
Misinformation:
»Udlændinge og indvandrere er ikke me
re kriminelle end danskerne generelt«.
(Journalist Arne Notkin i Weekendavi
sen 17/11 1989).
»Med den viden, vi har, er der ikke
grundlag fo r at hævde, at flygtninge
f.eks. skulle være mere kriminelle end
befolkningen som helhed«. (Dansk
Flygtningehjælps pjece »25 spørgsmål og
svar«, 1991, s. 17).
»Danskerne og indvandrerne er lige kri
minelle«. (Enslydende overskrifter i Jyllands-Posten 26/6 1992 og Politiken 24/6
1992 bygget på undersøgelse fra Mellem
folkeligt Samvirke).
»At indvandrere og flygtninge skulle væ
re skyld i ... øget kriminalitet har ingen

rod i virkeligheden«. (Nils Foss, formand
for Dansk Flygtningehjælp, Berlingske
Tidende 19/11992).

Faktum:

boende udlændinge relativt flere krimi
nelle enkeltpersoner i de fleste alders
grupper
( ’kriminalitetsfrekvens ’)«.
(Hans Juhler, Flemming Orth og Finn
Schwartz: »Udlændinges kriminalitet en komparativ undersøgelse, 1992, s. 15).

»Når man sammenligner de fastboende
udlændinge (både m æ nd og kvinder)
med den danske befolkning, har de fa st
boende udlændinge relativt flere krimi
nelle enkeltpersoner i de fleste alders
grupper«. (H. Juhler og F. Schartz’s
undersøgelse i bogen Udlændinges Kri
minalitet 1986, s. 68). Det fremgår af
samme undersøgelse (s. 67), at nordiske
statsborgere har en »lidt lavere mængde
kriminelle enkeltpersoner ...se t i forhold
til de øvrige udenlandske grupper«.

»Ifølge kriminalinspektør Ib Munch står
udlændinge bag hvert andet butikstyveri i
Slagelse politikreds. ’Heri medregner jeg
både asylsøgere, udlændinge med flyg t
ningestatus og fastboende indvandrere,
Østeuropæere, herunder russere, optræ
der hyppigt’, siger Ib Munch. Kriminal
kommissær Poul Erik Petersen vuderer
situationen tilsvarende i H olbæk politi
kreds«. (JyllandsPosten 20/10 1992).

»Når man sammenligner de fastboende
udlændinge (både m ænd og kvinder)
med den danske befolkning, har de fast

»Politiet har registreret et heroin-boom,
som det næsten er umuligt at stille noget
op imod, fordi handelen nu er domineret
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a f udlændinge«. (Kriminalkommissær
Mogens Lundh, leder af Rigspolitiets
Narkotikainformation, 27/12 1992).
»Det er nu synligt fo r os, at udlændinge
ne opererer helt nede på gadeplan, hvor
de tidligere kun stod placeret i den øver
ste del a f pyramiden«. (Kriminalkommis
sær Mogens Lundh, leder af Rigspolitiets
Narkotikainformation, Berlingske Ti
dende 27/12 1992).

»Indvandrerbøm og -unge udgør 43 pro
cent a f de unge under 18 år, der er blevet
pågrebet fo r en kriminel handling i Bellahøj Politistations område gennem årets
første 9 måneder. Det viser en ny intern
arbejsstatestik, som politiet har valgt at
lave, fordi erfaringerne fra politiet selv,
skoler og socialforvaltninger stemmer
overens; indvandrerbørn og -unge tegner
sig fo r en stigende del a f kriminaliteten«.
(Berlingske Tidende 1/12 1992).

»Praktisk taget al handel med narkotika i
Danmark er i dag på udenlandske hæn
der.« (Kriminalkommissær Mogens
Lundh, Rigspolitiets Narkotikainforma
tion, JyllandsPosten 1/6 1993).

Der er højere kriminalitet blandt
udlændinge.

Prisen
Generelt
Misinformation:
»Den danske Forening... har lavet et helt
urealistisk regnestykke, der hævder, at
flygtninge koster Danmark 10-12 milliar
der kr. om året. Vores tal viser, at det tal
er alt fo rh ø jt« . (Birthe Rønn Hornbech,
Venstre, Berlingske Tidende 24/9 1989).
»Den gang, vi startede med at lave op
lægget i Venstres udlændingeudvalg, da
gav vi hinanden håndslag på, at vi ville
laveen oversigt over, hvad udlændingene
koster. Vifa n d t ud af, at det var umuligt,
og nøjedes med at anføre nogle a f de tal,
der findes i finansloven. De tal, som Den
Danske Forening kører frem med, er helt
uansvarlige og uetiske. Det er også util
talende at gøre befolkningsgrupper op i
penge. Det vil jeg ikke være med til«.
(Birthe Rønn Hornbech, Venstre, Infor
mation 19/11990).
»De offentlige udgifter til asylsøgere og
flygtninge i Danmark udgjorde i 1990 ca.
2,5 milliarder kroner«. (Dansk Flygtnin
gehjælps brochure »25 spørgsmål og
svar« 1991).
»Der er intet belæg fo r at snakke om, hvor
meget flygtningene koster det danske sam
fund«. (Kirsten Lee, B.T. 18/6 1990).

Faktum:
»Spørgsmålet om, hvor store beløb asy
lansøgere, flygtninge og indvandrere ko 
ster samfundet, har tit været frem m e i
debatten. Der er uden tvivl behov fo r
officielle talpå området. Det er dog næp
pe muligt at forestille sig et regnskab, der
fuldstændigt dæ kker udgifter til og ind
komster fra de berørte grupper. Det er
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vanskeligt at trække grænsen for, hvilke
udgifter, som skal medtages, og mange
udgifter kan man ikke udskille. Det har
ikke været muligt fo r arbejdsgruppen,
inden fo r den givne tidsramme, at fore
tage en kortlægning og vurdering af, hvil
ke udgifter, som bør indgå i et officielt tal
på omkostningerne. - Arbejdsgruppen
kan imidlertid pege på nogle områder,
hvor der er store poster, som er forbund
ne med udlændingelovens virken og med
den gældende integrationspolitik. - Ud
gifterne på udlændingeområdet falder i
forskellige grupper. En gruppe er de om
kostninger, som er forbundet med asy
lansøgere og deres ophold her i landet.
Det drejer sig om driften a f Røde Kors
asylcentre og om udgifter i Direktoratet
fo r Udlændinge, i politiet, i Dansk Flygt
ningehjælp og i Flygtningenævnet. - Ud
gifterne til de udlændinge, som har fået
opholdstilladelse her i landet, kan deles i
to grupper. For det første er der nogle
poster på de offentlige budgetter, som
udelukkende vedrører indvandrere og/eller flygtninge: Udgifter til integrations
programmer, særlige arbejdsmarkeds
foranstaltninger og særlige foranstalt
ninger på undervisningsområdet. For det
andet er der forskellige ydelser, som gives
til borgere i Danmark efter ensartede reg
ler, uanset om der er tale om indvandrere:
F.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse, bi
standshjælp og boligstøtte. Der er inter
esse fo r at få opgjort, hvor stor en del a f
disse udgiftsposter, der vedrører flyg t
ninge hhv. indvandrere. Det vil være mu
ligt at fremstille disse opgørelser, hvis de
tidligere definerede persongrupper kan
identificeres ved hjælp a f personnumre«.
(Betænkning 1214/1991, s.21).
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Det er ikke muligt at lave en sikker
udgiftsopgørelse, fordi politikerne
ikke har ønsket at udskille tallene,
således at de kan aflæses.

Den Danske Forenings anslåede tal ud
gør, for så vidt angår ikke-aflæselige po
ster, en rekonstruktion, og de dækker
både flygtninge og indvandrere.
Samlet kan det siges, at det ikke er
gratis at have et stort antal fremmede
boende her med dansk levestandard i ar
bejdsløshedstider. Hver eneste én koster
det, det nu en gang koster at underholde
et menneske på dansk niveau med kost,
klæder, bolig, skole, sundhedsvæsen
m.v. Udgifterne skal ikke reduceres med
skatteindtægterne fra indvandrerne og
flygtningene - plejer man f.eks. at gøre
statens udgifter op med fradrag af skatte
betalingerne fra de statsansatte?
Det er ikke »uetisk« at føre et bedre
omkostningsregnskab. Man beregner
f.eks., hvad en hjerteoperation koster, og
det diskuteres, hvor mange hjertepatienter
der er råd til at redde. Skulle man så ikke
kunne diskutere, hvad det koster at have
fremmede mennesker på kost?

Nogle deltal:
»Flygtningene koster hvert år Danmark
omkring fire milliarder kroner, når man
ser på udgifterne fra modtagelsen a f
flygtningene, til den første del a f integra
tionsprocessen er overstået«. (Berlingske
Tidende 17/61990, referat af udtalelse af
justitsminister Hans Engeil).
»Dansk Flygtningehjælp bruger godt
7.000 om måneden pr. flygtning på inte

grationsarbejde«. (JyllandsPosten 8/10
1991).
»De samlede udgifter til asylcentrene,
underhold m. v., herunder udgifter til ud
sendelse a f asylansøgere efter afslag,
tolkning i forbindelse med sagsbehand
ling etc., udgjorde i 1992ca. 637millioner
kroner. Der er således tale om en stigning
på næsten 75% iforhold til 1991, hvor der
blev brugt cirka 365 mill. kr. til disse
udgifter. Det tilsvarende beløb fo r 1990
var 304 mill. kr., og i 1989 udgjorde ud
gifterne 167 mill. kr.«. (Udlændingedi
rektoratets Årsberetning 1992 s. 46).
Sammenholdt med antallet af asylsøgere
indebærer dette, at hver eneste asylsøger
(herunder uberettigede) kostede det dan
ske samfund 109.000 kr. i 1992.
»Politiets budget fo r 1991 udgør 1.347
mill. kr. incl. 503,7 mio. kr. til underhold
a f asylansøgere«. (Nyhedsbrev fra Rigs
politichefen nr. 2/1991).
I Justitsministeriets redegørelse »En ny ud
lændingepolitik«, 1991, s. 47, opgøres den
samlede udgift til flygtninge i før, under og
efter integrationsfasen til 2.543 mio. kr. i
1990 opgjort efter antallet af flygtninge (der
s. 22 angives til 31.500). Dette indebærer en
årlig udgift på ca. 80.000 kr. pr. person.
Men heri er ikke medregnet f.eks. arbejds
løshedsdagpenge samt udgifter i undervis
ningssektoren og sundhedssektoren.
»Der er tale om en samlet redegørelse fo r
dansk indsats i ulande, fo r udlændinge

politik (opholdstilladelse m. v.), flygtnin
gepolitik og indvandrerpolitik. - Et sam
let skøn viser, at de offentlige bruttoud
gifter udgør 18-20 mia. kr. på de omtalte
områder. ’Der er tale om en meget stor
dansk indsats’, udtaler indenrigsminister
Thor Pedersen«. (Regeringens redegørel
se for en samlet indvandrerpolitik, for
året 1992).
»Det koster over 100 millioner kr. årligt
at tolke fo r fremmedsprogede, som på
den ene eller anden måde kommer i kon
takt med myndighederne«. (Undersøgel
se i B.T. 21/9 1992).
»Integrationen a f flygtninge i Danmark
er slået fejl. Kombinationen a f høj ar
bejdsløshed og diskrimination betyder,
at langst størsteparten a f alle flygtninge
sidder fa st i det danske bistandssystem.
En undersøgelse udarbejdet a f Socialmi
nisteriet viser således, at i gennemsnit bli
ver 87% a f flygtningene varige bistand
sklienter. Blandt de resterende 13% er
mange under uddannelse eller modtager
anden fo rm fo r støtte. Undersøgelsen
omfatter alle flygtninge, der er kom met
til landet fra midten til slutningen a f
1980’erne. Tendensen vurderes ikke at ha
ve ændret sig de seneste år. Der er snarere
tale om en yderligere stigning. Problemet
kan forudses yderligere skærpet i takt
med med den øgede ledighed og forøget
tilstrømning a f flygtninge. Mødet med
det danske bistandsystem kan også virke
overvældende på mange flygtninge, bl.a.
fordi der ofte udbetales betydeligt flere

penge, end de er vant til. En opgørelse fra
Århus kommune viser, at udgifterne til
flygtninge på kontanthjælp er firedoblet
på fem år og udgør nu 19 % a f den sam
lede kontanthjælp«. (Ugebrev Mandag
Morgen nr. 4 1993).
»Vi har også problemer med fo lk, hvis
identitet ikke kan konstateres. Hvem er
de? Hvor kommer de fra? Kan identitet
ikke konstateres skal sagen ekspederes
her i landet. Vi har set eksempler på sa
ger, der løber på 4. og 5. år. De få r natur
ligvis hjælp som en dansker imens«.
(Anonym socialrådgiver i København.
DDF kender pågældendes identitet).
»Modersmålsundervisningen gennemfø
res på grundlag a f Undervisningsministe
riets bekendtgørelse a f 20 november 1984
om folkeskolens undervisning a f frem 
medsprogede børn... Undervisningen
om fatter2675 københavnske eleversamt
ca. 300 elever med bopæl uden fo r Kø
benhavn. For de 300 elever modtages re
fusion a f udgifterne fra elevernes bopæl
skommuner. - Undervisningen omfatter
ialt 25 sprog.... - Til modersmålsunder
visningen er der i 1993 på skolevæsenets
budget optaget en udgift på i alt kr.
6.580.000 i betaling fo r elever med bopæl
uden fo r København.« (Brev af 1/4 1993
fra borgmester Tom Ahlberg, Køben
havns Magistrats 1. afdeling, J.nr. 00114/93, 231/93). Det giver en udgift på ca.
kr. 22.000 pr. elev - 58 millioner for un
dervisning i fremmedsprog til køben
havnske indvandrerelever.

Sociale ydelser og boligforhold
Misinformation:
»Sammenlignet med samtlige danske fa 
milier modtager indvandrerne mindre«.
(Bent Østergaard, mangeårigt medlem af
Flygtningehjælpens repræsentantskab
og af Flygtningenævnet i pjecen »Det
passer ikke«, 1988).
»Det er et fastslået princip i Danmark og
andre nordiske lande, at det sociale sik
kerhedsnet skal gælde fo r alle med fa st
opholdstilladelse i landet uanset bag
grund. - Bistandsloven er farveblind og
skelner ikke mellem hverken race, tro el
ler hudfarve hos de personer, der ikke
kan klare sig selv økonomisk og derfor
har behov fo r støtte fra det offentlige. -

Flygtninge vil ofte stå i en meget udsat
situation ved starten a f tilværelsen i Dan
mark og vil derfor som regel skulle have
etableringshjælp, som man kun sjældent
ser danskere have behov for, simpelthen
fordi man kun yderst sjældent ser dan
skere i en tilsvarende social situation«.
(Dansk Flygtningehjælps brochure »25
spørgsmål og svar«, 1991, s. 12).

Faktum:
På det sociale område ydes hjælp efter
faste takster i henhold til bistandslovens
§ 37. Denne hjælp (pr. 1/71993) består af
3 elementer: 1) Grundbeløb (normalt
2.002 kr. de første 9 mdr., derpå 2.641 kr.
mdl.). 2) Børnetillæg på som udgangs

punkt 1.158 kr. pr. barn. 3) Derudover
dækkes de faktiske boligudgifter til hus
leje (ud over den almindelige boligsi
kring), gas, varme og lys.
Der er en særlig takst for unge, der
ikke tidligere har haft indtægter, på 1.986
kr. for hjemmeboende og på 3.310 kr. for
udeboende. De små takster for unge an
vendes imidlertid ikke for unge flygtnin
ge.
Udbetalingen beskattes ikke. Den be
grænses imidlertid af et såkaldt kontant
hjælpsloft, som er på 11.092 kr. Loftet
gælder dog ikke, såfremt indkomsten
førhen har været større (herunder hvis
det lykkes en indvandrer at overbevise
sagsbehandleren om, at den har været
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større i hjemlandet).
Ved siden af de nævnte beløb ydes bo
ligsikring og i visse tilfælde friplads i dag
institution, ligesom familer med børn
modtager den normale »børnecheck«.
Endvidere er der 1 bistandslovens § 43
hjemmel til at yderligere udbetalinger.
Således kan der gives en (brutto)revalideringsydelse på 11.431 kr. månedligt med
henblik på gennemførelse af en erhvervs
afsluttende uddannelse, når det drejer sig
om en person i en særligt udsat gruppe. I
en vejledning af 26/61987 fra Socialmini
steriet fastslås det (side 5), at flygtninge
og indvandrere hører til denne kategori.
Fremmedsprogethed antages således i sig
selv at indebære, at man er særlig udsat.
For danskernes vedkommende skal der
derimod kunne godtgøres et handicap for
at opnå denne ydelse. Særydelserne inde
bærer bl.a., at der kan ydes særlige til
skud til uddannelse, transport hertil m.v.
Hvad der ydes og i hvor mange år, be
stemmes af bistandskontoret. Når det
drejer sig om flygtninge, tror medarbej
derne ofte, at Dansk Flygtningehjælps
»overgivelsesbrev« (hvorved flygtningen
overlades til kommunen) er lov. Den
»handleplan« der lægges i perioden un
der Flygtningehjælpen, følges normalt.
Den plejer at følge flygtningens uddan
nelsesønsker - og de er som regel ambi
tiøse. Flygtningene vil være læger, juri
ster, tandlæger, civilingeniører osv. Når
så kommunernes sagsbehandlere tror, at
det skal de også have lov til at blive, så
bliver det dyrt. Især hvis flygtningen slet
ikke har evner til at gennemføre uddan
nelsen, og den derfor trækker ud. Selv
godt integrerede dansktalende flygtninge
hjælpes til gratis uddannelser, som dan
ske aldrig får mulighed for.
Endelig kan der efter bistandslovens §
46 gives tilskud til medicin, tandbehand
ling samt enkeltstående udgifter (f.eks.
etableringsudgifter - indskud, bohavetøj
m.v.). § 46 benyttes til betaling af alle
mulige behandlingsformer, f.eks. aku
punktur, fodterapi, hårtransplantatio

ner, alm. massage, enetimer i svømning,
behandling på Rigshospitalets afdeling
for torturofre (uanset at klienten sand
synligvis aldrig har været udsat for tor
tur). Herudover ydes ofte højskoleop
hold.
Kultursociologen Eyvind Vesselbo, der
i flere år har arbejdet for bl.a. Under
visningsministeriet med flygtninge og
indvandrere, har indsamlet eksempler
på, at det offentlige udbetaler helt op til
230.000 kr. årligt pr. flygtningefamilie
med børn (JyllandsPosten 28/3 1993).
Indvandrere og specielt flygtninge får
iøvrigt bedre rådgivningsvej ledning end
danske. Disse rådgivere véd nøjagtigt,
hvilke knapper der skal trykkes på, og
kan ofte køre rundt med de kommunale
sagsbehandlere. Allerede medens flygt
ningene er i Dansk Flygtningehjælps re
gi, er der en forskel på dem og danske. De
får således 2 sagsbehandlere, nemlig 1 al
mindelig sagsbehandler og 1 boligsagsbe
handler, som søger at placere dem så højt
i boligkøen som muligt (d.v.s typisk før
danskere). I den første 18-måneders pe
riode, hvor pågældende befinder sig un
der Flygtningehjælpen, er udbetalinger
ne af sociale ydelser normalt også mere
large end de tilsvarende til danske bi
standsklienter. Dette hænger sammen
med, at udgifterne her refunderes af sta
ten. Der findes endvidere specielle ind
vandrerrådgivninger og kvinderådgiv
ninger.
Møder en almindelig klient til samtale,
koster denne intet ud over sagsbehand
lerens løn. Mange indvandrere, familie
sammenførte og flygtninge møder der
imod med tolke og venner, familie m.v.,
der tolker og kræver og får ca. 200 kr. i
timen (sædvanligvis mindst 2 timer). Ved
»vanskelige tolkninger« betales dog ofte
351 kr. i timen.
På boligområdet kan kommunen for
lange at få stillet hver fjerde ledige lejlig
hed i almennyttige Boligselskaber til rå
dighed for boligsociale opgaver (jf. Lov
om boligbyggeri, § 14, stk. 2). Dette bru

ges til at sikre flygtninge en fortrinsret.
Efter Lov om boligbyggeri § 14 og Lov
om individuel Boligstøtte § 57 i hæfter
kommunen for lejetab fra det tidspunkt,
hvor en sådan lejlighed er til rådighed, og
indtil udligning finder sted, men kommu
nens udgift dækkes af staten. Kommu
nen kan endvidere yde lån til betaling af
flygtningens beboerindskud ud over de
ellers gældende regler om egenbetaling (§
57 e og f i Lov om individuel Boligstøtte).
Er en lejlighed med kommunal godken
delse blevet udlejet til flygtninge, garan
terer kommunen for opfyldelse af de
kontraktsmæssige forpligtelser til istand
sættelse ved fraflytning (§ 14, stk. 3, i Lov
om Boligbyggeri). Ifølge Boligstyrelsens
bekendtgørelse af 10. marts 1987 har unge
flygtninge i øvrigt ekstraordinær (for
trinsret til at få bolig på kollegier m.v.
Der er mange eksempler på, at specielt
flygtninge hjælpes ind i boliger, som an
ses for at være for dyre for danske bi
standsklienter.
En sagsbehandler på et københavnsk
bistandskontor har optalt, at 22 % af
klienterne var fremmede (flygtninge og
indvandrere - herunder med dansk stats
borgerskab).
Eksempel: Familien Kweig fra Liba
non (far, mor og to børn) modtager ialt
kr. 15.750 kr. skattefrit - netto over bi
standsloven (hvortil kommer periodevise
specialtilskud efter lovens § 46). Familien
bor i hovedstadsområdet i et lejet række
hus på 107 kvadratmeter. Faderen udta
ler: »Vores indkomst ser pæ n ud. Men vi
synes, at det er uretfærdigt, at nogle
flygtningefamileier få r meget mere end
os. Selv blandt familier med samme antal
børn, få r nogle 2000- 3000 kroner mere
om måneder.... Under Flygtningehjæl
pen var der ingen grænser. Vi f i k husleje,
forsikring, tandlæge, lys, varme, medicin
og børnehaven betalt. N u afhænger alt a f
sagsbehandleren. Nogle giver ubegræn
set - andre giver intet. Det er et spørgsmål
om at spille komedie...« (Jyllandsposten
29/3 1993).

Arbejdsløsheden
Misinformation:
»Der er ingen sammenhæng mellem det
relativt beskedne antal arbejdstagere a f
udenlandsk herkomst og de meget store
arbejdsløshedstal«. (Bent Østergaard,
mangeårig deltager i Flygtningehjælpens
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repræsentantskab og Flygtningenævnet i
»Det passer ikke«, 1988).
»At flygtninge og indvandrere skulle væ
re skyld i arbejdsløsheden ....har ingen
rod i virkeligheden«. (Nils Foss, formand
for Dansk Flygtningehjælp, Berlingske
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Tidende 19/1 1992).

Faktum:
Hver eneste arbejdsplads, der besættes af
en indvandrer, kan nu en gang ikke tillige
besættes med en arbejdsløs dansker!

Eksport af penge?
Misinformation:
»Idag vil en indvandrerfamilie ofte bruge
praktisk talt alt, hvad de råder over, til
daglig forbrug, og pengene forbliver såle
des i Danmark, om end der stadig foregår
en hel del pengehjemsendelser«. (Bent
Østergaard, mangeårigt medlem af
Flygtningehjælpens repræsentantskab
og af Flygtningenævnet, i pjecen »Det
passer ikke«, 1988).

Faktum:
»Generelt tyder flere udtalelser på, at der
fra flygtninge i Danmark sendes mange
penge hjem til Sri Lanka - oftest LIS $
sendt i breve, men også ’et par tusinde’
med postanvisning. Pengene bruges så til
afbetaling a f rejsegæld, gaver til familie
og venner derhjemme, investering i Sri
Lanka fo r det tilfælde, at eventyret i
Danmark en dag er slut, f. eks. i fast ejen
dom - og én a f ceyloneserne kunne fo r 
tælle, at nogle a f flygtningene udlåner
dollars imod at få afdrag og renter (4%
pr. måned) tilbage i Rupee...« Han (en
srilankansk diplomat) fortalte mig, at
»medens 150.000 tamiler flygtede over
strædet til Tamil Nadu i Sydindien - in
gen borgerkrigsramte singhalesere eller

andre etniske grupper, der var lige så ud
sat fo r terrorisme og drab i de udsatte
områder, flygtede til udlandet - så be
nyttede 50.000 sig a f situationen til at
emigrere til Canada og Europa, bl.a til
Danmark. Da kun et fåtal a f disse emi
granter skønnes at være terrorister eller
kriminelle, ønsker ingen i Sri Lanka, at
de nogen sinde vender tilbage, uanset at
de ikke kommer fra de fattigste befolk
ningsgrupper. Den væsentligste grund til
denne politik er, at de 50.000 udvandrere
til den rige verden, som nu bliver fulgt op
a f et større antal familiemedlemmer, ko
ner, børn og slægtninges børn, er nemlig i
dag kilden til den største valutatilgang til
Sri Lanka. Der kommer flere penge til
landet som gaver og investeringer fra
flygtninge, end téeksporten indbringer,
og flygtningenes penge vurderes til at fo r 
bedre situationen i Sri Lanka mere end de
bilaterale u-landsbidrag fra i-landene«
(Markedsanalytiker cand.oecon. Erik
Lunds »Pilottest blandt srilankanske
flygtninge i Danmark«, juni 1989).
»Socialkonventionerne med Tyrkiet, Ju
goslavien og Pakistan finder anvendelse
på folke- invalide og enkepension... -

Tyrkiske, jugoslaviske og pakistanske
statsborgere er - i henhold ti! de respekti
ve konventioner -berettiget til folkepen
sion, når de har været beskæftiget i Dan
mark i mindst 42 måneder og har haft
fast bopæl i landet i sammenlagt mindst 5
år mellem deres 15. og 67. år. - Pensionen
kan også udbetales, selv om den pågæl
dende har fast bopæl i Tyrkiet, Jugo
slavien eller Pakistan j)å udbetalingstids
punktet. - Tyrkiske, jugoslaviske og
pakistanske statsborgere, der har arbej
det i Danmark i mindst 12 måneder, har
ret til invalidepension. Det er en betingel
se, at de efter det fyldte 15. år har haft fast
bopæl i Danmark i en uafbrudt periode
på mindst 12 måneder umiddelbart forud
fo r indgivelsen a f ansøgningen, og at de
under deres seneste sammenhængende
bopælsperiode i Danmark i mindst 12
måneder har været fysisk og psykisk i
stand til at udføre normalt arbejde, og at
uarbejdsdygtigheden indtrådte, mens de
havde bopæl, i Danmark. - Invalidepen
sion kan også udbetales, hvis man har
fa st ophold i henholdsvis Tyrkiet, Jugo
slavien eller Pakistan.« (Regler og Be
stemmelser om Indvandrere, 3. udg. Ole
Hammer, Mellemfolkeligt Samvirke).

Racisme
Misinformation:
»Den generelle holdning blandt iagtta
gere i Danmark går ud på, at racismen i
de seneste år er blevet et mere alvorligt og
påtrængende problem...« (Europa-Par
lamentes undersøgelsesudvalg om racis
me og fremmedhad, Beretning 1991, s.
22 ).
»Når man aften efter aften kan se små
indslag i OBS, der siger: »Kun en tåbe
frygter ikke havet«, hvorfor så ikke også
indslag, der siger: »Kun en tåbe frygter
ikke racismen«. (Birte Weiss, Socialde
mokratiet, Folketinget 3/12 1991).
»Der er to slags racisme: 1) Den åbne,
fjendtlige og uvidende og så 2) den di
skrete, intelligente og indforståede. - Pia
Kjærsgaard repræsentere den først
nævnte racisme ... Den sidstnævnte...
finder vi bl.a. i Socialdemokratiet«. (Ba-

shy Quarishy, pakistansk indvandrer,
Aktuelt 22/5 1988).
»Den Danske Forening (er) en racistisk
forening«. (Vikarbureaudirektør Jens
Sejersen, Land og Folk 11-12/8 1990).

Faktum:
»Racisme -n. uden piur. (afl. a f race I, se
-isme; jf. fransk racisme) teori om, at en
nations racerenhed bør bevares, tro på en
bestemt races overlegenhed og medfødte
ret til at herske. - ra’cist -en, -er (afl. a f
racisme; se -ist) - ra ’cistisk adj, (se -isk)«.
(Nudansk Ordbog, Politiken, 13. udg.).
»Udtalelsen ... ’Den Danske Forening
(er) en racistisk forening’, kendes ube
føjet«. (Østre Landsrets dom af 2/61992,
10. afd. a.s. nr. 488/1991).
»Og så er den objektive sandhed, at dan

skerne vel er det mindst racistiske fo lke
fæ rd i verden. I naive, godhjertede, idea
listiske danskere! Dette er virkeligheden,
når man er i stand til at se den uhildet
udefra. - Kig selv engang ud over hegnet
til andegården! Enhver antydning a f ra
cisme er fuldstændig forfejlet, når man
kender bare lidt til virkeligheden stort set
alle andre steder i verden. - Tro dem ikke!
Kast jeres vældige åg a f skyldfølelse a f
jer! - Tænk og lev som de fribårne men
nesker, I er!«. (Eduardo Farah, libanesisk-mexicaner, i »Økologisk Ideologi« 1.
s. 151).
»Jeg er sort amerikaner og bor her i Dan
mark. Min kone er dansk, og min datter,
som er fire år gammel, er fø d t her. - I al
den tid, jeg har været her, harjeg fø lt mig
velkommen og er blevet behandlet venligt
a f danskerne. - Jeg har læst artikler i
jeres aviser, hvori nogle udlændinge har
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kaldt det danske fo lk fo r racister. Men
jeg må sige det modsatte. - Det er selv
følgelig klart, at danskerne er bekymrede
over arbejdsløshed, manglende boliger,
høje skatter og det politiske styre. Det
kan være svært fo r selv danskerne at
sætte sig rigtigt ind i og forstå. - Ja, det
er jo ting, alle andre lande har problemer
med, og som gør fo lk nervøse, men den
ne bekymring gør ikke danskerne til raci
ster«. (Ralph Burreli, Ekstra-Bladet 31/1
90).
»Vi, der vil have den muslimske indvan
dring definitivt stoppet, og muslimernes
loyalitet mod deres nye fæ dreland klart
bekræftet, er ikke racister. Men vi vil
have lov til at skelne mellem frihed og
ufrihed, og mellem retfærd og terror.«
(Forfatteren Ole Hyltoft, EkstraBladet
6/4 1989).
»Bekæmpelse a f racisme er efterhånden
blevet arbejdsløse venstrefløjspolitikeres
beskæftigelsesterapi. De bruger begre

bet terroristisk til at tyrannisere politiske
modstandere med. Den rendyrkede racis
me findes så godt som ikke i Danmark.
Men jagten efter den er blevet en hel be
sættelse. - Hvis der dukker nogle få ek
sempler op på uforfalsket racisme, ople
ves det nærmest som en lettelse. Så er der
igen noget at bekæmpe og beskylde andre
for, samtidig med at ens eget selvværd
kan vokse«. (Mehmet omit Necef, tyrkisk
indvandrer, Weekendavisen 13/3 1992).
»Den herskende mening herhjemme er
godt på vej til at blive som de to aber med
hænderne fo r øjne og øren: Ikke se, ikke
høre. Den tredie abe med lukket mund er
den brede befolkning. Man lukker a f fo r
det ubehagelige problem, at et stort fler
tal a f befolkningen vender sig imod den
gældende flygtninge- og indvandrerpoli
tik. Og i stedet fo r at sætte sig ind i, hvad
der få r befolkningen til at se med skepsis
på politikernes håndtering a f disse
spørgsmål, skælder man den ud og p o 
lerer egen helgenglorie. - ’De kæ fter op

med de mest utrolige grovheder’, som
M imi Jacobsen siger om alle dem, der har
en anden mening om, hvordan man kan
tilrettelægge dansk flygtningepolitik. Og
hun bliver udnævnt til ’modige M im i’ og
få r tillagt de ædleste egenskaber, som om
der er noget modigt ved at stemme i med
den opfattelse, der fo r tiden afalle tone
angivende kredse er kanoniseret som den
eneste sande. - Vi er godt på vej til, takket
være en intolerant og hysterisk holdning i
de helliges samfund, at kriminalisere det
store flertal a f skikkelige mennesker,
som hverken er racister eller frem m ed
hadere, men som ikke desto mindre må
finde sig i at blive tilsvinet med disse
skældsord, som nu tankeløst efterplapres
a f enhver mediepapegøje. - Der er natur
ligvis smågrupper, som det giver mening
at kalde racister. Men de er så marginale,
at de intet betyder. Den sikreste måde at
styrke disse ynkelige kræfter på er imid
lertid at slå befolkningens flertal i hart
korn med dem.« (Professor Bent Jensen,
Weekendavisen 31/12 1992).

Er vi alle indvandrere?
Misinformation:
»Ser du tilbage i historien, har der været
indvandrere altid og a f alle mulige slags,
herrenhutter og spaniere og tatere og p o 
lakker og ungarer og kartoffeltyskere og jøder«. (Klaus Rifbjerg, Aktuelt 14/
12-91).

Faktum:
»En stabil jæger-befolkning f ik Dan
mark fø rst fo r ca. 10.000 år siden........
Disse jægere har efter alt at dømme været

voresforfædre. Indtilforfå år siden troe
de man ganske vist, at der havde været en
række folkevandringer ind i Danmark,
bl.a. da landbruget blev indført. Den ny
este forskning synes imidlertid at vise, at
den danske befolkning kun i ringe grad
har været udsat fo r indvandring udefra.
Selv i den store folkevandringstid fo r
1500 år siden gik bevægelserne uden
om Danmark og de andre nordiske lan
de. Derfor er danskerne nok det fo lk i
Europa, der længst har boet på samme

sted...... (Sven Skovmand »Den danske
historie« fra oldtiden til år 1500, s. 12).
Påstanden om, at »vi alle er ind
vandrere«, tjener til at tilsløre det
problem, vi står over for. Henvis
ningen til, at der tidligere er kom
met forskellige grupper af indvan
drere, slører, at det drejede sig om
langt mindre grupper og med en
beslægtet kulturbaggrund.

Holdningerne
Hvem lyver?
Misinformation:
»Den danske Forening foretager en »ky
nisk og energisk spredning a f urigtige op
lysninger...«. (Professor, dr. jur. Ole
Espersen, socialdemokratisk folketings
medlem i Politiken 24/11989).

Faktum:
»Hvad er det fo r urigtige oplysninger, vi
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har spredt?« (dr.phil. Sune Dalgård, for
mand for Den Danske Forening, spørgs
mål til Ole Espersen i Politiken 13/2
1989). Sune Dalgårds spøgsmål blev ikke
besvaret.
Den Danske Forenings materiale be
tegnes gang på gang som »urigtigt«, »ab
surd«, »racistisk« osv. Spørgsmål om,
hvori fejlene m.v. består, besvares imid
lertid aldrig. Faktisk er der ikke påvist
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fejl i materialet, selv om det ofte påstås,
at det indeholder fejl.
Mange hævder, at de vil aflive »myter
ne« om indvandringen. Dette er der også
god brug for. Som det jo nemlig ses af
eksemplerne, er der mange falske oplys
ninger ude i debatten.
Den Danske Forening skrev derfor den
9/12 1987 bl.a. følgende til justitsmini
steren:

»Den Danske Forening har gennem de
sidste måneder tilstillet Hr. Justitsmini
steren en ræ kke spørgsmål vedrørende
indvandrer- og flygtningepolitik. - Til
trods fo r den uforstående holdning, del
vis kampagne, som med urigtige oplys
ninger om vore mål og hensigter føres i
forskellige medier, modtager vor fo r 
ening en stadig strøm a f henvendelser
med spørgsmål til belysning a f forholde
ne ... Det overstiger vore kræfter at vi
derebringe blot væsentlige forespørgsler
til regeringen, og vi befrygter derfor en

følelsesladet meningsdannelse fulgt a f en
mistillid til myndighederne, som - må det
befrygtes - vil tiltage, når konsekvenser
ne a f den førte politik indtræffer med
årene. - Vi skal derfor tillade os at fore
slå, at der nedsættes et udvalg til frem 
skaffelse a f oplysninger om indvandrerog flygtningeproblemer og til udarbejdel
se a f det nødvendige informationsmateri
ale. Vi forudsætter selvsagt, at det vil
være muligt, at udvalget få r en sådan
sammensætning, at alle - indbefattet vo
re medlemmer - kan fø le sig sikre på

objektivt og seriøst arbejde«.
Trods rykker har foreningen ikke fået
noget svar. Flygtningehjælpen har næg
tet at støtte kravet om et uvildigt udvalg.
Det samme har formanden for Socialde
mokratiets indvandringsudvalg og andre
af dem, der hævder, at de vil aflive my
terne om indvandringen.
Hvem lyver? De, der vil have uvil
dige til at undersøge sagerne, eller
de, der ikke vil?

Meningsmålinger
Misinformation:
»Der er kun tale om en lille minoritet«.
(Borgmester Henrik Christiansen, Ros
kilde, om DDF, Roskilde Dagblad 16/191).
» / antal udgør Den Danske Forening en
minoritet svarende til fo r eksempel pun
kerne«. (Tom Yensen i HK-bladet 4/1-90).

Faktum:
- 46% af vælgerne anser indvandrer- og
flygtningepolitikken som landets vigtig
ste politiske problem. (Sensor, Jyllands
posten 6/12-90).
- 92% vil fastlåse flygtningeudgifterne
på det nuværende niveau, og det kræver
en stramning af lovgivningen. (Observa,
B.T. 12/12-89).

- 55% mener, at vi skal have en folkeaf
stemning om flygtningeloven. (Observa,
B.T 26/10-91).
- 91% mener, at det offentlige skal stand
se undervisningen af indvandrere/flygt
ninge i deres hjemlands sprog og i stedet
for bedre danskundervisningen. (Ekstra
Bladet, undersøgelse 12/1-92).
- 63% var imod Palæstinenser loven (der
gav flere hundrede palæstinensere masse
asyl). (Observa, B.T. 23/2-92).
-42% ønsker, at arbejdsløse indvandrere
skal sendes hjem. (Sonar, JyllandsPosten
30/4-92).
- 90% mener, at det er bedst på længere
sigt at tilstræbe, at flygtningene kan
komme tilbage til deres eget land (Gallup,
Berlingeren 14/2 1993).

- 67% mener, at Danmark modtager for
mange spontanflygtninge. (Observa, B.T.
27/10-91).

- 75% tror, et der bliver flere voldelige
sammenstød på grund af flygtninge og
indvandrere (Gallup, Berlingeren 14/2
1993).

- 59% vil have begrænset flygtningenes
adgang til landet. (Gallup, Berlingske Ti
dende 12/8-90).

- 82% frygter, at det vil komme til flere
angreb på asylcentre. (Sonar, Jyllands
posten 27/6-93).

- 52% mener, at Danmark modtager for
mange flygtninge. (Sonar, JyllandsPosten 27/6-93).

- 88% mener, at kriminelle asylsøgere
straks skal kunne udvises uanset deres
ansøgning om asyl. (Sonar JyllandsPo
sten 27/6-93).
- 64% mener, at det er uberettiget at
kalde folk, der vender sig mod tilgangen
af fremmede, for racister og fremmed
hadere. (Gallup, Berlingeren 14/2 1993).

- 72% mener, at de sociale goder i Dan
mark tiltrækker flygtninge. (Gallup, Ber
lingske Tidende 12/8-90).
- 62% mener, at familiesammenførings
reglerne er en dårlig ordning. (Observa,
B.T. 18/11-90).
- 73% mener, at familiesammenførings
reglerne fører til større indvandring.
(Gallup, Berlingske Tidende 29/10-90).
- 65 % mener, at det vil være til skade for
verden, hvis Islam bliver væsentlig mere
udbredt. (Gallup, Berlingske Tidende 10/
4-88).

- 72% mener, at flygtninge ikke uden
videre skal have samme ret som danskere
til boliger og sociale ydelser. (Sonar, Jyl
landsposten 13/8 1993).

ster, fordi de siger, at her er for mange
flygtninge og indvandrere; 93% mener,
at indvandrere, der dømmes for vold,
voldtægt o.l. bør kunne udvises; 71% me
ner, at myndighederne behandler flygt
ninge så godt, at de ikke har lyst til at
vende hjem, selv om forholdene i deres
hjemland bliver fredelige. (Observa B.T
10/9 1993).
»Det er ikke kun Den danske Forening,
der råber op nu. Det er stemningen over
alt. Alle politikere melder om det fra mø
derne. De få r det i hovedet med det sam
me«. (Mimi Stilling Jacobsen, Ekstra
Bladet 7/11-92).
- »Konkrete politiske tiltag skal komme
nu! Politiske stemninger som f.eks. Den
Danske Forening må ikke længere svares
med tilbagetrukket tavshed. Dette mener
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
og Socialistisk Folkepartis Ungdom i Å r
hus, hvilket også understøttes a f 60% a f
de adspurgte elever i undersøgelsen«.
(Pressemeddelelse fra DslJ og SFU, År
hus, efter opinionsanalyse på Århus Ka
tedralskole, januar 1992).
En varierende majoritet nærer
samme bekymringer som Den
Danske Forening. Der er ingen
overensstemmelse mellem opfat
telsen hos den overvejende del af
befolkningen og den udlændinge
politik, folketingsflertallet fører,
understøttet af medierne.

- 54% mener, at flertallet af flygtninge i
Danmark er bekvemmelighedsflygtnin
ge; 61% mener, at Danmark ikke har råd
til at modtage flere flygtninge; 83% me
ner, at det er forkert at kalde folk raci
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En realistisk udlændingepolitik
- problembeskrivelse og løsningsforslag
Vedtaget på Den Danske Forenings landsmøde 1993
På D D F ’s landsmøde 1993 ved
tog forsamlingen et oplæg til en
realistisk udlændingepolitik in
deholdende en gennemgang af
indvandringens årsager, pro
blembeskrivelse og løsningsfor
slag. De sidstnævnte dele af ved
tagelsen ser sådan ud:

Problemerne
DET HOMOGENE SAMFUND.
Danmark har hidtil været et homogent
samfund med fælles kultur og værdinor
mer. Dette er i lyset af de spændinger, der
findes i lande med flere kulturer, noget af
en gave. I takt med tilførelsen af helt
fremmedartede kulturer, hvoraf mange
endog rummer træk, der er ganske ufo
renlige med danske levenormer (jfr.
f.eks. muslimernes kvindesyn) vil stabili
teten i det danske samfund gå tabt.
En vellykket »integration« af indvan
drerne til udligning af tilsvarende kultur
kløfter, som dem indvandringen nu tilfø
rer det danske samfund, har ikke fundet
sted nogetsteds i Europa. Tværtimod har
det f.eks. i Frankrig vist sig, at 3. og 4. ge
nerationsindvandrerne har genfundet de
res egen kulturelle (oftest muslimske)
identitet i opposition til den franske. Og
som bekendt er det i det tidligere Jugosla
vien end ikke efter 500 år lykkedes at få de
kristne og muslimske indbyggere til at le
ve i fordragelighed med hinanden.
løvrigt må medlemmerne af et sam
fund, der skal kunne fungere ordentligt,
være fælles om ikke blot centrale, prin
cipielle leveregler (f.eks. på ligebehand
lingsområdet) men om alle de forhold,
der skal få en hverdag til at fungere (f.eks.
sprog, helligdagsnormer o.s.v.).
DET SIKKERHEDSPOLITISKE
PROBLEM.
Situationen i Mellemøsten og Nordafrika
vil sandsynligvis eksplodere før eller si
den, fordi disse områder i det lange løb ik
ke har udsigt til at kunne brødføde deres
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voksende befolkninger. Et højst tænke
ligt scenario i en sådan forbindelse vil væ
re, at Islam først bliver en ideologisk/reli
giøs tilflugt for mennesker, der lever en
udsigtsløs tilværelse (tænk blot på funda
mentalismens vækst i området i disse år),
og dernæst påskud til geografisk ekspan
sion. I det øjeblik dette sker, vil de mus
limske befolkningsgrupper i Vesteuropa
komme til at udgøre en indre sikkerheds
risiko af uoverskuelige dimensioner, for
di mange medlemmer heraf vil være mere
loyale over for deres oprindelige hjemlan
de og folkefæller end over for de vesteu
ropæiske nationer.
DET DEMOGRAFISKE ASPEKT.
Antallet af danskere falder for øjeblikket
på grund af lavt fødselstal. Dette er i sig
selv ingen skade til, da det vil aflaste vort
fysiske miljø. Men det bliver et problem,
når store grupper af fremmede etablerer
sig her og vokser ukontrollerbart i antal.
Antallet af indvandrere fra stærkt kultur
fremmede lande er gennem den seneste
snes år vokset med i gennemsnit ca. 10 %
år for år. Såfremt denne udvikling fort
sætter, vil konsekvenserne på længere
sigt kunne aflæses på enhver lommereg
ner: Danmark vil inden for et i historisk
perspektiv meget kort tidsrum blive do
mineret af indvandrerne.
ØKONOMIEN.
Indvandringen påfører modtagerlande,
der kæmper med en udbredt arbejdsløs
hed, et uhåndterligt økonomisk problem.
De nytilkomne skal jo nemlig på den ene
eller anden måde have tøj på kroppen,
mad i munden og tag over hovedet, uden
at de i princippet selv kan yde noget til
det. Får de arbejde, er der i de fleste til
fælde andre, som bliver arbejdsløse i ste
det. Det danske socialsystem er slet ikke
indrettet til at kunne bære denne nye byr
de, men forudsætter tværtimod en helt
anden fordeling af erhvervsaktive og er
hvervspassive end den, som indvandrin
gen skaber. Samtidig bidrager det stigen
de antal illegale indvandrere til at skabe
en voksende grå og sort økonomi, som
udhuler socialordningernes finansie
ringsgrundlag.
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KRIMINALITETEN.
Illegale indvandrere kan kun forsørge sig
på det sorte arbejdsmarked eller gennem
kriminalitet. Men der er også - af ikke
ganske opklarede årsager - en overrepræ
sentation af kriminelle blandt indvandre
re med opholdstilladelse. Udviklingen på
dette område er i disse år ved at gå ind i en
kritisk fase, fordi udenlandske »mafia«grupper af forskellig art gennem ind
vandrermiljøerne har skaffet sig en ope
rationsbasis her i landet, som politiet har
meget vanskeligt ved at efterforske i. Så
fremt disse grupper får bidt sig fast, vil
det i kraft af deres ud fra dansk målestok
særdeles hårdhændede metoder kunne
blive umuligt at få dem til at løsne grebet
igen.
FORTRÆNGNINGSEFFEKTEN.
Det er typisk de mest aktive og ressour
cerige personer, der bryder op fra deres
hjemlande og prøver at etablere sig her.
Med en indvandring af det nuværende
omfang vil dette i det lange løb medføre,
at svagere udrustede danskere udkonkur
reres i deres muligheder for at skabe sig en
tilværelse.
DRÆNINGSEFFEKTEN.
Den nævnte omstændighed indebærer i
realiteten også, at indvandrernes hjem
lande drænes for initiativ og midler, der
er hårdt brug for til at stabilisere forhol
dene i disse lande.
HUMANITETEN.
De økonomiske midler, der bruges på at
bosætte indvandrere hos os, kan ikke
samtidig investeres i forsøgene på at sta
bilisere forholdene i indvandrernes hjem
lande. Ejheller kan de bruges på de mil
lioner af katastrofeflygtninge, som ind
vandrerne i Vesteuropa har ladet bag sig.
Ved alligevel at investere i dem, der er
rejst til Danmark, handler vi moralsk kri
tisabelt - så meget mere eftersom der kun
ne skaffes langt flere nødlidende ude i
verden en tålelig tilværelse for de samme
penge. Det er f.eks. velkendt, at der alene
i Danmark forbruges lige så store beløb
på tilrejsende ægte og påståede flygtnin

ge, som FN har til rådighed for hjælp til
samtlige verdens flygtninge iøvrigt. Sam
tidig nedslider misbruget af asylsystemet
de europæiske befolkningers tolerance
over for regulære politiske flygtninge
(hvilket f.eks. FN’s tidligere flygtninge
højkommissær T. Stoltenberg gentagne
gange har påpeget).

Målsætningen
for en ny politik
Med disse perspektiver for øje er det nød
vendigt at opstille en klar og til dels æn
dret målsætning for udlændingepolitik
ken:
1) Den overordnede målsætning for den
ne politik må selvsagt være, at fremtidens
danskere skal have mulighed fo r at leve i
et lige så roligt og konfliktløst samfund
som nutidens danskere har.
2) Der skal kunne optages indvandrere og
flygtninge i det danske samfund - men
kun under forudsætning af, at dette ikke
sætter freden og roen i Danmark på spil.
3) Danmark skal på det humanitære og
sikkerhedspolitiske område yde sit bi
drag til at stabilisere forholdene ude i
verden, og afhjælpe virkningerne a f akut
nød. Dette må imidlertid ske under be
standig afvejning af, hvorledes de til rå
dighed stående økonomiske midler an
vendes mest effektivt. En politik, som
indebærer, at man hjælper dem, der er
inden for synsvidde, på bekostning af de
langt flere, man ikke kan se, har intet
med humanitet at gøre.
4) Danmark skal virke som opinionsdan
ner i det europæiske samarbejde med sig
te på at få opstillet en tilsvarende, revi
deret målsætning fo r E F ’s indvandrings
politik.

Det realistiske grundlag
Som grundlag for en realistisk udlændin
gepolitik er det nødvendigt at nyvurdere
en del af de tankesæt og dogmer, denne
politik hidtil har bygget på:
MENNESKERETTIGHEDER
FOR DANSKERNE.
Det er gennem årene næsten gået i glem
mebogen, at de internationale menneske
rettighedskonventioner (Den internatio
nale Konvention om borgerlige og
politiske Rettigheder, samt Den interna
tionale Konvention om økonomiske, so
ciale og kulturelle Rettigheder) kollektivt
sikrer de vesteuropæiske befolkninger såvel som alle andre - retten til deres egne
hjemiande og disses ressourcer. Grund

læggende har intet menneske ret til at
trænge sig ind i et andet land på bekost
ning af dettes egen befolkning. Og det er
uden mening at bekymre sig om andre
folkeslags og enkeltpersoners menneske
rettigheder, hvis man derved sætter sit
eget folks tilsvarende rettigheder til side.
STOP PROPAGANDAEN.
Det udlændingepolitiske område har alt
for længe været blokeret af en propagan
da, som til tider har haft præg af ren
terror mod dem, der ser andre problemer
end de traditionelt anerkendte, og som
foreslår andre løsninger end de traditio
nelle. Man løser f.eks. ingen problemer
gennem højtråbende påstande om »frem
medhad« og »racisme« m.v., når der i
realiteten blot er tale om forklarlige reak
tioner over for, hvad der opfattes som
fremmede menneskers indtrængen i de
europæiske lande. Det er ikke »had«
mod naboen - endsige »racisme« - at
mene, at han ikke bare kan slå sig ned
med sin børnerige familie i ens daglig
stue, fordi han har uorden hjemme. En
stadig hetz mod de vesteuropæiske be
folkninger i anledning af påstået »frem
medhad« og »racisme« - som oven i kø
bet ikke suppleres med en politik, der på
overbevisende måde anviser løsninger på
de problemer, enhver kan se vokse for
øjnene af sig - vil tværtimod tjene til at
skubbe disse befolkninger ud i ekstremi
stiske holdninger, fordi de ikke ser andet
forsvar for deres livsgrundlag. Det er iøv
rigt uetisk og forkasteligt i en situation
som den foreliggende - dybt alvorlige - at
bidrage til at bygge tabuer om emner,
hvor fri diskussion og åben udveksling af
informationer er mere nødvendig end no
gensinde.
PRAKTISK HÅNDTERBARE
ORDNINGER.
Det er i kraft af det store antal immigra
tionssøgende, og disses stærke motiv til
at finde påskud til at kunne etablere sig
her, blevet praktisk umuligt at afgøre på
forsvarlig vis gennem individuel, juridisk
sagsbehandling, hvem der rent konkret er
ægte flygtninge, og hvem der ikke er.
Derfor må der etableres ordninger, som
letter presset på asylsagsbehandlingen f.eks. ved at gøre det mindre attraktivt
for almindelige immigranter at søge her
til i ly af flygtningelovgivningen.
»INTEGRATION« ER IKKE
TILSTRÆKKELIGT.
»Integration« vil efter gængs opfattelse
sige indpasning af indvandrerne i det
danske samfund men med bevarelse af
deres egne kulturtræk. En integration i

denne forstand er imidlertid ikke til
strækkelig til at sikre bevarelsen af et vel
fungerende samfund, eftersom intet sam
fund kan fungere ordentligt, hvis det
består af et mylder af forskellige sprog,
vaner, religioner m.v. Rent bortset herfra
er det logisk umuligt at tale om »integra
tion« i den udstrækning, hvori de kultur
træk, der søges »integreret«, er i direkte
modstrid med centrale danske leveregler
(sådan som tilfældet f.eks. er med mange
traditionelle muslimske kulturtræk). I re
aliteten har »integrationsarbejdet nær
mest karakter af bistand til at sikre immi
granterne
mulighed
for
fortsat
ekspansion her på deres egne præmisser,
og under tilsidesættelse af danske leve
normer. Dette må bringes til ophør, og
målsætningen må i stedet være, at ud
lændinge, der efter deres baggrund ikke
kan eller vil egentligt assimileres i det
danske samfund, principielt kun kan væ
re her midlertidigt. Ønsker en udlænding
at blive assimileret, må dette endvidere
principielt være hans eget ansvar og om
kostning og kan aldrig være noget, dan
ske skatteydere skal betale for.
DE VÆRDIGT TRÆNGENDE
ER BLOKERET.
Immigranter, der etablerer sig her under
forbug af store økonomiske midler og
nedslidning af danskernes tolerance, blo
kerer reelt i tilsvarende udstrækning for
hjælp - økonomisk og asylmæssigt - til
mere værdigt trængende, det være sig
socialt udsatte danskere eller katastrofe
flygtninge i deres egne verdensdele. Rea
listisk set er det overhovedet kun muligt
at hjælpe egentlige politiske flygtninge
(altså flygtninge omfattet af FN’s flygt
ningekonvention) med asyl (opholdstil
ladelse) i Vesteuropa. Katastrofeflygtnin
ge - herunder almindelige krigsflygtninge
- kan kun hjælpes økonomisk, og dette
må ske i deres egne regioner af verden. De
er simpelt hen for mange til, at det er
muligt at huse endsige opsuge dem i Vest
europa.
STATSBORGERSKAB.
Hvis immigranterne opnår dansk stats
borgerskab, er det - inden for rammerne
af den nuværende samfundsorden umuligt at hindre dem i at fortsætte »fa
miliesammenføringssnebolden« gennem
ægteskaber med personer fra deres hjem
lande. Principperne for tildeling af stats
borgerskab må derfor revurderes i lyset
af den nye situation.
HJEMSENDELSER
ER NØDVENDIGE.
Hvis ikke der skrides til egentlige hjem
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sendelser, vil indvandrermiljøerne, der
allerede er temmelig store, vokse og vok
se i kraft af »ballon«effekten. Samtidig
vil det allerede nu betydelige antal frem
mede efterhånden opnå dansk statsbor
gerskab og dermed gøre det umuligt at
hindre yderligere familiesammenførin
ger.
Såfremt immigranternes antalsmæssi
ge vækst fortsætter, vil det inden mange
år blive umuligt ad lovgivningens vej at
skabe et værn mod yderligere tilvan
dring. Indvandrergrupperne vil jo nemlig
så opnå en politisk magt, der kan blokere
lovinitiativer i den retning (jfr. blot den
magt det lille Radikale Venstre har i dag).
Ydermere vil de komme til at udgøre en
fysisk magtfaktor, som ikke kan kontrol
leres politimæssigt.
Det har været en uudtrykt forudsætning
for de sidste årtiers udlændingepolitik, at
vi har en moralsk forpligtelse til at lade
udlændinge forblive her, når de først en
gang er kommet inden for dørene. Det er
imidlertid i international sammenhæng
usædvanligt, at man uden at være stats
borger, uden at være FN-konventionsflygtning, og uden at være i stand til at
forsørge sig selv, bare kan slå sig ned i et
land og optage arbejdspladser på bekost
ning af dettes egne indbyggere. Realiteten
er, at vi igennem årene har ladet os mis
bruge. Når antallet af tyrkere f.eks. er
6-doblet siden det såkaldte indvandrings
stop, er der ikke tale om en naturlig ud
vikling i forlængelse af de tyrkiske gæste
arbejderes tilstedeværelse, men derimod
om en systematisk udnyttelse fra tyrker

nes side af de muligheder, skiftende dan
ske regeringers passivitet har skabt. Der
er intet moralsk forkert i at bringe dette
misbrug til ophør.

Hvad skal der gøres?
Ud fra det nævnte må lovgivningen ju 
steres i henhold til følgende retningslini
er:
a) KUN STATSBORGERSKAB TIL AS
SIMILEREDE OG SELVFORSØRGEDE INDVANDRERE. Statsborgerskab
gives kun til mennesker, der kan forsørge
sig selv og er assimilerede i det danske
samfund.
b) INGEN UBEGRUNDEDE OP
HOLDSTILLADELSER.
Udlændinge
fra de lande, hvorfra indvandringspresset
kommer, skal stadig være velkomne til at
besøge os. Men de skal ikke kunne fo r 
blive her uden seriøs grund (f.eks. i kraft
af nødvendig tilknytning til en erhvervs
virksomhed, uddannelsesophold, ægte
skab med en dansker, eller status som
ægte politisk flygtning).
Opholdstilladelserne (tilladelsen til at
forblive i Danmark) for statsborgere fra
disse lande, der allerede er her uden sådan
grund, skal derfor inddrages når de ikke
er i stand til at sørge for deres eget under
hold. Langt mindre skal de naturligvis
have lov til at føre familie hertil, som de
heller ikke kan forsørge. Ligeledes skal
deres arbejdstilladelser (tilladelsen til at
tage arbejde her) inddrages, såfremt der
går danskere ledige inden for området.

c) INGEN OMGÅELSE GENNEM ÆG
TESKAB. Man skal ikke kunne gifte sig
til opholdstilladelse i Danmark. Hvis æg
teskabet med en dansker opløses, må op
holdstilladelsen derfor normalt inddra
ges (eller pågældende må søge
statsborgerskab, hvis han eller hun er
kvalificeret til det).
d) INTET MISBRUG AF ASYLORD
NINGEN. For at berøve immigranter
motivet til at skaffe sig opholdstilladelse
gennem misbrug af asylreglerne, skal
flygtninge principielt huses på samme
måde som de tyske flygtninge efter 2. Ver
denskrig, nemlig i lejre. De skal her un
derholdes på et niveau, som afspejler for
holdene i deres respektive hjemlande, og
uddannes på den måde, som giver dem de
bedst mulige betingelser for at skabe en
ny tilværelse hjemme. Herved gives der
også et klart signal om, at opholdet er
midlertidigt og forudsættes at ende med
hjemsendelse.
Flygtninge i Danmark hjemsendes ge
nerelt hurtigst muligt til deres regioner evt. til dansk finansierede lejre i rolige
områder hjemme (som der f.eks er roligt i
mange af Jugoslaviens forskellige dele).
e) INGEN PENGE TIL NEDBRYDELSE
AF DET HOMOGENE DANMARK. Der
investeres ikke skatteydermidler i frem
medes opretholdelse af deres egne kultur
træk. Fremmede, som ønsker at dyrke de
res hjemlige kultur her, må gøre det for
egen regning.
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