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9

INdledNING

Et delt folk er titlen på denne bog. denne titel er naturligvis ikke 
tilfældigt valgt. den er ikke helt præcis, men den er heller ikke helt 
ved siden af. den er ikke præcis, fordi diskussionen om den dan-
ske udlændingepolitik har haft og har en ganske voldsom slagside 
i retning af »de dannedes hegemoni«. Hegemoniet, eller overher-
redømmet, udgøres som bekendt af dem, der har tiltaget sig retten 
til at definere og udtrykke, hvad der er rigtigt og forkert. og er der 
noget, der har kendetegnet den danske udlændingedebat, så har det 
været, at det øvre danmark har været for en liberal udlændingelov, 
og det nedre danmark har været imod. den bedrestillede middel-
klasse har i højere grad haft tid og overskud til at beskæftige sig med 
den abstrakte, humanistiske side af udlændingespørgsmålet, mens 
væsentlige dele af de dårligere stillede danskere har været nødt til at 
forholde sig til den førte danske udlændingepolitik på en konkret 
og nærværende måde. den del af den danske befolkning, som kun 
sjældent kom i kontakt med konsekvenserne af den førte udlændin-
gepolitik, har som oftest været den, der så med de mildeste øjne på 
en udlændingepolitik, der var lempelig, og som gjorde det muligt for 
et stort antal mennesker fra andre kulturer at komme til danmark. 
omvendt måtte den del af den danske befolkning, som beboede især 
de sociale boligbyggerier, stille sig selv det spørgsmål, om de ønskede 
en befolkningsudvikling, der i betydelig grad ændrede de vilkår, som 
tilværelsen måtte indrettes efter. I den forstand forsøger denne bog 
også at være et vidnesbyrd om de forpligtelser, som en stor gruppe af 
de økonomisk dårligere stillede danskere måtte påtage sig som følge 
af en indvandring, som meget hurtigt viste sig at påvirke netop deres 
dagligdag. disse danskere har ikke tit været med til at planlægge og 
overveje, hvor mange udlændinge − og hvor disse udlændinge kom 
fra − der kom til danmark. Men ved deres stemmeafgivning har de 
påvirket den udlændingepolitik, der blev ført. 
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omvendt har det også været sådan − og er det stadigvæk − 
at de ovennævnte skel ikke har været entydige. der har vitterlig 
været tale om et delt folk, fordi der i alle grupper, i alle lag, af 
den danske befolkning har eksisteret en rygende uenighed om ud-
lændingespørgsmålet. en kommentator i radioen formulerede det 
engang således, at udlændingespørgsmålet splitter bekendtskaber, 
splitter venskaber, splitter familier ad. for sådan har debatten om 
udlændinge i danmark nemlig i høj grad været. den er gået lige 
midt ned igennem de tætteste relationer, som mennesker har med 
hinanden, og den har derfor også vist, hvor afgørende et spørgsmål 
der er tale om. debatten om den danske udlændingepolitik har 
ikke været og kan ikke blive et politisk spørgsmål på linje med stør-
relsen af bistandshjælpen eller antallet af ansatte på det kommunale 
plejehjem. der er i stedet tale om noget langt mere fundamentalt. 
der er − hvad enten man tilhører det radikale Venstre eller dansk 
folkeparti − tale om et grundlæggende spørgsmål om, hvem dan-
skerne er, og hvem de ønsker at være. der er masser af eksempler 
på, at disse afgørende positioner ikke står særlig klart i en konkret 
diskussion, men det eksistentielle har hele tiden luret lige neden 
under overfladen. I hvilken grad er danmark et sted, hvor men-
nesker kan slå sig ned og være en del af et politisk, et statsretligt, 
fællesskab, og i hvilken grad er danmark et land med en specifik 
kultur, der kræver en betydelig grad af tilpasning, en assimilation, 
til det danske samfund?

disse to yderpoler bør man ikke gå let henover. de to punk-
ter udgør nemlig hele forskellen mellem forståelsen af danmark 
som nation. Man kunne også udtrykke det således: er det relativt 
ukompliceret at indvandre til danmark, eller er det forbundet med 
vanskeligheder at flytte til et land, der i forvejen har en bestemt 
måde at leve på, en bestemt måde at være på? og i forlængelse heraf 
kan man spørge: Hvad bør der kræves af de udlændinge, som flyt-
ter til danmark? I hvor høj grad skal udlændinge tilpasse sig den 
virkelighed, der forefindes, og i hvor høj grad skal de have lov til 
at være sig selv?
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Materialet til denne bog skal findes i betænkninger, i folketings-
debatter og ikke mindst i debatten i dagspressen. den danske ud-
lændingelov af 1983 − der var omdrejningspunktet for dansk ud-
lændingepolitik indtil 2002 − var ikke tilfældig. den blev vedtaget 
på et tidspunkt, hvor der var fokus på retssikkerheden for det en-
kelte individ, også individer der endnu ikke befandt sig i danmark. 
der var med andre ord tale om, at der var personer i danmark, 
som ønskede en mere lempelig udlændingelovgivning vedtaget i 
det danske folketing. disse personer vil selvfølgelig blive nævnt i 
det omfang, de kan siges at have spillet en rolle for vedtagelsen af 
udlændingeloven af 1983 og for det efterfølgende forsvar af loven. 
På samme vis vil en række personer, der nærede betænkeligheder 
ved den førte udlændingepolitik, få mæle. det gælder i det hele 
taget for denne bog, at den, så nøjagtigt som det er muligt, vil 
registrere de udsagn og de tilkendegivelser, der umiddelbart inden 
og især siden 1983 er fremført i den udlændingepolitiske debat. I 
betragtning af at danmark i næsten 19 år havde en liberal udlæn-
dingelovgivning, er der givet særlig plads til de røster, der ønskede 
at fastholde en lempelig dansk udlændingepolitik. dette er sket ud 
fra ønsket om at give de personer, der øvede virkelig indflydelse på 
den danske udlændingelovgivning, så megen stemme som muligt. 
det må logisk påhvile dem, der ønskede en lempelig udlændinge-
politik, at redegøre for deres synspunkter. Hvorfor ønskede de en 
liberal udlændingelovgivning? Hvorfor var de imod en stramning 
af udlændingeloven? og igen ikke mindst: Hvilket samfund fore-
stillede de sig skulle være det, der pegede fremad, der pegede hen 
imod det, som de ønskede?

Nærværende bog påstår ikke at dække hele den udlændingepoli-
tiske debat i danmark siden 1983 (og før), men den forsøger at ind-
fange de væsentligste strømninger, der har fundet sted siden 1983, 
og den forsøger − i kraft af det kildemateriale, den fremlægger − 
at forstå, hvorfor danmark fra 1983 til 2002 førte en udlændinge-
politik, der var langt mere lempelig end på noget andet tidspunkt i 
danmarkshistorien. tilsvarende er det bogens mål at forsøge at give 
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svar på, hvorfor det efter folketingsvalget i 2001 var muligt at rulle 
den væsentligste del af lempelserne fra 1983 tilbage. Her spillede 
(og spiller) pressen en rolle, der ikke kan overvurderes. Gennem 
den debat, der op igennem 1990’erne gav stedse større spillerum 
for kritik af den førte udlændingepolitik, repræsenterede de danske 
dagblade det, som er en fri presses fornemste udtryk: Muligheden 
for at oppositionelle stemmer kunne blive hørt, og for at denne 
opposition kunne give sig konkret udtryk i den førte politik. 
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k APItel 1

Udlændingelovens tilblivelse

en kommission nedsættes

den 19. august 1977 blev mexicaneren Jaime okusono-Martinez 
udvist af danmark. At udvisningen af en udenlandsk statsborger 
skulle være kraftigt medvirkende til vedtagelsen af en ny ud-
lændingelovgivning, kunne ingen vel vide den dag i 1977, da 
Martinez blev eskorteret til det fly, der skulle bringe ham til hans 
fødeland Mexico. 

Jaime okusono-Martinez havde opholdt sig i danmark siden 
1970, hvor han var kommet hertil i kraft af ægteskab. Han kom i 
det danske politis søgelys i begyndelsen af 1977 for mistanke om 
støtte til terrorvirksomhed. de danske myndigheder ønskede en 
tidlig, administrativ udvisning (som skulle besluttes af justitsmi-
nisteren), men kraftige protester fra venstreorienterede kredse 
havde forsinket udsendelsen af Martinez. Martinez’ advokat Ib 
dan-Jensen havde klaget til ombudsmanden den 29. april 1977, 
og ombudsmanden lars Nordskov Nielsen havde den 17. maj 
1977 svaret, at han på det foreliggende grundlag vurderede, at der 
var »en høj grad af sandsynlighed« for, at Martinez havde gjort 
sig skyldig i handlinger, der kunne føre til dom efter den »milde 
spionparagraf, § 108, stk.1«. 1 Justitsministeriets pressemeddelelse 
den 19. august 1977 lød, at Jaime okusono-Martinez havde be-
gået følgende, der havde givet anledning til udvisning: »Hans 
instruktion af udenlandske terrorister om fremgangsmåden ved 
deres indrejse til europæiske lande; hans anvendelse af dækadres-
ser til brug for brevveksling med kontakter i udlandet og karak-
teren af denne brevveksling; hans omfattende rejsevirksomhed 
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og hans telefonkontakter med udlandet, herunder indholdet af 
telefonsamtalerne og den måde, hvorpå telefonsamtalerne ved 
kodebrug og ved brug af skiftende telefonbokse er blevet afvik-
let; hans forbindelse til forskellige personer i udlandet, herunder 
personer med tilknytning til terroristgrupper.« 2 

Seks år senere pointerede Bernhard Baunsgaard fra det radikale 
Venstre i et indlæg i Politiken, at sagen om Martinez »gav anledning 
til udvalget«, der mundede ud i udkastet til ny udlændingelov. 3

Allerede i folketingets ombudsmands beretning fra 1976 havde 
lars Nordskov Nielsen beskæftiget sig med udlændinges retssikker-
hed i forbindelse med en administrativ overvejelse om udvisning. 
Nordskov Nielsen fremhævede, at »udvisning af udlændinge efter 
udståelse af fængselsstraf« ville indebære en tillægsstraf, og at det 
»tilsiger en vis sikkerhed og klarhed i regelgrundlaget«. endvidere 
at det var »mindre tilfredsstillende«, at loven om udlændinge »er 
bygget op som henvisninger til reglerne om afvisning«. 4 ombuds-
manden endte sin behandling af spørgsmålet med at anbefale, at 
jeg »finder (…) at burde henstille til justitsministeriets overve-
jelse, om ikke der måtte være anledning til i forbindelse med en 
eventuel kommende revision af udlændingeloven – eller indtil 
dette hensigtsmæssigt måtte kunne ske – i administrativ form 
at søge formuleret noget klarere principielle retningslinier som 
vejledende for de konkrete skøn, der må foretages i de her om-
talte udvisningssager«. ombudsmanden anså altså spørgsmålet om 
udvisning for at være et afgørende spørgsmål i forbindelse med 
diskussionen om udlændingeloven.

ombudsmanden fik af justitsministeriet det svar, at ministeriet 
»er enig i, at det lovteknisk er mindre hensigtsmæssigt«, at der 
»henvises til afvisningsbestemmelserne (…) dette forhold har dog 
ikke givet anledning til praktiske vanskeligheder«, idet sagerne blev 
afgjort »efter en samlet skønsmæssig vurdering«. Justitsministeriet 
tilføjede dog, at man »vil tage spørgsmålet (…) op til overvejelse 
i forbindelse med en eventuel kommende ændring af udlændin-
geloven« og oplyste i øvrigt, at »politiets beføjelse til at afvise og 

Et_delt_folk.indd   14 03-04-2008   17:47:05



Bernhard Baunsgaard (1918-1996), medlem af Folketinget for Det 

radikale Venstre 1966-1988. Rektor for Marselisborg Gymnasium 1964-

72. Som politiker var Bernhard Baunsgaard sit partis retsordfører i tiden 

omkring vedtagelsen af udlændingeloven i 1983. Foto: Liselotte Sabroe
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udvise udlændinge er henlagt til tilsynet med udlændinge, der er 
central myndighed for hele landet, og hvis afgørelse kan påklages 
til justitsministeren«. 5

den 11. maj 1977 var der en forespørgselsdebat i folketinget, hvor 
Bernhard Baunsgaard. stillede følgende spørgsmål til justitsministe-
ren, den socialdemokratiske orla Møller: »Vil ministeren overveje 
at fremsætte lovforslag, således at beslutning om udvisning af ud-
lændinge skal ske ved domstolene?« 6 Bernhard Baunsgaard indledte 
debatten med at sige, at »Jeg vil gerne om baggrunden sige, at vor 
verden jo desværre stadigvæk er opdelt i nationalstater. det er vel 
helt klart respekteret af næsten alle, at nationens egne borgere har 
flere rettigheder end andre mennesker, og det varer desværre nok 
også en rum tid, før vi kan gå over til blot at tale om medmennesker 
og ikke opdele i os og de andre. Men en af de første rettigheder, 
som må tilkomme selv en udlænding, er vel netop rettigheden som 
medmenneske«. Justitsministeren svarede i første omgang, at »afgø-
relsen om udvisningen træffes af tilsynet med udlændinge og justits-
ministeriet«, og videre, at »de kriterier, der gælder og må gælde for 
afgørelser om udvisning af udlændinge, er nu engang af en sådan 
karakter, at afgørelsen må træffes administrativt, i sidste instans af 
den ansvarlige minister«. Baunsgaard var ikke tilfreds med dette svar 
og forsøgte derfor at få justitsministeren til at medgive, at »men jeg 
går også ud fra, at justitsministeren er enig med mig, når jeg siger, 
at det er en skueret, hvis det ikke bliver en pligt, at det skal prøves 
ved domstolene [spørgsmålet om udvisning]«. Justitsministeren sagde 
til dette, at »Jeg er helt enig med hr. Bernhard Baunsgaard i, at det, 
der er problemet, er nationalstaten, og dér er vi enige i store dele af 
den vestlige verden om, hvilke regler vi skal følge (…) Jeg møder 
hver uge udlændinge, der har været her i landet i 4 år uden at være 
i stand til at udtrykke sig på dansk. det viser igen noget om, hvor 
store problemer der er også på det menneskelige område«. 

den 3. november 1977 var der atter en forespørgsel til justitsmi-
nisteren, der nu var socialdemokraten erling Jensen. forespørgslen 
var stillet af bl.a. Bernhard Baunsgaard fra de radikale og Preben 
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Wilhjelm fra Venstresocialisterne (VS). 7 forespørgslen rettede sig 
mod udvisningen af Martinez, der som nævnt havde fundet sted 
i august måned samme år. Bernhard Baunsgaard indledte med at 
sige, at »vi [har] bemærket ombudsmandens skrivelse af den 13. 
september i år«. Heri havde ombudsmanden bl.a. skrevet, at der 
»ikke kan bortses fra, at sådanne af ministeriet fastsatte retningsli-
nier kunne give et fastere grundlag for tilsynet med udlændinges 
afgørelser, end det grundlag (den vejledning), der gives i kraft af 
ministeriets virksomhed som rekursmyndighed [ankeinstans].« 8 

Justitsministeren lagde i debatten den 3. november 1977 ud med 
at fastslå baggrunden for, at Martinez var blevet udvist, nemlig 
hensynet til den danske stats sikkerhed, og sagde så derpå, at »Ud-
visning er, som det vil fremgå af, hvad der allerede er sagt, en for-
anstaltning, der af danske myndigheder kan bringes i anvendelse 
over for udlændinge, hvis fortsatte tilstedeværelse her i landet er 
uønsket af de særlige grunde, der er nævnt i udlændingeloven«. 
Ministeren fortsatte: »Regeringen har imidlertid fundet, at der er 
behov for en mere vidtgående revision af udlændingelovgivningen. 
Jeg har derfor besluttet at nedsætte et udvalg, som skal have til op-
gave at foretage en kritisk gennemgang af udlændingelovgivningen 
og udarbejde forslag til ændringer, i det omfang udvalgets arbejde 
giver anledning dertil«. 9

Bernhard Baunsgaard var ikke umiddelbart tilfreds med ministe-
rens tilkendegivelse om en kritisk gennemgang af udlændingelovgiv-
ningen og tog derfor ordet for at sige, at »Jeg håber, justitsministeren 
vil bekræfte, at det, han tilsigter, er principper, ikke bare detaljerede 
regler«, og videre, »at vi ikke alene skal have detaljeret fast praksis, 
men også have principper, og de principper må jo være humanisti-
ske eller almenmenneskelige hensyn«. endelig citerede Baunsgaard 
dr.jur. Henrik Zahle for en bemærkning om, at »der bør ske en be-
grænsning af nationalstatens vilkårlighed over for udlændinge«. 10

Baunsgaard blev imødegået af ordførerne for Socialdemokratiet, 
Venstre og det konservative folkeparti. ole espersen fra Social-
demokratiet sagde i relation til udvisningen af Martinez, at »Vi må 
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samtidig erkende (…) at det er svært at forestille sig, at andre end 
landets justitsminister og regeringen træffer den endelige afgørelse«. 
Samtidig tilkendegav espersen, at »tiden er inde til en kritisk gen-
nemgang af den danske udlændingelovgivning«. Mette Madsen 
fra partiet Venstre fastslog, at »Venstres udgangspunkt er i øvrigt, 
at vi er tilfredse med, at det principielt er den politisk ansvarlige 
minister og regering, der træffer afgørelsen«. Hagen Hagensen fra 
det konservative folkeparti gav udtryk for mere principielle be-
tragtninger, da han udtalte, at »ej heller giver det i sagen passerede 
for mig at se anledning for ministeren til at drage anden konsekvens 
af sagen end, at den er ekspederet og sluttet. Hverken retfærd eller 
retsfølelse er krænket herved. danmarks sikkerhed må tilgodeses 
først og fremmest, og det er regeringens ansvar. Jeg kan derfor slet 
ikke følge ordføreren for forespørgerne, når han siger, at der bør 
ske en begrænsning af nationalstatens vilkårlighed over for udlæn-
dinge. danmark er nu engang til først og fremmest for os, der har 
indfødsretten og hører hjemme her«. 11

Mimi Jakobsen fra Cd stillede herpå forslag om motiveret dagsor-
den, hvori det hed, at »folketinget tager den af regeringen afgivne 
redegørelse vedrørende udvisningen af mexicaneren Martinez til 
efterretning«. Regeringens redegørelse blev til slut vedtaget med 
stemmerne 113 mod 23. forinden havde debatten dog været både 
livlig og principiel.

Jens Møller fra kristeligt folkeparti indtog det synspunkt, at 
»for mig er det et princip, at alle mennesker fra undfangelsen til 
døden har ret til en rimelig og retfærdig behandling…«, og vi-
dere, at det »nu er nødvendigt og påkrævet, at en hurtig revision 
af udlændingeloven« gennemføres. Preben Wilhjelm markerede 
Venstresocialisternes (VS) position ved at sige, at »Jeg vil først sige, 
at jeg nok finder, at ombudsmandens redegørelse er yderst kritisabel 
(…) og det vil få os til næste år (…) ikke at acceptere hans beret-
ning«, der af Wilhjelm mentes foretaget »på et ensidigt grundlag, 
nemlig alene politiets materiale«. Wilhjelm fastslog lidt senere, at 
»de [udlændinge] ved simpelthen, at hvis de svarer igen, f.eks. på 

Et_delt_folk.indd   18 03-04-2008   17:47:06



Ole Espersen (1934-), dansk jurist og politiker; professor i retsvidenskab fra 

1971. Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 1973-94 og Medlem 

af Europaparlamentet 1975-77; justitsminister 1981-82. Kommissær i 

Østersørådet for menneskerettigheder 1994-2000. Herefter professor i folkeret og 

menneskerettigheder ved Københavns Universitet indtil 2004. Foto: Keld Navntoft 

Et_delt_folk.indd   19 03-04-2008   17:47:07



20

rent racistiske udtalelser imod sig, eller hvad det nu er, så er de så 
at sige sikre på bagefter at blive udvist«. 12 Justitsminister erling 
Jensen understregede i sit næste indlæg, at »så har jeg i dag givet et 
fuldstændig utvetydigt udsagn om aldeles omgående at nedsætte 
et udvalg, der kan forberede en revision af udlændingeloven«, og 
han kunne videre forsikre, at han havde »yderligere lovet, at jeg 
vil bede dette udvalg om forlods at søge at skaffe om ikke andet så 
midlertidige retningslinier, indtil en lovændring kan foreligge, og 
jeg har understreget min vilje til, indtil det kan ske, at følge dette 
sagsområde meget nøje«. 13

Bernhard Baunsgaard var ikke tilfreds med det forslag til moti-
veret dagsorden, som var stillet af Mimi Jakobsen, idet han sagde, 
at »Jeg er derfor nødt til at sige, at det ikke er muligt for den 
radikale gruppe at stemme for den af fru Mimi Jakobsen stillede 
dagsorden, medmindre forslagsstillerne og regeringen er parat til 
at gøre en tilføjelse, jfr. følgende«, og som tilføjelse til den tidli-
gere nævnte motiverede dagsorden skulle det hedde, »og fastslår, 
at der er behov for ny lovgivning med faste retsprincipper for 
udvisning af udlændinge«. 14 Statsminister Anker Jørgensen gik 
på talerstolen kort efter Baunsgaard og udtalte, »at disse hensyn 
administreres ud fra et humanitært grundsyn, men også med den 
nødvendige beslutsomhed«.

efter at Hagen Hagensen kraftigt havde antydet, at det i højere grad 
var Bernhard Baunsgaard selv, mere end det var den radikale folke-
tingsgruppe, der havde ønsket debatten, nærmede forespørgslen sig 
sin afslutning. Justitsministeren slog endnu engang sit eget stand-
punkt fast, da han afsluttede med »Skulle vi ikke minde hinanden 
om, at i det tilsagn, jeg har givet om et udvalgsarbejde, ligger det 
helt tydeligt, at også ombudsmandens vurderinger af disse sager 
vil tilgå dette udvalg«. Baunsgaard var kun betinget tilfreds med 
denne tilkendegivelse fra justitsministerens side, idet han udtalte, 
at »derefter vil jeg gerne sige til justitsministeren. Jeg er glad for, 
at ombudsmandens skrivelser i hvert fald vil tilgå udvalget. Jeg 
ville have været tilfreds, hvis det var blevet sagt, at de ville danne 
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grundlag for udvalgets arbejde«. endelig sluttede Preben Wilhjelm 
af med at udtale på VS’ vegne, at »da vi ikke ved, i hvilken retning 
det skal gå, vil vi undlade at stemme vedrørende hr. Bernhard 
Baunsgaards ændringsforslag«. 15 og ombudsmanden kunne i sin 
beretning nævne, at justitsministeriet i et brev til ham den 6. januar 
1978 havde meddelt, at et udvalg ville blive nedsat med henblik på 
at formulere midlertidige administrative retningslinier og senere 
et udkast til ny udlændingelov. 16

Udvalgets arbejde

det udvalg, der af justitsministeriet blev nedsat den 14. decem-
ber 1977, skulle i første omgang udarbejde et sæt administrative 
retningslinjer til brug for behandlingen af spørgsmål vedrørende 
udlændinge. disse skulle være gældende, indtil en egentlig ny ud-
lændingelov kunne vedtages af folketinget. Udvalget bestod af ni 
personer med højesteretsdommer Peter Christensen som formand. 
de øvrige medlemmer bestod af fire fra centraladministrationen, 
statsadvokat Jacques Hermann, politimester Søren Sørensen fra til-
synet med udlændinge, Jørgen Bang fra advokatrådet samt endelig 
Hans Gammeltoft-Hansen, den senere ombudsmand, på daværende 
tidspunkt formand for dansk flygtningehjælp. 

Udvalgets kommissorium var ganske omfattende, og de punk-
ter, der skal nævnes her, er de, der i særlig grad fik betydning for 
udlændinges mulighed for at komme til danmark. for det første 
fik udvalget til opgave »at foretage en generel gennemgang af lov-
bekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973 om udlændinges adgang 
til landet«, og videre, at »Udvalgets arbejde bør i første række sigte 
mod at give udlændinge en øget retsbeskyttelse«. Udvalget skulle 
endvidere overveje, »om der kan være anledning til at oprette et 
særligt organ, et udlændingeråd eller lignende, der skal have til 
opgave at afgive indstillinger m.v. i sager om opholds- og arbejds-
tilladelse …«. Udvalget skulle tillige »forlods overveje, om der, i 
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tiden indtil en ny lov kan gennemføres, kan udformes mere detal-
jerede administrative retningslinier for meddelelse af opholds- og 
arbejdstilladelser og for afgørelsen af udvisningssager«.

endelig blev det fastslået, at udvalget »bør tillige overveje, om 
der er behov for ændrede regler med hensyn til behandlingen af 
flygtningesager. det bør herunder navnlig overvejes, om der bør 
oprettes et særligt nævn eller andet særligt organ med kompetence 
til at træffe afgørelse i disse sager og/eller med rådgivende funk-
tioner. I tidligere skrivelser, senest i skrivelse af 2. juni 1977 har 
dansk flygtningehjælp foreslået, at der oprettes et særligt »asyl-
nævn« med såvel kompetence til at afgøre sager som rådgivende 
funktioner«. 17 de »ændrede regler med hensyn til behandlingen af 
flygtningesager«, der skulle blive lovfæstede i 1983, betød, at ikke 
kun konventionsflygtninge, men også de såkaldte de facto-flygt-
ninge, eller B-flygtninge, fik et retskrav på at få asyl i danmark. 
da spørgsmålet om danmarks anerkendelse af forskellige former 
for flygtningestatus er afgørende for forståelsen af virkningerne af 
udlændingeloven af 1983, følger her en gennemgang af forskellen 
på de to flygtningebegrebers indhold.

danmark havde allerede i 1952 ratificeret fN-konventionen af 
28. juli 1951 om flygtninges retsstilling. Ifølge denne konvention 
skulle udtrykket »flygtning« finde anvendelse på enhver person, der 
»som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, 
religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe el-
ler sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket 
han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af 
sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse; eller som 
ikke har nogen statsborgerret, og befinder sig uden for det land, hvor 
han tidligere havde fast bopæl, og som ikke er i stand til – eller på 
grund af sådan frygt, ikke ønsker – at vende tilbage dertil«. 18 kon-
ventionen pålægger altså ikke danmark nogen forpligtelse til at yde 
asyl til personer, der møder op ved grænsen og hævder, at de er om-
fattede af konventionen. konventionen fortæller kun, under hvilke 
omstændigheder en person kan defineres som flygtning. I et notat 
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udarbejdet af dansk flygtningehjælp, Justitsministeriet og tilsynet 
med udlændinge hed det imidlertid, at »grænserne i visse tilfælde 
udviskes mellem afgørelser om konventionsstatus og anvendelse af 
et bredere flygtningebegreb«. det hed videre, at der efterhånden i 
danmark (op til 1983) havde udviklet sig en praksis, hvor der også 
blev givet asyl til mennesker, hvor de danske myndigheder »alligevel 
ikke turde udelukke, at de kunne risikere alvorligere ubehagelighe-
der ved tilbagesendelse til hjemlandet«. endelig hed det i notatet, at 
»Udviklingen af de humanitære holdninger og den øgede bevidstgø-
relse vedrørende menneskerettigheder medfører ønsket om at kunne 
give beskyttelse til personer, der er blevet eller frygtes at blive udsat 
for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. dette forudsætter 
både en udvidelse af og et supplement til de elementer, som indgår i 
konventionens oprindelige fastlæggelse af flygtningebegrebet«. 19 

I betænkning nr. 882 fra 1979 blev den hidtidige lovgivning på 
udlændingeområdet gennemgået. Udlændingeloven var indtil 1983 
en såkaldt bemyndigelseslov. det betød, at loven i udstrakt grad var 
en rammelov, og at den udøvende magts (den i princippet til enhver 
tid siddende justitsminister) skøn derfor var afgørende. det var ikke 
tilfældigt, at det forholdt sig sådan, idet det bl.a. fremgik af bemærk-
ningerne til lov nr. 274 af 7. juni 1972, at »Når loven i så høj grad har 
været og fortsat må være en bemyndigelseslov for justitsministeren, 
hænger det sammen med, at praksis inden for fremmedlovens område 
ikke let lader sig kodificere i en lov, da den må være stærkt afhængig 
af de politiske og sociale forhold, såvel herhjemme som i udlandet«. 
Allerede i 1946 hed det om et forslag til en ny fremmedlov, at »om 
det foreliggende lovudkast skal forinden gennemgangen af de enkelte 
bestemmelser gøres en mere almindelig bemærkning: lovgivnin-
gen om udlændinge må i høj grad kunne afpasses efter de skiftende 
forhold i omverdenen, forhold, som man herhjemme i reglen ingen 
indflydelse kan have på. denne omstændighed medfører, at loven i 
et vist omfang må være en bemyndigelseslov. det er ikke muligt at 
fastlægge alle de herunder hørende forhold ved lovregler, der skal 
kunne svare til enhver situation, og det vil også af tidsmæssige grunde 
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ofte ikke være praktisk muligt at få lovgivningsmagtens sanktion til 
nye regler for en pludselig opstået situation. en lovfæstelse af alle de 
herhenhørende forhold ville nemt føre til, at man for alle tilfældes 
skyld blev nødt til at foreslå fastsat regler, som dog måske ville vise 
sig at være for rigoristiske for fremtiden. det har derfor ikke været 
muligt at undgå, at loven i nogle tilfælde må henskyde den nærmere 
regulering af et forhold til de af kongen eller justitsministeren derom 
trufne bestemmelser …« 20 

der blev af udvalget i hovedpunkter afgivet en indstilling, der 
på en række områder var udtryk for en liberalisering på det ud-
lændingepolitiske område. om flygtninges status og muligheden 
for familiesammenføring hed det, at »flygtninge, der er anerkendt 
som sådanne af justitsministeriet i henhold til Geneve-konventio-
nen af 28. juli 1951, bør i almindelighed have ret til at få dansk 
rejselegitimation. det samme gælder andre udlændinge, der har fået 
opholdstilladelse af humanitære grunde. Øvrige udlændinge kan 
efter omstændighederne få dansk rejselegitimation.« og længere 
nede: »Udvalget foreslår, at en række personer, der har en kvali-
ficeret tilknytning til danmark eller til herboende personer, får 
et egentligt krav på opholdstilladelse, når visse nærmere angivne 
betingelser er opfyldt«. 21 

et mindretal i udvalget bestående af Hans Gammeltoft-Hansen og 
karen Andersen tilkendegav, at de på de fleste punkter var enige med 
udvalget som helhed. de ønskede dog at understrege, at fremmed-
arbejderstoppet (der blev indført i 1973) »på væsentlige områder har 
draget yderst snævre grænser for udvalgets arbejde. denne lukning 
af danmark for det altovervejende flertal af udlændinge har i sig selv 
en dominerende, kvantitativ virkning. I forhold hertil spiller mindre 
forskelle i udformningen af de administrative regler om f.eks. fami-
liesammenføring en perifer rolle.« derfor fandt mindretallet, »at man 
på visse punkter snarere bør tilstræbe adækvate gennemsnitsregler 
end restriktive minimumsregler, uanset om et lille antal udlændinge 
vil kunne benytte sådanne regler til uberettiget at skaffe sig adgang til 
landet.« 22 Minimumsregler ville indebære en ret høj grad af kontrol 
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for at undgå misbrug af reglerne, mens gennemsnitsregler ville be-
tyde, at myndighederne på forhånd så at sige accepterede, at et antal 
udlændinge hvert år ville få adgang til landet, også selv om der var 
tale om f.eks. proformaægteskaber.

Som det kom til at fremgå af § 25, stk. 2, i »Udkast til bekendt-
gørelse om udlændinges adgang til og ophold i landet« udstedtes 
opholdstilladelse til »en udlænding, der samlever på fælles bopæl i 
ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en her 
fast boende dansk eller udenlandsk statsborger«. også mindreårige 
børn (op til 18 år) samt forældre (65 år for mænd, 55 for kvinder) 
kunne nu påregne, at de ifølge bekendtgørelsen havde ret til fami-
liesammenføring med en i danmark bosiddende person, blot denne 
havde tidsubegrænset opholdstilladelse. 23 Skønt udvalget enedes 
om formuleringen af § 25, stk. 2, gav fem af udvalgets medlemmer 
(og altså dermed et flertal, da udvalget jo bestod af ni medlemmer), 
Abrahamson, Hermann, Sønder, Sørensen og troldborg, til kende, 
at de kun havde gjort dette med »følgende forbehold: Selvom disse 
regler, der stemmer med den i de senere år fulgte praksis, er rime-
lige, kan følgevirkningerne af at give visse udlændinge et egentligt 
retskrav på opholds- og arbejdstilladelse blive uoverskuelige. Ingen 
andre europæiske lande har så vidtgående regler herom som dem, 
der er foreslået i udkastet. fremmedarbejderstoppet har medført, 
at danmark har været praktisk taget lukket for nyindvandring fra 
tredjelande i de seneste seks år, og tilflytningen af udenlandske 
familiemedlemmer har derfor været og vil fortsat være begrænset, 
men der kan blive åbnet op for indvandring til landet på ny. til 
illustration kan nævnes, at alle de flygtninge, der modtages inden 
for rammerne af regeringens flygtningepolitik, vil have retskrav 
på at få ægtefælle og børn hertil uanset de fastlagte økonomiske 
rammer for flygtningepolitikken«. 24 

Betænkning nr. 882 havde altså behandlet dels spørgsmålet om 
flygtningestatus, hvor der som nævnt ikke skete væsentlige æn-
dringer i forhold til tidligere praksis, dels spørgsmålet om fami-
liesammenføringer, hvor der, ganske vist kun i administrativ form 
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(hvilket betød, at justitsministeriet i princippet kunne vælge at 
ophæve den pågældende bekendtgørelse), anerkendtes et retskrav 
for herboende udlændinge på familiesammenføringer med en i 
udlandet boende ægtefælle. I forbindelse med spørgsmålet om fa-
miliesammenføring hed det i øvrigt i bemærkningerne til § 25, at 
»Samliv her i landet i bigamiske ægteskaber strider imidlertid imod 
den grundlæggende opfattelse i danmark af ægteskabet og bør 
ikke give adgang til opholdstilladelse til mere end en hustru«. om 
den familiesammenførte ægtefælles alder hed det, at »det samme 
gælder med hensyn til ægteskaber indgået med en ægtefælle under 
den i straffelovens § 222, stk. 1, fastsatte alder af 15 år. Ægteskabet 
bør derfor ikke give ret til opholdstilladelse, før ægtefællen er fyldt 
15 år«. 25 

et par mellemspil i folketingssalen

Udvalget arbejdede videre med udkastet til den ny udlændingelov. 
I den mellemliggende periode afholdtes adskillige folketingsdebat-
ter vedrørende udlændinge. disse debatter drejede sig primært om 
udlændinge, der allerede havde fået ophold i danmark. den 20. 
november 1979 var der i folketingssalen en forespørgsel »om ind-
vandrerfamiliernes situation«. 26 forespørgslen var stillet af Preben 
Wilhjelm fra VS, og han indledte med at slå fast, at »der har i den 
seneste tid været en stigende offentlig interesse omkring fremmed-
arbejder- og indvandrerproblemerne. fra politisk hold har denne 
interesse imidlertid især givet sig udslag i en ren og skær hetz, hvor 
fremskridtspartiet og det konservative folkeparti har konkurreret 
om, hvem der kunne spille på de laveste instinkter«. 27 Statsminister 
Anker Jørgensen svarede Wilhjelm, at »jeg finder selve fremgangs-
måden [VS’ forespørgsel] prisværdig«. Statsministeren sagde derpå, 
at udvalget, hvis betænkning netop var blevet færdiggjort, »vil i 
øvrigt fortsætte med henblik på en egentlig revision af lovgivnin-
gen om udlændinge«.
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ole espersen fra Socialdemokratiet kunne i et indlæg citere frem-
medarbejderkonsulent karen Andersen (som havde sæde i udvalget) 
for følgende betragtninger: »tilvandringen af udenlandsk arbejds-
kraft i tiåret 1968-78 blev et produktionsbidrag til den økonomi-
ske vækst i danmark. det blev også en vækst af de menneskelige 
værdier, der ligger i kontakten og omgangen med gæstearbejdere, 
med udlændinge og indvandrere, uanset af hvilken nationalitet de 
er eller har været«. espersen kunne til dette sige, at »Vi er meget 
enige i den vurdering …«. 28 lidt senere havde Peter Brixtofte fra 
Venstre ordet, og han udtalte som Venstres holdning, at »det vig-
tigste er, at befolkningen har den rette holdning til den udfordring, 
der ligger i, at grupper med helt andre nationale holdninger skal 
leve side om side med danskerne. det er en udfordring, som Ven-
stre håber den danske befolkning ønsker at leve op til«. og længere 
nede: »det vil derfor ikke være særlig flatterende for den danske 
kultur og for den danske befolkning, hvis vi ikke er i stand til at 
klare udfordringen, men i stedet forfalder til national selvglæde 
grænsende til nationalisme«. 29

Hagen Hagensen fra det konservative folkeparti slog i sit ind-
læg fast, at »vi [finder] det rimeligt, at fremmede statsborgere, som 
vælger at bosætte sig i vort land, selv yder en betragtelig indsats«. 
og videre at »der er for mig ingen tvivl om, at der bør udvises den 
allerstørste tilbageholdenhed med fremover – hvis der overhovedet 
bliver tale derom – at meddele opholds- og arbejdstilladelser til 
personer, der kommer fra fjerne lande med kulturer, der er helt 
afvigende fra vor«. 30 I forlængelse heraf sagde Pilgaard Andersen 
fra fremskridtspartiet, at »der skal ikke herske nogen diskrimine-
ring. Men vi mener da også, at dette velfærdssystem øver en vis 
tiltrækning på den udenlandske arbejdskraft«. 31 

Justitsminister Henning Rasmussen fra Socialdemokratiet og Pre-
ben Wilhjelm fra VS var i øvrigt gensidigt enige i, at indvandrernes 
kriminalitet ikke var relativt større end danskernes. 32 På dette 
tidspunkt udarbejdedes ikke kriminalitetsstatistikker efter nationalt 
tilhørsforhold. dette skete først fra 1994.
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Ved en debat den 20. november 1980 var der i folketingssalen 
forhandling om regeringens indvandrerpolitik, og Jytte Andersen 
fra Socialdemokratiet lagde for med at sige, at »Vi fik mulighed for 
at bringe nye kulturelle dimensioner ind i vort samfund. (…) Betin-
gelsen for, at denne chance kunne bruges, var og er naturligvis, at 
den danske befolkning er parat til at gribe den, at samfundet formår 
at åbne sig, og at både vi og indvandrerne formår at leve i gensidig 
respekt og forståelse«. 33 Peter Brixtofte fra Venstre fremhævede, at 
»Indvandrere er også et positivt bidrag til det danske samfund«. 34 
Arne Melchior fra Cd sagde under debatten, at »Intet samfund kan 
leve af indavl«. 35 

et foredrag

den 28. september 1981 holdt formanden for dansk flygtnin-
gehjælp og medlem af kommissionen, der skulle skrive et udkast 
til ny udlændingelovgivning, Hans Gammeltoft-Hansen et fore-
drag i Juridisk forening. Han indledte sit foredrag med at sige, 
at »Udlændingeretten står over for en reform«. og videre at det 
»forekommer (…) naturligt at fremkomme med et indlæg af rent 
retspolitisk karakter«. 36 Gammeltoft-Hansen sagde herefter, at »det 
udgangspunkt, som her lægges til grund for udformningen af en 
række retspolitiske krav til adgangsretten, kan kort karakterise-
res som humanitært og liberalt. Hermed menes, at formodningen 
stedse er for, at principper og regler bør udformes på den gunstigste 
måde for enkeltindividerne, hvilket her vil sige udlændingene, dem 
der berøres direkte af udlændingelovgivningen. der er tale om et 
»udgangspunkt«, en »formodning«; der kan med andre ord ske mo-
difikationer. Men sigtepunktet er stadig dette: Hvor langt kan man 
komme i retning af et regelsystem, som mest muligt imødekommer 
de direkte berørtes behov og ønsker?«. 37

Gammeltoft-Hansen fortsatte: »tænkte man sig nu den fulde kon-
sekvens draget af det humanitære udgangspunkt, ville den i al sin 
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enkelhed bestå i en lovgivning, der gav fuld bevægelsesfrihed ind 
over landets grænser for alle personer med et rimeligt behov herfor«. 
og videre at: »til brug for de nødvendige modifikationer i forhold 
til utopien, den fuldstændige bevægelsesfrihed, anlægges nu en fore-
løbig tre-deling af hele udlændingemassen: 1) Udlændinge med en 
eller anden form for tilknytning til danmark. 2) Udlændinge uden 
tilknytning til danmark, men med tilknytning til andet land (typisk 
hjemlandet). 3) Udlændinge uden særlig tilknytning til noget land, 
eller uden mulighed for at udnytte den tilknytning, de måtte have. 
det modificerede udgangspunkt består nu i, at gruppe 2) – hvor 
hovedeksemplet er udlændinge, der af rent økonomiske grunde søger 
hertil som fremmedarbejdere – så at sige opgives; men at bestræbel-
serne samtidig sættes ind på at åbne adgangen for grupperne 1) og 3), 
og på forskellig vis gøre denne adgang så vid som muligt«. 38

Resten af Gammeltoft-Hansens foredrag bestod mest i præcise-
ringer af de tiltag, han ønskede gennemført. to af disse skal nævnes 
her. Gammeltoft-Hansen ønskede, at man »konsekvent udeluk-
kede udvisning, når udlændingen havde været her f.eks. 1 eller 
2 år«. og Gammeltoft-Hansen ønskede, at »afkræftelsesbyrden« 
lægges på myndighederne, dvs. at bevisbyrden tilkom de danske 
myndigheder og ikke den asylsøgende. og Gammeltoft-Hansen 
afsluttede sit foredrag med at udtale, at »Men netop af denne grund 
og med disse konsekvenser for øje må man ud fra en humanitær 
synsvinkel være skarp modstander af en holdning, der sætter statens 
øjeblikkelige interesser over alt andet. Humanitet bør ikke være 
konjunkturbestemt.« 39 

et udkast ser dagens lys

I november 1982 barslede udvalget, der var blevet nedsat af ju-
stitsministeriet den 14. december 1977, med sin betænkning, der 
indeholdt »Udkast til ny udlændingelov«. 40 På side 13-14 hed det, 
at »om de fleste bestemmelser i lovudkastet har der været enighed 
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blandt udvalgets medlemmer. et mindretal (karen Andersen, Hans 
Gammeltoft-Hansen og lars langkjær [fra Advokatrådet]) har dog 
på en række afgørende punkter tilkendegivet opfattelser, der afviger 
fra de øvrige medlemmers. dette mindretal har på alle væsentlige 
punkter udmøntet dissenserne i udkast til lovbestemmelser. Når in-
tet andet er anført refererer udtrykket »mindretallet« i betænkningen 
til disse medlemmer.« derefter fulgte mindretallets dissenser, hvor 
mindretallet skrev, at »Mindretallet udgangspunkt har stedse været, 
at man i en udlændingelov bør søge at udforme bestemmelserne 
på en måde, der stiller udlændingene så gunstigt som muligt, især 
for så vidt angår udlændinge med en vis tilknytning til danmark 
[familiesammenføringer] samt udlændinge uden særlig tilknytning 
til noget land eller uden mulighed for at udnytte den tilknytning, 
de måtte have [f.eks. flygtninge].« Hvor betænkningen fra 1979 først 
og fremmest var en liberalisering af familiesammenføringsreglerne, 
hed det altså nu, at også asylsøgere skulle stilles »så gunstigt som 
muligt«. 

Mindretallet skrev endvidere, at »Ud over de rent humanitære hen-
syn kan mindretallet tilslutte sig den opfattelse tilkendegivet af Atle 
Grahl-Madsen i forbindelse med den svenske udlændingeretsreform 
– at »udlændingeretten har en betydelig symbolsk betydning. den 
måde, man ordner den på, har stor betydning for landets interna-
tionale renommé«. endelig tillægger mindretallet det betydning, 
at den grundholdning, der indirekte kommer til udtryk i en ud-
lændingelov, på længere sigt kan have indflydelse på befolkningens 
almene holdninger til udlændinge. dette gælder ikke mindst under 
en udvikling, hvor relativt større dele af den danske befolkning ud-
gøres af indvandrergrupper – selv om det må erindres, at danmark 
forholdsmæssigt huser langt færre indvandrere end de fleste andre 
vesteuropæiske lande«. 41 

I kapitel 7 i betænkningen findes »Udkast til lov om udlændinge«. 
Hvor der var uenighed mellem flertal og mindretal, gengaves fler-
tallets og mindretallets udkast til lov ved siden af hinanden. det vil 
også ske her, hvad angår de afgørende spørgsmål om flygtninge og 
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familiesammenføringer. de relevante paragraffer kan koges ned til 
§§ 7, 8 og 9. Uddrag fra disse paragraffer med medfølgende kom-
mentarer følger her:

»§ 7. [flertallet] til følgende personer udstedes, medmindre 
særlige grunde taler derimod, opholdstilladelse efter ansøg-
ning: 
1. udlændinge, der er omfattet af flygtningekonventionen af 
28. juli 1951, som befinder sig her i landet eller på grænsen, 
og som har behov for beskyttelse i danmark. 
2. udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med 
de forenede Nationers Højkommissær for flygtninge eller 
lignende internationale aftaler.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for 
udlændinge, der er kommet hertil som led i en omfattende 
indstrømning af flygtninge.
§ 8. opholdstilladelse kan endvidere meddeles til flygtninge, 
der ikke er omfattet af flygtningekonventionen, men som 
af lignende tungtvejende grunde som anført i denne ikke 
ønsker at vende tilbage til deres hjemland.
§ 7. [mindretallet] til følgende udlændinge udstedes opholds-
tilladelse efter ansøgning: 
1. udlændinge, der er omfattet af flygtningekonventionen af 
28. juli 1951.
2. Udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med 
de forenede Nationers Højkommissær for flygtninge eller 
lignende internationale aftaler.
3. Udlændinge, der ikke er omfattet af flygtningekonventio-
nen, men over for hvem det af lignende grunde som anført 
i konventionen eller af andre tungtvejende grunde ikke bør 
kræves, at de vender tilbage til deres hjemland.« 42

efter flertallets formulering af § 7 ville en udlænding nu have krav 
på opholdstilladelse, hvis han kunne sandsynliggøre »velbegrundet 
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frygt for forfølgelse …«. det fremgik af bemærkningerne til forsla-
get, hvor det hed, at »udlændinge, der omfattes af flygtningekon-
ventionen, [har] krav på opholdstilladelse under de i loven angivne 
betingelser«. Udvalgets flertal var også opmærksom på, at det ikke 
skulle være muligt for en asylsøger at »shoppe« rundt mellem for-
skellige mulige asyllande. derfor bemærkede flertallet, at »Udvalgets 
flertal har ved ordene »som har behov for beskyttelse i danmark« 
navnlig haft den såkaldte »første asyllandsprincip« for øje. (…) Prin-
cippet indebærer, at en ansøger ikke har krav på opholdstilladelse, 
hvis den pågældende allerede har opnået beskyttelse i et andet land 
eller på grund af længere ophold, derboende nære slægtninge el-
ler andre tilsvarende forhold har nærmere tilknytning til et andet 
land, hvortil den pågældende kan henvises til at søge ophold eller 
beskyttelse.« 43

flertallet ønskede, at der i loven skulle være en undtagelsesbestem-
melse, idet det i bemærkningerne lød, at »Bestemmelsen i flertals-
udkastets § 7, stk. 2, omfatter den såkaldte »mass-influx«-situation, 
hvor landet i løbet af kortere tid får en omfattende indstrømning 
af flygtninge, som på grund af non-refoulement-bestemmelsen i 
flygtningekonventionens art. 33 og lovudkastets § 23, stk. 2, ikke 
kan sendes tilbage til hjemlandet. den foreslåede bestemmelse giver 
mulighed for, at man undlader at give opholdstilladelse til sådanne 
flygtninge, uanset at disse er omfattet af flygtningekonventionen og 
har behov for beskyttelse. (…) Udvalgets flertal har under hensyn 
til den meget vide adgang til opholdstilladelse til flygtninge, der er 
givet i udkastet til § 7, stk. 1, nr. 1, fundet det nødvendigt udtryk-
keligt at undtage masseindstrømningssituationen fra bestemmelsen. 
(…) Udvalget finder ikke, at man på forhånd kan angive, hvor stor 
en flygtningeindstrømning skal være, for at der kan blive tale om 
at anvende bestemmelsen«.

danmark havde i en årrække (bl.a. til flygtninge fra de kom-
munistiske regimer i Østeuropa) anvendt det såkaldte »de facto-
flygtninge« begreb. flertallet »tilsigter at lovfæste den hidtidige 
praksis vedrørende opholdstilladelse til B-flygtninge«. det skal 
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bemærkes, at der i flertallets udkast til § 8 udtrykkeligt stod, at 
»opholdstilladelse kan [min fremhævelse] endvidere meddeles 
til flygtninge, der ikke er omfattet af flygtningekonventionen«. 
flertallet ønskede altså ikke at indføre et retskrav på opholdstil-
ladelse til de facto-flygtninge. 

I mindretallets udkast til § 7 i den ny udlændingelov hed det, at 
»til følgende udlændinge udstedes opholdstilladelse efter ansøg-
ning«, hvorefter konventionsflygtninge og de facto-flygtninge nu 
ville få et retskrav på opholdstilladelse i danmark, hvis mindretal-
lets forslag blev til lov. 

Nedenunder følger flertallets og mindretallets udkast til § 9 om 
familiesammenføring:

»§ 9. [flertallet] til andre udlændinge kan opholdstilladelse 
efter ansøgning meddeles med henblik på varigt eller mid-
lertidigt ophold: 
1. når udlændingen tidligere har haft dansk indfødsret,
2. når udlændingen har nær familiemæssig eller lignende 
tilknytning til en her bosat person
3. når væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæs-
sige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen eller,
4. når ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor.
Stk. 2. opholdstilladelse skal være opnået inden indrejsen, 
medmindre justitsministeren bestemmer andet.

§ 9. [mindretallet, uddrag] til følgende personer udstedes 
opholdstilladelse under hensyn til deres tilknytning til dan-
mark:
1. Udlændinge, der samlever på fælles bopæl i ægteskab eller 
i fast samlivsforhold af længere varighed med en i danmark 
fast boende person.
2. Mindreårige børn af en i danmark fast boende person eller 
dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens 
indehaver.
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3. forældre, der er over den erhvervsaktive alder, og som 
bor hos et dansk eller nordisk barn eller hos et barn, der er 
udlænding med tidsubegrænset opholdstilladelse eller med 
opholdstilladelse i medfør af § 7 …
§ 9 a. til andre udlændinge kan opholdstilladelse meddeles 
med henblik på varigt eller midlertidigt ophold:
1. når udlændingen har anden nær familiemæssig eller lig-
nende tilknytning til en i danmark fast boende person, 
…« 44

I flertallets formulering hed det altså, at opholdstilladelse kan med-
deles. Herom skrev flertallet i bemærkningerne: »Udvalget har som 
nævnt ovenfor side 31 overvejet, i hvilket omfang disse regler bør 
optages i loven, herunder hvorvidt der i loven bør gives retskrav 
på opholdstilladelse i særligt kvalificerede familiesammenførings-
tilladelser. Bl.a. under hensyn til, at bekendtgørelsens regler kun 
har været gældende i et par år, har udvalgets flertal dog fundet det 
betænkeligt allerede nu helt eller delvis at lovfæste disse regler. det 
er nærliggende at antage, at praktiske erfaringer i de kommende år 
kan gøre det ønskeligt at ændre eller tydeliggøre bestemmelsernes 
indhold. (…) flertallet lægger også vægt på, at ingen af de nordiske 
lande eller de øvrige vesteuropæiske lande, der er nævnt i bilag 5, 
har lovfæstet sådanne regler.« 45 

Mindretallet var af den opfattelse, at det var »ønskeligt, at nogle 
af de centrale regler i bekendtgørelse nr. 196, § 25 lovfæstes. Især 
bestemmelserne om familiesammenføring må tillægges en sådan 
betydning, at reglerne herom bør fastsættes gennem den politiske 
beslutningsproces, hvorved der samtidig tilvejebringes sikkerhed 
mod administrative ændringer i en mere restriktiv retning. den 
afgørende forskel mellem flertallets og mindretallets forslag består 
således i, at mindretallet ønsker det fastslået i loven, at bestemte 
grupper af udlændinge har et egentligt retskrav på opholdstilladelse 
i danmark. det drejer sig først og fremmest om ægtefæller og min-
dreårige børn, hvis ægtefælle henholdsvis børn bor her i landet«. 
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og endelig, at da »en udlænding også efter hidtidig praksis normalt 
havde fået opholdstilladelse, er mindretallet af den opfattelse, at det 
praktiske erfaringsgrundlag vedrørende en bestemmelse som den 
foreslåede må anses for tilstrækkeligt«. 46 

det var nu op til folketinget at behandle udkastet til ny ud-
lændingelovgivning. Som det er fremgået, var det ikke et enigt 
udvalg, der afgav betænkning. tværtimod var flertallets og min-
dretallets udkast ganske forskellige. flertallet havde åbnet op for 
visse liberaliseringer, både i forhold til konventionsflygtninge 
(der fik et retskrav på asyl) og i forhold til tilladelser til familie-
sammenføringer, der normalt ville blive givet tilladelse til efter 
bekendtgørelsen. Mindretallet havde formuleret et udkast til en 
væsentlig mere liberal udlændingelov, hvor muligheden for at 
foretage skønsmæssige afgørelser var begrænset, og hvor der i 
stedet var indføjet en række retskrav. 

en lov bliver til

den 20. januar 1983 fremsatte justitsminister erik Ninn-Hansen 
fra det konservative folkeparti sit lovforslag til ny udlændingelov. 
Ninn-Hansen sagde ved fremlæggelsen, at der ville blive tale om 
»en samlet revision«, og at lovforslaget ville svare »til flertallets 
lovudkast i betænkning nr. 968/1982 om udlændingelovgivnin-
gen«. Ninn-Hansen betonede, at udkastet til lov indeholdt tre 
hovedpunkter, nemlig en trinmæssig begrænsning i udvisnings-
adgangen, en domstolsprøvelse af udvisningsadgangen samt en-
delig »en nærmere regulering af retsstillingen for flygtninge, der 
er omfattet af flygtningekonventionen af 1951«. 47 Ninn-Hansen 
fremkom herefter med nogle mere principielle betragtninger, idet 
han sagde, at »den store indvandring fra slutningen af 1960’erne 
var ikke en følge af nogen bevidst indvandringspolitik, men skete 
for at tilfredsstille et akut behov for arbejdskraft«. og om den nye 
lov udtalte han, at »formålet med den nye udlændingelov er bl.a. 
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at forøge retssikkerheden. (…) det er derimod ikke min hensigt 
med lovforslaget, at der skal ske nogen afgørende ændring af den 
praksis, der har udviklet sig gennem de senere år«. 

Inden den egentlige førstebehandling af lovforslaget, der fandt 
sted den 2. februar 1983, havde folketinget samme dag en debat 
om praksis for udvisning. debatten er interessant, bl.a. fordi den 
gav et billede af, at der allerede på dette tidspunkt fandtes et flertal 
uden om den borgerlige firkløverregering, et flertal, der ikke var 
tilfredse med udvalgsflertallets mere begrænsede revision af udlæn-
dingeloven. den tidligere justitsminister ole espersen fra Socialde-
mokratiet holdt et indlæg, hvor han generelt beklagede minoriteters 
stilling, men »Vi har her i landet, hvor vi nu skal til at revidere 
udlændingelovgivningen, fået en særdeles gunstig anledning til at 
vise, at sådan bør det ikke være her. Vi bør bruge anledningen til 
at markere, at retssikkerhed og humanisme er det meget, meget 
væsentligt i dårlige tider, måske endda mere vigtigt, at holde ved. 
det er derfor lykkeligt, at der utvivlsomt her i folketinget er et 
flertal for forbedringer af udlændinges retsstilling, måske oven i 
købet forbedringer, der går videre, end det fremgår af ministerens 
lovforslag«. 48 Allerede inden den egentlige folketingsbehandling 
var gået i gang, stod det således klart, at mindretallets anbefalin-
ger stod stærkt i forhold til flertallet af de lovgivere, der nu skulle 
træffe beslutning om danmarks fremtidige udlændingepolitik. ole 
espersen medgav i øvrigt, at vi må »nok gøre os klart, at når der 
utvivlsomt er så bredt flertal for det, så skyldes det den ret restrik-
tive, kan vi godt sige, danske indvandrerpolitik«. 

Samme argumentation brugte Bernhard Baunsgaard fra det ra-
dikale Venstre i et svar til fremskridtspartiets knud lind. knud 
lind havde udtalt, at »fremskridtspartiet havde gerne set en debat 
i befolkningen om udlændingebetænkningen. Jeg er nemlig bange 
for, at det ikke er gået op for befolkningen, hvor kraftige lettelser 
der sker i den nye lovgivning«. Med lettelser sigtede knud lind til 
»de rettelser, som Socialdemokratiet, de radikale, Sf og VS ønsker 
at påtvinge ministeren«. I stedet ønskede knud lind loven ud til 
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folkeafstemning, og han var overbevist om, at den dér ville blive 
forkastet. Bernhard Baunsgaard svarede til dette, at indvandrerstop-
pet, der havde været gældende siden 1973 »utvivlsomt [var] helt i 
overensstemmelse med holdningen i befolkningen«, og at en fol-
keafstemning ville betyde, at »man nemt [kunne] have opgejlet en 
holdning i befolkningen, der medførte, at vi ikke fik gennemført 
en menneskelig behandling af de udlændinge eller de indvandrere, 
der har været på tale«. Bernhard Baunsgaard tilføjede i øvrigt, at 
»Vi har aldrig haft en særlig åben holdning over for mennesker, der 
var anderledes«. 49 

den resterende del af debatten (stadig inden førstebehandlingen 
af lovforslag til ny udlændingelov) foregik efter samme mønster. 
knud lind fra fremskridtspartiet og også Hagen Hagensen fra 
det konservative folkeparti udtrykte betænkeligheder, men stod 
alene med kritikken. Bl.a. udtalte Venstres Bjørn elmquist, at »er 
vi parate til her i den danske befolkning og i det danske folketing 
at acceptere, at de i danmark fastboende udlændinge er mennesker 
ligesom os andre?« og Bernhard Baunsgaard: »en af de mulige 
holdninger [til en udlændingelov] er den humanistiske. Jeg ville 
gerne i visse situationer have haft det, man for min skyld gerne må 
kalde en mere yderliggående anvisning på, hvad en sådan huma-
nistisk indstilling ville medføre.« 50

Nu var folketinget nået til »første behandling af lovforslag nr. 
l 105: forslag til udlændingelov«. Ved førstebehandlingen af et 
lovforslag er der tale om en generel diskussion, hvor ordførerne 
for de forskellige partier tilkendegiver omtrent, hvor deres parti 
står i forhold til lovforslaget. ebba Strange fra Sf lagde for og 
sagde, at »Jeg vil godt sige, at det, der er vigtigt for os, er at få 
ændret indholdet, og da er vi på mange punkter mere enige med 
mindretallet i udvalget, end vi er med flertallet. Jeg synes f.eks., 
at mindretallet giver meget mere præcise anvisninger på, hvornår 
et menneske kan få opholdstilladelse, og jeg må også vurdere den 
forudgående debat sådan, at der er grupper af mennesker, som 
skal have opholdstilladelse i dette land, selv om vi går ind for et 
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indvandrerstop«. ebba Strange udtalte ligeledes, at det »er slået 
fast af indtil flere ordførere, at fastboende udlændinge i danmark 
gennemgående er mindre kriminelle end danskere …« og endelig 
at »Jeg ved godt, at der i danmark er en stemning mod indvan-
drerne, men jeg betragter det som et af dette tings fornemste 
opgaver at være med til at give redelig oplysning om de faktiske 
forhold omkring udlændinge i danmark …«. 51 torben lund fra 
Socialdemokratiet sagde, at også hans parti hældede til mindretal-
lets forslag. torben lund fortsatte med at sige, at »der er et enkelt 
punkt vedrørende opholdstilladelser, hvor jeg også mener, at vi 
må have nogle klare lovregler, og det er de såkaldte familiesam-
menføringssituationer. efter vores opfattelse bør vi i loven have 
indføjet bestemmelser om de situationer, hvor udlændinge har 
en nær familiemæssig tilknytning til en herboende person. Vi så 
gerne, at der opstod et egentligt retskrav for ægtefæller og min-
dreårige børn til at tage ophold her i landet, når deres respektive 
ægtefælle og forældre bor her i landet«.

Næste taler var ordføreren for de konservative Hagen Hagensen, 
og hans indlæg vidner om, at han allerede på dette tidspunkt i 
behandlingen af lovforslaget var klar over, at Ninn-Hansens op-
rindelige forslag, der byggede på flertallet i udvalget, ikke ville 
blive vedtaget. efter at have nævnt de særlige aftaler med de nor-
diske lande samt ef-landene sagde han nemlig, at »men ud over 
det må man tage hensyn til de øvrige udlændinge, der kommer 
her til landet og som indvandrere ønsker at være her i hvert fald 
for en længere periode. der opstår i den forbindelse – og det er 
påpeget af mange under den debat, vi har haft i dag – en række 
spørgsmål vedrørende familiesammenføringsforhold«. og videre 
at »vil jeg gerne føje til, at vi under udvalgsarbejdet, der skal blive 
meget grundigt, naturligt må tage hensyn til høringssvar og min-
dretalsudtalelserne i betænkningen og nøje drøfte disse forhold 
…«. Hagen Hagensen kom også ind på Hans Gammeltoft-Han-
sens foredrag i Juridisk forening fra 1981. Hagensen erklærede 
sig enig med Gammeltoft-Hansen i, at »humanitet ikke bør være 
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konjunkturbestemt«, men tilføjede så dog, at »men humanitet 
gælder også i forhold til dem, der skal beskyttes, som er i landet, 
og som har hørt til her gennem lang tid …«. 52

den næste taler var Bjørn elmquist fra partiet Venstre. Venstre 
var som bekendt regeringsparti sammen med de konservative, Cd 
og kristeligt folkeparti. forslaget var fremsat af regeringens ju-
stitsminister, men Bjørn elmquist udtalte, »at vi fra Venstre har 
nogle ideer undervejs om dette lovforslag, hvor vi vel nok på nogle 
punkter i hvert fald, også på nogle af de ganske centrale, ligger 
nærmere ved det, som man kan kalde mindretalsopfattelsen i be-
tænkningen, end ved flertallets opfattelse. (…) Videre ville vi vel 
også nok gerne have en større parallelitet mellem det, man kalder 
A- og B-flygtninge [konventions- og de facto-flygtninge]«. 53

Bernhard Baunsgaard fra de radikale understregede, at »jeg havde 
ønsket, at vi som udgangspunkt for diskussionen havde haft et 
forslag fra et stort eller et lille mindretal, der konsekvent var ud-
arbejdet på et humanistisk grundlag …«. Preben Wilhjelm fra VS 
kunne konstatere, at »Nu synes jeg, det viser sig, at folketingets 
flertal vil tage udgangspunkt i mindretalsbetænkningen. (…) Pro-
ceduren omkring lovforslaget har jeg forholdt mig skeptisk og 
kritisk til …«. Birgith Mogensen fra Cd sagde, »at langt de fleste 
udlændinge, som har et fast tilknytningsforhold til danmark, vil 
få en bedre retsbeskyttelse og dermed en tiltrængt forøget tryg-
hedsfornemmelse. (…) På flygtningeområdet vil der ligeledes ske 
retfærdige og positive ændringer. Set fra størsteparten af udlæn-
dingenes synspunkt indeholder den nye lov generelt forbedringer 
af deres forhold. derfor vil jeg deltage i det kommende udvalgs-
arbejde med positiv og stor saglig interesse«. 54 knud lind fra 
fremskridtspartiet gik på talerstolen for at spørge justitsministeren 
om følgende: »efter at have hørt hr. Wilhjelm og andre her i salen 
i dag, i særdeleshed efter at have hørt Venstres ordfører, må jeg sige 
til ministeren, at det er mit indtryk, at der er et klart flertal for 
for det første at lave ministerens lovforslag om, således at mindre-
talsudtalelsen i betænkningen formentlig bliver sat i lovtekst. for 
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det andet for, at man får høringssvar, som skal være folketinget 
i hænde, inden det endeligt tager stilling til lovforslaget, og at 
disse høringssvar eventuelt kan give anledning til nye ændrin-
ger, som indføjes i lovteksten. det vil reelt sige, at der ikke er ret 
meget tilbage af ministerens lovforslag. kan ministeren forklare, 
om ministeren ønsker at indgå det kompromis, om man må kalde 
det så?« Justitsministerens svar til knud lind lød således: »dermed 
har jeg vel egentlig også svaret hr. knud lind, der begynder på 
en ganske uinteressant diskussion på dette tidspunkt. der er ikke 
angivet noget som helst om efter det, jeg har lyttet mig til, hvor 
flertallet ligger på det ene eller det andet område. der er nogle 
ordførere, der har sagt, at lovforslaget kunne vi på det og det punkt 
tænke os anderledes. Nogle har nævnt noget, der ligger helt uden 
for betænkningen. Andre har sagt, at de kunne tænke sig, at min-
dretallets formulering på det punkt blev anvendt. Jeg bedømmer 
det således, at der fra alle sider, måske med enkelte undtagelser, er 
lagt op til en debat, der bevirker – heri er jeg ganske enig med hr. 
Bernhard Baunsgaard – at det er rimeligt og rigtigt at få denne 
lovgivning gennemført så snart som muligt.« 55 

Inden andenbehandlingen af lovforslaget om en ny udlændingelov 
havde indenrigsminister Britta Schall Holberg fra partiet Venstre den 
12. april 1983 afgivet en redegørelse om indvandrerpolitikken. 56 den 
21. april 1983 fandt der så en forhandling sted i folketingssalen om 
redegørelsen. torben lund fra Socialdemokratiet lagde for med at 
sige, at »Jeg vil, for at der ikke skal være nogen tvivl, sige, at Socialde-
mokratiet ikke tilslutter sig en ophævelse af indvandrerstoppet, men 
at vi naturligvis ønsker, at det indvandrerstop, vi har, kombineres 
med nogle rimelige og fornuftige familiesammenføringsregler. Jeg 
synes også her, man skal være opmærksom på, at indvandrerne er 
med til at tilføre vores samfund nogle gode, kulturelle værdier.« 57

Anne Grete Holmsgaard fra VS tog senere ordet og sagde om et 
indlæg, som justitsminister erik Ninn-Hansens havde haft i Jyllands-
Posten den 10. april: »det, der får mig herop, er hr. dyremoses forsøg 
på at modificere justitsministerens udtalelser til Jyllands-Posten. Jeg 
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har også bemærket, at justitsministeren selv har forsøgt at modificere 
dem ved bl.a. at udtale, at åbner man grænserne fuldstændig, er det 
hans opfattelse, at hundredtusinder vil benytte sig af lejligheden. Jeg 
kan ikke opfatte det som andet end demagogi. der er ingen herinde, 
der har talt om at åbne grænserne fuldstændig. det, der har været 
diskuteret, er reglerne for familiesammenføringer. det er det, der har 
været diskuteret i folketinget. Ifølge professor Gammeltoft-Hansen, 
der har siddet i fremmedlovsudvalget, og som er formand for dansk 
flygtningehjælp, kan man i de kommende år forvente familiesam-
menføringer i et antal på omkring 500 mennesker, hvis man følger 
det, som nogle herinde ønsker, i modsætning til, hvad der sker, hvis 
man følger de retningslinier, som justitsministeren har fremlagt. det 
er vitterlig ikke særlig mange mennesker. Men selv om det så var 
5000, man snakkede om, er det fuldstændig uberettiget fra justits-
ministerens side at tale om, at man åbner op for hundredtusinder af 
mennesker. det er simpelt hen demagogi.« 58

også torben lund og Bernhard Baunsgaard fremsatte bemærk-
ninger i anledning af Ninn-Hansens indlæg i Jyllands-Posten. 
torben lund sagde, at »Men det er at puste til gløder, når man 
på forsiden af et af landets store dagblade bruger ord som trusler 
mod nationalstaten og raceuro. det er at pege på et problem, som 
overhovedet ikke består, og det kan kun have én virkning, nemlig 
at problemet opstår. der er hverken efter de gældende regler eller 
efter vedtagelse af en ny udlændingelov noget, der tyder på, at der 
skulle opstå trusler imod den danske nationalstat eller raceurolighe-
der her i landet«. Bernhard Baunsgaard spurgte: »Når hr. dyremose 
nu er i gang med at forklare, hvad det egentlig er, justitsministeren 
har sagt, kunne vi så også få en forklaring på, at justitsministeren 
skriver: Åbner man grænserne fuldstændigt, ville hundrede tusinde 
benytte sig af lejligheden, og det ville være en fare for nationalsta-
ten. Hvad er grunden til at rejse en sådan diskussion, når ikke ét 
menneske i dette land forestiller sig den mulighed? Hvad er bag-
grunden for det? er det for at gøre befolkningen forskrækket over, 
hvad vi gør herinde, eller hvad har der ligget bag?« 59
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den avisdebat, Anne Grete Holmsgaard refererede til, kom sig af, 
at erik Ninn-Hansen den 10. april 1983 var blevet interviewet til 
Jyllands-Posten. Her havde ministeren udtalt, at det efter hans me-
ning var nødvendigt at opretholde et effektivt stop for indvandring, 
»ellers er der risiko for alvorlige raceuroligheder og for danmarks 
eksistens som nationalstat«. Ninn-Hansen nævnte også, at hvis man 
var »200 % humanist«, ville man udforme udlændingereglerne så 
lempeligt som muligt, mens Ninn-Hansen ønskede regler, der sik-
rede, at indvandrerstoppet ikke blev undergravet. 60

Interviewet med erik Ninn-Hansen foranledigede Preben Wil-
hjelm til at skrive et modindlæg i Berlingske tidende, hvor Wil-
hjelm om Ninn-Hansen skrev, at »Ninn-Hansen [har] bidraget på 
en måde, som er mere lavmålt end nogen vist havde ventet«. efter 
at Wilhjelm, på linje med Holmsgaard havde nævnt de sandsyn-
lige 500 ekstra udlændinge over en årrække som følge af den nye 
udlændingelovgivning, afsluttede han med at sige, at »Hvis der er 
nogen, der i denne sag truer danmark som nationalstat, så er det 
Ninn-Hansen. en nation forudsætter et vist fællesskab på trods af 
politisk uenighed – et vist kulturelt fællesskab i bredeste forstand. 
Ninn-Hansens kampagne ligger uden for ethvert sådant fællesskab, 
som jeg vil vedkende mig«. 61 Allerede den 4. marts 1983 havde so-
cialdemokraten ole espersen i øvrigt deltaget i den offentlige debat 
om udlændingeloven med et længere indlæg i dagbladet Aktuelt. 
Heri beklagede han, at meget af debatten om den nye lov nok ville 
komme til at handle om udvisningsreglerne, og espersen fortsatte: 
»det kan give offentligheden det indtryk, at kriminalitet er vores 
væsentlige problem i forhold til indvandrere. et sådant indtryk ville 
være helt forkert. Indvandrerne udgør tværtimod en gruppe, der er 
mere lovlydig end danske statsborgere i gennemsnit er det.« 62 

efter førstebehandlingen af lovforslaget gik dette til udvalgsbe-
handling i retsudvalget. Resultatet bestod i 82 ændringsforslag, 
oprindelig forfattet af fem forskellige mindretal. Mest interessant 
var bemærkningerne til §§ 7, 8 og 9: »den foreslåede ændring af §§ 
7-8 indebærer, at der i henseende til reglerne om opholdstilladelse 
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gennemføres en ligestilling mellem egentlige flygtninge (A-flygt-
ninge) og de såkaldte B-flygtninge. Ved den foreslåede udform-
ning af bestemmelserne gives der begge disse flygtningegrupper et 
egentligt retskrav på opholdstilladelse, såfremt de befinder sig her 
i landet eller på grænsen og har behov for beskyttelse i danmark 
(…). Ændringsforslaget vedrørende § 9 indebærer, at disse regler 
overføres til loven (i § 9, stk. 1), således at retskravet på opholdstil-
ladelse i disse familiesammenføringstilfælde kommer til at fremgå 
af lovteksten og ikke som i dag af en bekendtgørelse. Herved til-
vejebringes der sikkerhed mod administrative ændringer af det 
nuværende indhold af familiesammenføringsreglerne«. 63 

Ved første del af andenbehandlingen af lovforslaget den 30. 
maj var der ved at være opnået enighed. Hagen Hagensen fra de 
konservative kunne »tilråde lovforslaget vedtaget med alene de 
af justitsministeren stillede ændringsforslag, der har taget hensyn 
til en del af de synspunkter, som et mindretal i betænkning nr. 
968 har givet udtryk for. (…) Jeg skal dernæst gøre nogle enkelte 
bemærkninger om justitsministerens ændringsforslag. det er væ-
sentligt for mig, at man har taget en del af de ting med, der også 
er kommet til udtryk gennem de mindretalsudtalelser, der har 
været i betænkningen fra udvalgets side. Man vil sidestille A- og 
B-flygtninge. Man medtager familiesammenføring på en sådan 
måde, at man fastlægger en bestemt grænse, giver klarere regler, 
men inden for et begrænset område«. 64 Bjørn elmquist kunne 
på Venstres vegne meddele, at partiet »kan stemme for de æn-
dringsforslag, som er fremsat af justitsministeren«. lise Østergaard 
fra Socialdemokratiet kunne sige, at »Vi hilser med glæde den 
ligestilling, som er kommet i justitsministerens forslag, mellem 
flygtninge med A-status og B-status«. og Bernhard Baunsgaard 
fra de radikale sagde hen mod slutningen af debatten, at »Jeg hå-
ber, at vi når frem til en udlændingelov, der efter behandlingen 
i udvalget kan samle et bredt flertal, hvad der vil være meget, 
meget ønskværdigt af hensyn til forholdet mellem udlændinge, 
indvandrere og det danske samfund«. 65 
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Under anden del af andenbehandlingen udtalte Bjørn elmquist 
fra Venstre, at »Jeg må også erindre om de ændringsforslag, som 
forbedrer forholdene for flygtninge, og her gentage, hvad jeg sagde 
ved førstebehandlingen, at vi ved denne lovgivning får en bedre 
balance mellem vore hjemlige regler og de aktiviteter, de aktioner, 
vi en gang imellem ser fra dansk side udadvendt, hvor vi i den store 
verden kæmper for respekt for menneskerettigheder. Vi kan nu sige, 
at vi i hvert fald herhjemme i vort eget hus gør, hvad vi kan, for 
ikke at diskriminere på national basis – inden for de rammer, jeg 
angav før, med statsborgerskabet som en naturlig slutsten«. 66 

Ved tredjebehandlingen den 3. juni 1983 var det tid til de af-
sluttende bemærkninger. Preben Wilhjelm bemærkede, at »I det 
lovforslag, der vedtages om lidt, er der meget væsentlige forbed-
ringer af udlændinges retsstilling og retsbeskyttelse. desværre er 
det langtfra godt nok, specielt når det gælder indvandrere«. 67 det 
var reglerne om udvisning, der ifølge Wilhjelm gav udlændinge en 
helt utilstrækkelig retsbeskyttelse, idet de ikke efter et vist tidsrum 
havde fuldstændig sikkerhed mod at blive udvist af danmark, også 
i tilfælde af grov kriminalitet. Justitsministeren rundede af med at 
sige, at »det er vel i og for sig udtryk for noget af det bedste, som 
dette Hus kan præstere, at man, når man har en sag, der bliver 
genstand for en voldsom debat både her og uden for tinget, må 
erkende, at det er en meget, meget vanskelig afgørelse (…) men al-
ligevel lykkes det, fordi man, når man er bedst i folketinget, forstår 
at lytte på den rigtige måde til debatten (…) Jeg vil gerne udvide 
denne tak til også at gælde det forberedende arbejde, der blev gjort 
i det udvalg, der havde højesteretspræsident Peter Christensen som 
formand. Jeg synes, man har givet os et godt grundlag, og jeg kan 
jo i dag takke både flertallet og mindretallet, idet vi har forstået 
deres oplæg sådan, at det var vores opgave at bøje disse synspunkter 
mod hinanden, sådan at vi kunne få det bedste af begge forslag ind 
i denne lovgivning«. 68 

den radikale Bernhard Baunsgaard sluttede af med at sige, at »Jeg 
vil da også gerne takke udvalget for det arbejde, der er gjort, men 
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jeg vil især takke mindretallet, for der er ingen grund til at skjule, 
at det lovforslag, vi vedtager i dag, bygger på mindretallets forslag. 
Jeg kan vel gentage det, jeg sagde under første behandling af sa-
gen, at jeg ville ønske, at mindretallet endnu klarere havde bygget 
en lov op, der byggede på rene humanistiske principper. Men jeg 
synes alligevel, at specielt mindretallet skal takkes her ved denne 
sidste behandling i folketinget, for det er dets udkast, der danner 
grundlaget for den lovgivning, vi vedtager«. 69

 forslag til ny udlændingelov blev vedtaget med 155 stemmer 
mod 12. kun fremskridtspartiet stemte imod.

I dagspressen blev loven nævnt ved korte notitser og uden at 
nævne ændringerne på flygtninge- og familiesammenføringsom-
rådet. dagbladet Politiken noterede den 1. juni 1983, at der var 
skabt et forlig mellem torben lund fra Socialdemokratiet og ju-
stitsminister erik Ninn-Hansen, og den 4. juni meddelte avisen, at 
den nye udlændingelov var vedtaget med stemmerne 155 mod 12, 
og Politiken citerede knud lind fra fremskridtspartiet for at sige, 
at »det [lovens virkninger] vil betyde en stor forøgelse af indvan-
drere i danmark i de kommende år«. 70 Jyllands-Posten kunne den 
1. juni fortælle, at der havde fundet andenbehandling sted af den 
»omstridte udlændingelov«. den 4. juni hed det, at udlændingene 
ville blive gunstigere stillet end efter Ninn-Hansens oprindelige 
forslag, og at loven lå »tættere op ad det mere liberale forslag, som 
et mindretal« havde udarbejdet. 71 Information omtalte kun den 
kommende lov den 31. maj, og artiklen beskæftigede sig udeluk-
kende med diskussionen om, hvorvidt administrationen af loven 
skulle ligge i Justitsministeriet eller i Indenrigsministeriet. 72 Ber-
lingske tidende udkom ikke i dagene 4. til 6. juni på grund af 
arbejdsnedlæggelse, men avisen omtalte heller ikke efterfølgende 
den nye lov.

danmark havde nu fået en ny udlændingelov. den havde været 
knap seks år undervejs. der havde været nogle få (især i udval-
get samt enkelte politikere), der havde været skeptiske over for en 
meget lempelig lovgivning på dette område. loven var nu blevet 
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lempelig − den blev de første par år kaldt den mest liberale udlæn-
dingelov i verden − og fremtiden skulle vise, hvilke virkninger 
der ville følge af loven.
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k APItel 2

De første års erfaringer

en lov er til debat

folketinget diskuterede kun udlændingespørgsmål en enkelt gang 
i folketingssamlingen 1983-84. VS ønskede en yderligere libera-
lisering af udvisningsreglerne, men dette blev afvist af de øvrige 
partier, på nær Sf, med henvisning til, at den nye lov endnu ikke 
havde haft tid til at virke. den 10. oktober 1984 var der imidlertid 
en skriftlig redegørelse fra justitsminister erik Ninn-Hansen om 
»den aktuelle flygtningesituation« og en efterfølgende debat i tinget 
den 16. oktober. 

erik Ninn-Hansen lagde ud med at citere den nye formand for 
dansk flygtningehjælp thor A. Bak for hans udtalelse om, at 
»den nye flygtningelov er god – den mest menneskevenlige af sin 
art i verden«. Ninn-Hansen fortsatte: »Siden vedtagelsen af loven 
har danmark oplevet en kraftig stigning i antallet af personer, 
der søger politisk asyl her i landet. (…) denne udvikling, der ikke 
var uventet, men hvor omfanget nok alligevel har overrasket, har 
i den senere tid givet anledning til en ganske omfattende offent-
lig debat.« 73 Antallet af de såkaldte »spontane asylsøgere« (hvor 
enkeltpersoner eller mindre grupper mødte op ved den danske 
grænse og anmodede om asyl) så således ud for de første ni må-
neder af 1984: 53, 39, 84, 81, 124, 186, 378, 404 og 540. Justits-
ministeren kunne på baggrund af disse tal konkludere, at »det er 
forbundet med betydelig usikkerhed at forsøge at vurdere, hvor-
ledes udviklingen kan forventes at blive i de næste måneder og i 
de følgende år. det synes dog at være en almindelig erfaring, at 
jo mere kendskabet til, at et lands flygtningelovgivning er liberal, 
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spredes, jo større virkning får det på antallet af asylansøgninger. 
Hvad der i denne sammenhæng dog er det væsentligste – og det 
vil jeg gerne fremhæve så klart, som det overhovedet er muligt 
– er, at vi med den nugældende lov ikke er i stand til at reagere, 
selv over for den størst tænkelige tilstrømning.«

Ninn-Hansen afsluttede sin redegørelse med at sige, at »Jeg synes, 
at der efter denne redegørelse, og nu med viden om lovens virkning, 
er grund til at spørge, om det også var denne retstilstand, folketinget 
ønskede. Var folketinget indstillet på at gennemføre en lov, som ikke 
giver danske myndigheder nogen muligheder for at reagere overho-
vedet, selv over for den størst mulige tilstrømning, og uanset hvordan 
situationen i øvrigt udvikler sig? (…) det ensidige – og store – skridt, 
som danmark har taget frem foran de øvrige vesteuropæiske lande, 
kan – og jeg synes, at udviklingen demonstrerer det – indebære 
ganske uoverskuelige konsekvenser. den nye udlændingelov har nu 
været gældende i et år. Normalt er der ikke behov for en debat om 
nye love så kort tid efter. Her er det imidlertid tilfældet, og jeg vil 
gerne med denne redegørelse åbne for debatten..« 

den 16. oktober 1984 præsenterede ole espersen Socialdemokra-
tiets holdning, idet han sagde, at »Jeg beklager dybt denne polemiske 
holdning [Ninn-Hansens redegørelse] og beskrivelsen af den ny lov, 
som om den skulle medføre uoverskuelige problemer og vanske-
ligheder. Gennem sin negative holdning over for loven og over for 
udlændinge, der måske misbruger asylreglerne, handler ministeren 
måske partitaktisk klogt. der er ingen tvivl om, at hans skepsis over 
for udlændinge vinder genklang hos mange vælgere i dette land. 
der er vel i os alle en form for mistro og måske mistænksomhed 
over for fremmede. Men vi ønsker ikke at appellere til disse hold-
ninger, og vi beklager dybt, at ministeren ved denne lejlighed såvel 
som ved tidligere udtalelser om gæstearbejdere har ment det politisk 
opportunt at gøre det. Vi lader os ikke friste til det.« torben lund, 
ligeledes fra Socialdemokratiet fulgte op med at sige, at »Socialde-
mokratiet er fortsat overordentlig tilfreds med den sikring af asylan-
søgeres retsstilling, som vi fik gennemført sammen med regeringen 
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i forsommeren 1983. det har bragt overensstemmelse mellem de 
holdninger, vi giver udtryk for i internationale sammenhænge, og 
så den faktiske administration, vi har her i landet, og det betyder, 
at vi lever op til vore humanitære forpligtelser.« 74 

den næste taler var Agnete laustsen fra de konservative, der 
forsøgte at komme sin partifælle Ninn-Hansen til undsætning: »Ju-
stitsministeren citerer i sin redegørelse som allerede nævnt forman-
den for flygtningehjælpen, professor thor A. Bak, for en udtalelse 
om, at vi har den mest menneskevenlige flygtningelov af sin art i 
verden. det er selvfølgelig noget, enhver dansker kan være stolt af, 
men det menneskevenlige har trods alt to sider, nemlig venligheden 
over for flygtningene og venligheden over for det land, som skal 
modtage dem, og dette sidste hænger nu engang uløseligt sammen 
med økonomi.« 75 

Bjørn elmquist fra Venstre gav udtryk for bekymring. efter at have 
berettet for tinget, at overalt, hvor han var til møde ude i landet, 
dukkede spørgsmålet om flygtninges adgang til danmark op, udtalte 
han, at »Jeg må sige, at disse spørgsmål er meget urovækkende, dels 
den bekymring, der ligger bag, dels den risiko, der ligger i bekym-
ringen. Jeg er bange for, at hvis ikke vi får taget fat på problemet i 
tide og får diskuteret os igennem det og får fundet løsninger på det, 
kan vi risikere, at den rimeligt tolerante holdning, synes jeg, der er 
almindeligt gældende for gennemsnitsborgeren i danmark, kan gå 
hen og få det rigtig skidt i de kommende år, og at der måske bliver 
sat en definitiv stopper for en videreudvikling af denne tolerante 
holdning. derfor bliver vi nødt til i folketinget at tage fat på diskus-
sionen. Jeg håber også, at man rundt omkring i kommuner og i amter 
og i private diskussioner vil tage fat i udviklingen, inden det kører 
skævt«. 76 Bernhard Baunsgaard fra de radikale anfægtede, at der 
nødvendigvis var en sammenhæng mellem den nye udlændingelov 
og det stærkt stigende antal asylsøgere. I stedet skulle årsagen snarere 
findes i krigen mellem Iran og Irak (der foregik 1980-88). 77

Jørgen lenger fra VS (Preben Wilhjelm var trådt ud af folketin-
get ved valget i 1984) formulerede sit partis principielle linje, idet 
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han sagde, at »Vi har bemærket, at man diskuterer i pressen, om 
man nu skal sætte grænser det ene eller det andet sted. det er en 
diskussion, som vi ikke vil gå ind i, for vi vil ikke sætte noget tal på 
de grænser. Vi vil kun sige om det, at for os er et af de væsentligste 
kriterier for at sætte tal på det, hvornår antallet af udlændinge kan 
være med til at fremkalde racistiske holdninger, samtidig med at 
vi selvfølgelig af al magt vil være med til at begrænse og bekæmpe 
de racistiske holdninger, som trives – ikke mindst takket være hr. 
dohrmann [Helge dohrmann fra fremskridtspartiet] – men som 
også – måske imod ministerens egen vilje – kan blive resultatet af 
den debat, ministeren har lagt op til«. 78

debatten i folketinget endte uden det resultat, som erik Ninn-
Hansen havde håbet på. der var ikke i tinget flertal for at stramme 
loven af 1983.

et forslag til folketingsbeslutning

den 22. november 1984 fremsatte fremskridtspartiet forslag til 
folketingsbeslutning »om økonomisk bidrag til hjemsendelse af 
fremmedarbejdere og deres familier«. »fremmedarbejdere«, som 
de stadig kaldtes på dette tidspunkt, skulle tilbydes økonomisk 
støtte, hvis de frivilligt ville forlade landet. I modsat fald skulle de 
ikke have ret til at oppebære sociale ydelser. I bemærkningerne 
til forslaget anvendte forslagsstillerne udelukkende økonomiske 
argumenter, idet det bl.a. til slut hed, at »forslaget er et forsvar for 
dansk økonomi og dermed et farvel til den naivitet, der præger 
dem, der tror, at danmark for lånte penge skal fortsætte med at 
være socialkontor for alverdens lande«. 79 

Ved behandlingen af beslutningsforslaget gjorde indenrigsmini-
ster Britta Schall Holberg det med det samme klart, at regeringen 
ikke kunne godtage forslaget. Indenrigsministeren fastslog, »at det 
danmark, vi har i dag, bl.a. er resultatet af en række indvandrings-
bølger, der gennem tiden har skyllet ind over os. der er forfattere, 
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der mener, at selv navnet danmark stammer fra en svensk folke-
stamme, nemlig danerne, der bredte sig ud over danmark i jernal-
deren«. 80 Ministeren berettede derpå om svenskere, frisere, saksere, 
tyskere, polske roearbejdere, svenske sæsonarbejdere, kartoffelty-
skere og russisk-polske jøder, der gennem tiden var indvandret til 
danmark (disse grupper udgjorde til sammen ca. 15.000 personer 
over en periode på omkring 400 år).

ole Vagn Christensen fra Socialdemokratiet sagde til frem-
skridtspartiets forslag: »At sende vore indvandrere ud af landet el-
ler, hvis de nægter dette, at fratage dem rettigheder, som de har 
i kraft af deres indvandring, er en forkastelig tanke og burde slet 
ikke kunne nå frem på folketingets bord, men selvfølgelig skal 
man slet ikke blive forbavset over denne menneskeholdning fra 
fremskridtspartiets side.« 81

Sf’s ole Henriksen gjorde sit partis stilling klart, da han udtalte, 
at, »Man gør også i bemærkningerne en del ud af, at man ikke har 
fascistiske tilbøjeligheder; man prøver at komme med et langt de-
fensorat om, at det har man bestemt ikke, og det lugter også langt 
væk af, at man godt er klar over, at det er på den kant i -ismerne, 
man er, når man fremsætter et sådant forslag.« 82 

endnu et forslag

den 26. februar 1985 fremsatte Helge dohrmann, ove Jensen, 
Pia kjærsgaard og kristen Poulsgaard, alle fra fremskridtspar-
tiet, et forslag til »lov om ændring af udlændingeloven (kontrol 
og begrænsning af flygtningestrømmen til danmark)«. I mod-
sætning til forslaget ovenfor satte fremskridtspartiet nu ind der, 
hvor udlændingeloven havde muliggjort en stigende flygtninge- 
og indvandrertilstrømning til danmark, nemlig §§ 7, 8 og 9. I 
fremskridtspartiets forslag til ændring af udlændingeloven var 
retskravet for konventionsflygtninge, de facto-flygtninge og for 
retten til familiesammenføring fjernet. I stedet hed det i forslaget 
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til ny »§ 7. Politiet kan [min fremhævelse] efter ansøgning give 
opholdstilladelse til:«, hvorefter nævntes konventionsflygtninge 
og aftaler med de forenede Nationers Højkommissær for flygt-
ninge. endvidere var den oprindelige flertalsindstilling fra udval-
get om, at bestemmelsen med hensyn til konventionsflygtninge 
i tilfælde af masseindstrømning skulle bortfalde, igen medtaget. 
I forhold til de facto-flygtninge hed det ligeledes i § 8, at »op-
holdstilladelse kan [min fremhævelse] … gives til udlændinge, 
som ikke er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951 
…«. endelig hed det i forslaget til ny § 9, stk. 2, at »efter ansøg-
ning kan [min fremhævelse] der gives opholdstilladelse til andre 
udlændinge: Hvis udlændingen samlever på fælles bopæl i ægte-
skab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en dansk 
statsborger [min fremhævelse]«. I bemærkningerne til lovforslaget 
begrundede fremskridtspartiet bl.a. deres ønske med, at »I 1984 
er der sket en optrapning af udlændinges indrejse til danmark, 
som i særdeleshed omfatter flygtninge. I 1984 ankom der 4.312, 
mens det samme tal i årene fra 1975 til og med 1981 var i alt 
4.685. I 1985 vil antallet stige til ca. 8.000, hvis oplysninger fra 
generalsekretæren i dansk flygtningehjælp, Arne Pihl Christen-
sen, givet til Berlingske tidende den 26. december 1984 viser sig 
at holde stik.« 83

Ved førstebehandling af lovforslaget lagde justitsminister erik 
Ninn-Hansen ud med at konstatere, at regeringen ikke kunne 
stemme for forslaget. Ministeren sagde, at »det lovforslag, der nu 
er fremsat af fremskridtspartiet, og hvis hovedindhold, så vidt jeg 
kan se, er, at vi skal tage et skridt tilbage, ikke blot til retstilstanden 
før den nye lov, men endnu længere tilbage, er ikke et forslag, jeg 
kan anbefale«. Justitsministeren fortsatte med at sige, at »Jeg synes 
bestemt heller ikke om den negative holdning til udlændinge og 
ikke mindst flygtninge, som synes at ligge til grund for lovforsla-
get, og som er fremgået af adskillige udtalelser, der er fremsat af 
medlemmer af fremskridtspartiets gruppe. Jeg har en ganske anden 
opfattelse. Sådanne holdninger er efter min opfattelse i modstrid 
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med det humanitære syn på flygtninge og andre udlændinge, som 
ligger til grund for udlændingeloven, og som jeg også tror, at stør-
stedelen af befolkningen deler. Jeg tror, at langt de fleste mennesker 
her i landet mener, at de, der er rigtige flygtninge, skal kunne finde 
et hjemsted her i landet«. 84 

Socialdemokratiet, Sf, det radikale Venstre samt VS’s ordførere 
havde følgende kommentarer til lovforslaget: torben lund (S): 
»Jeg skal på den socialdemokratiske gruppes vegne afvise forslaget 
fra ord til andet.« Alice faber (Sf): »Jeg skal også på Socialistisk 
folkepartis vegne afvise dette forslag. Vi kan ikke gå med til at 
forhandle hverken om indholdet eller om de holdninger, som ligger 
bag forslaget.« Bernhard Baunsgaard (RV): »efter radikal opfattelse 
er dette lovforslag et led i fremskridtspartiets hetz mod folk, der 
er i nød. Mit partis indstilling til dette forslag udtrykkes vel bedst 
af ekstra Bladets forsideoverskrift i dag, hvoraf jeg skal nøjes med 
at citere det første ord. det lyder: »føj«.« Jørgen lenger (VS): »VS 
afviser forslaget.« 85 

og nok et forslag

den 19. marts 1985 fremsatte Socialdemokratiet, Sf, det radikale 
Venstre samt VS »forslag til lov om ændring af udlændingelo-
ven«. Som et nyt stk. 2 i § 9 (reglerne om familiesammenføring) 
skulle det nu hedde, at »Hvis udlændingen uden for de i § 7, stk. 
1, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige 
hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme 
ansøgningen« kunne der efter ansøgning gives opholdstilladelse. 
der er her tale om en del af § 9, som ikke er blevet omtalt før, hvor 
der altså ikke bestod noget retskrav, da formuleringen i loven lød: 
»der kan [min fremhævelse] efter ansøgning gives opholdstilladelse 
til andre udlændinge:«. forslagsstillerne motiverede bl.a. deres lov-
forslag ved i bemærkningerne at skrive, at »det foreslås, at der i 
udlændingeloven indsættes en ny bestemmelse, som præciserer, at 
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justitsministeren også har mulighed for i ganske særlige tilfælde at 
give opholdstilladelse til personer, som af flygtningenævnet [som 
var oprettet med loven af 1983, og som var den instans, der afgjorde 
asylsager] har fået afslag på opholdstilladelse efter reglerne om flygt-
ninge. lovforslaget skal ses i sammenhæng med, at justitsministeren 
har indtaget det standpunkt, at han ikke har hjemmel til at med-
dele opholdstilladelse til personer, der af flygtningenævnet har 
fået afslag på opholdstilladelse, medmindre der foreligger et andet 
grundlag. det er forslagsstillernes opfattelse, at humanitære grunde 
med betydelig styrke kan tale for at give opholdstilladelse, selv om 
disse grunde ikke foreligger på en sådan kvalificeret måde, at der er 
grundlag for at give de pågældende udlændinge flygtningestatus«. 
86 forslaget var med andre ord en yderligere liberalisering af loven 
af 1983. tilføjelsen skulle sikre, at også asylsøgere, der ikke havde 
fået B-flygtningestatus, skulle have en mulighed for alligevel at få 
opholdstilladelse. 

Justitsminister erik Ninn-Hansen indledte med at sige, at han 
nærede betænkeligheder ved forslaget, »men jeg vil dog gerne sige, 
at jeg synes, det er positivt, at nogle ret strenge betingelser – forstår 
jeg – skal være opfyldt, før Justitsministeriet kan give opholdstilla-
delse til flygtninge, som har fået afslag på status som flygtninge (…) 
synes jeg, vi også i denne sag bør tillægge det afgørende vægt, at vi 
når frem til bred enighed om ændringerne i udlændingeloven«. 87

I torben lunds (Socialdemokratiet) første indlæg slog han fast, at 
»Sigtet med den bestemmelse, vi har i dag, er netop at undgå afvis-
ning af en asylansøger, som på grund af staternes forskellige holdning 
til førsteasyllandsbegrebet vil blive henvist til at leve en illegal tilvæ-
relse i et evigt kredsløb fra det ene vesteuropæiske land til det andet. 
(…) til sidst vil jeg godt sige, at jeg håber, at der ikke er nogen, der 
vil forsøge at slå politisk mønt af den situation, vi står i, og at man 
vil undlade at søge at svække de helt elementære retsgarantier for de 
nødstedte mennesker, vi her taler om. (…) der står uden tvivl nogle 
simple mennesker med nogle meget simple tanker ude i kulissen, 
som er klar til at udnytte situationen på en skæbnesvanger måde for 
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de mennesker, dette drejer sig om, og på en måde, som jeg tror, vi 
alle sammen vil føle er meget uværdig.« 88

efter at torben lund af ole Maisted fra partiet de frie demo-
krater var blevet kritiseret for sin udtalelse om »simple mennesker«, 
kom lunds partifælle ole espersen ham til undsætning ved at sige, 
at »Når vi taler om simple folk, tænker vi ikke på dem, der har be-
tænkeligheder ved, at der kommer mange, og som har problemer 
med at forstå, hvordan vi kan finde plads til dem, skaffe dem arbejde, 
uddannelse osv.; vi tænker på de mennesker, der prøver at føre ra-
cistiske argumenter ind i debatten. Jeg var til et møde i Valby, hvor 
jeg prøvede at give den oplysning, som hr. Maisted efterlyste, men 
hvor en otte-ni fremskridtsfolk i bedste trediverstil råbte og skreg 
og sparkede og behandlede og tiltalte to flygtninge, som var det dyr. 
det er det, vi forstår ved simple folk. det er ikke dem, der meget 
naturligt stiller det spørgsmål: hvor meget kan vi klare i dette land? 
for selvfølgelig er det et spørgsmål, vi må stille os.« 89 Pia kjærsgaard 
fra fremskridtspartiet sagde til dette, at »Når Socialdemokratiet taler 
om simple folk, kan det ikke dreje sig om otte-ti fremskridtsfolk 
ved et møde, men om 62 pct. af befolkningen, som er enige med 
fremskridtspartiet om flygtningepolitikken, deriblandt også social-
demokratiske vælgere, hr. ole espersen! det er, hvad jeg vil betegne 
som bedrevidende akademikerhovmod«. 90

Ved andenbehandlingen i folketinget den 9. maj 1985 kunne 
torben lund med tilfredshed konstatere, at »Jeg synes, det er glæ-
deligt, at regeringspartierne nu erkender, at man ikke kan indføre 
ordene »mod tilbagesendelse til hjemlandet« i udlændingeloven. 
det ville være en væsentlig forringelse for asylansøgernes rets-
stilling. (…) til sidst vil jeg blot sige, at jeg synes, det er vigtigt, 
at vi kan få så bredt et flertal som muligt omkring ændringerne 
af udlændingeloven, og derfor vil jeg appellere til, at man fra 
regeringspartiernes side erkender, at der er et flertal i folketinget 
for det ene af lovforslagene, og at man så fra regeringspartiernes 
side til sidst vælger at tilslutte sig dette flertal«. Hagen Hagensen 
fra det konservative folkeparti indrømmede, at »Vi erkender, 
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at det under udvalgsarbejdet har vist sig, at der vil markere sig 
et flertal for l 201 [om muligheden for humanitær opholdstil-
ladelse], og hvad der står deri, men vi har til gengæld også meget 
stærkt markeret, at vi finder, at der må være mulighed for at tage 
hensyn til det, vi har foreslået gennem lovforslag nr. l 203 [om 
muligheden af at afvise asylsøgere, der ankom til danmark fra et 
sikkert tredjeland], som det nu bliver ændret, og her tror jeg, vi 
skulle have en mulighed for under en fornyet udvalgsbehandling 
at få klaret tingene af med hinanden«. 91

Bernhard Baunsgaard fra de radikale kritiserede på et tidspunkt 
under debatten regeringen for at ville underminere dansk flygt-
ningehjælps muligheder for at være med til at træffe afgørelser om 
asyl. Baunsgaard sagde om repræsentanterne fra dansk flygtninge-
hjælp, at det var »hele deres livsgerning« at have indseende med og 
at kunne forstå flygtningene. ebba Strange fra Sf argumenterede 
på lignende vis, idet hun sagde, at »det er et grundlæggende hu-
manistisk princip for Socialistisk folkeparti, at vi hellere vil give 
opholdstilladelse til et menneske for meget, et menneske, der føler 
sig forfulgt, og som bliver ødelagt psykisk af at få et afslag på sin 
asylansøgning, end vi vil smide en for meget ud igen«. 92 Jørgen 
lenger fra VS udtalte, at »det er vigtigt, at fremskridtspartiet fortsat 
står helt isoleret i flygtningepolitikken. det er vigtigt, fordi vi gerne 
skulle modvirke tendenserne til racisme og åndelig armod, og det 
er ikke mindst vigtigt, at der er så stor klarhed over dansk flygtnin-
gepolitik, at flygtningene ikke behøver at frygte for deres videre 
skæbne, hver gang der bliver udskrevet et folketingsvalg«. 93 

lovforslaget med lempelsen blev vedtaget efter tredjebehandlin-
gen den 31. maj 1985 med stemmerne 142 mod 3. torben lund 
fra Socialdemokratiet afsluttede debatten med at sige, at »Jeg tror, 
at offentligheden mange gange føler, at vi bruger kolossal lang 
tid på en sag herinde, og at vi bruger utrolig mange ord, men at 
der ingenting kommer ud af det. I dette tilfælde, ændring af vore 
flygtningebestemmelser, har vi også brugt meget lang tid, vi har 
brugt utrolig mange ord. til gengæld er der kommet et virkelig 
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godt resultat ud af anstrengelserne, og det synes jeg er meget til-
fredsstillende. Jeg synes, det er en lykkelig situation for folketinget 
og for meningsdannelsen i offentligheden, at de samme partier, der 
gennemførte udlændingeloven og dermed flygtningebestemmel-
serne for et par år siden, nu står sammen om de justeringer, vi har 
foretaget i loven, som vil sikre, at udlændingesagerne, flygtninge-
sagerne, også fremover får en forsvarlig behandling. Jeg synes, vi 
har grund til at føle os godt tilpas ved det resultat, der er nået, og 
med, at fremskridtspartiet med sine racistisk bestemte tilbøjelig-
heder ikke har fået nogen platform. Jeg føler mig godt tilpas ved 
denne vedtagelse«. 94 

en by i Sønderjylland

de mange flygtninge, der modtog asylstatus i danmark efter loven 
af 1983, skulle placeres rundt om i landet. dette gav betydelige 
indkvarteringsproblemer for dansk flygtningehjælp. I sommeren 
1985 kom det frem, at en række borgere i den lille sønderjyske 
landsby Øster Højst på et borgermøde havde besluttet ikke at ville 
modtage de 50 iranske flygtninge i byen, som dansk flygtnin-
gehjælp havde lagt op til. der var blevet truet med afspærringer 
af indfaldsvejene til byen, hvis dansk flygtningehjælp ikke fandt 
anden indkvartering, ligesom der var faldet udtalelser om, at man 
frygtede knivstikkerier fra iranernes side. ekstra Bladet dækkede 
sagen i en række artikler, og avisen havde den 1. juni 1985 en 
overskrift, der lød »først khomeiny, nu Øster Højst«. om iranerne 
hed det i artiklen, at »Nu er de atter på flugt. denne gang fra det 
flammende racehad, der er blusset op i den lille sønderjyske landsby 
Øster Højst ved meddelelsen om, at 50 iranske flygtninge skal ind-
logeres på byens nedlagte kro i et halvt års tid.« om flygtningene 
hed det, at »selv om iranerne er meget høflige over for danskerne, så 
lægger de ikke skjul på deres skuffelse over den fjendtlige holdning, 
som de har mødt visse steder i det danske samfund«. ekstra Bladet 
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fortalte endvidere, at »andre af byens borgere [er] nu begyndt at 
tage kampen op mod racehadet«. 95

de følgende dage bragte ekstra Bladet dels artikler, dels læser-
breve, der lagde kraftig afstand til de borgere, der ikke ønskede 
flygtninge i byen. en husmor fra esbjerg blev citeret for at sige 
følgende: »de burde simpelt hen skamme sig. Jeg bliver rasende, når 
jeg hører den grove kritik af de iranske flygtninge. de er bestemt 
ikke dårligere mennesker end os. Måske tværtimod.« kvinden tog 
ifølge ekstra Bladet afstand fra »de racistiske udtalelser, som en 
lille borgerklan i den sønderjyske landsby, Øster Højst, i sidste uge 
turede frem med«. 96

I et læserbrev den 4. juni 1985 hed det fra to beboere i Øster Højst 
bl.a., at »Jo, vi skammer os. Vi skammer os over at være medlem af 
en borgerforening med en så racistisk holdning til fremmede, som 
tilfældet er. Vi har derfor meldt os ud af foreningen«. en anden 
læser fortalte, at der i Nykøbing falster havde været en fest, hvor 
både danskere og iranere deltog, »og der så jeg ikke én eneste fuld 
iraner, ligesom der heller ikke på noget tidspunkt var slagsmål el-
ler ballade, hvad der ellers tit er, når danskere holder fest«. endelig 
håbede en læser på, at to unge kvinder, der havde talt iranernes sag, 
»ville være i stand til at vende stemningen, så man ikke skulle gå 
rundt og føle sig skidt tilpas ved at vide, at man er dansk«. 97 

den sidste artikel fra ekstra Bladet stammer fra den 5. juni. Ar-
tiklen beskrev, at »ofre for racehad sover på trapper«, og artiklen 
talte om »de virkelige ofre for en lille sønderjysk landsbys racistiske 
heksejagt«. Artiklen fokuserede på de iranske flygtninges børn og 
sluttede med at skrive, at »Børnene sidder alvorligt på gulvet og 
lytter til en samtale, de ikke forstår. Men de ved, at det handler om 
en lille landsby i Sønderjylland«. 98 

Jyllands-Posten den 5. juni 1985 skrev, at »flygtninge-sagen har 
splittet det lille samfund«. Videre hed det, at »Borgerforeningen i 
Øster Højst, hvor bestyrelsen var først fremme med kravet om ikke 
at få flygtninge til byen, har modtaget fem udmeldelser, men samti-
dig fået 13 nye medlemmer«. 99 dagen efter citerede Jyllands-Posten 
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formanden for dansk flygtningehjælp, thor A. Bak, for at sige, »at 
der under alle omstændigheder kommer iranske flygtninge til Øster 
Højst«. Han tilføjede, at »når der er danskere, som lokalt skynder sig 
at købe de ejendomme, flygtningehjælpen har kig på til sit hjælpe-
arbejde, for derefter at udleje ejendommen til flygtningehjælpen 
med fortjeneste, så må de og deres omgivelser altså også tage de 
konsekvenser, som er, at der bor flygtninge i dem«. 100

Berlingske tidende omtalte ikke sagen fra Øster Højst, men den 
1. juni 1985 bragte avisen en notits fra en folketingsdebat om en 
yderligere lempelse af udlændingelovgivningen. Under overskrif-
ten »Skarpe angreb på frp« citeredes Cd’s stifter erhard Jakobsen 
for om fremskridtspartiet at sige, at partiets holdning var »ual-
mindelig afstumpet«. Pia kjærsgaard havde givet udtryk for sin 
støtte til de borgere i Øster Højst, der ikke ønskede at modtage 
flygtninge, og hun havde udtalt, at udlændingeloven »sparker til det 
danske folk«. Bernhard Baunsgaard havde udtalt, at »Vi er valgt til 
at varetage det danske folks interesser og til at præge samfundet i 
human retning. Med denne lov bevarer vi vores humane holdning 
til flygtninge«. 101

Politiken dækkede begivenhederne i Øster Højst med en læn-
gere artikel under overskriften »Adgang forbudt til landsby-idyl«. 
Beboer i Øster Højst, lærer Christian Clausen, der var positivt 
stemt overfor at modtage flygtninge, udtalte, at »denne sag viser 
den danske landsby, når den er værst. den kan være lige så luk-
ket, som den kan være imødekommende. Man siger altid, at det 
lille samfund har sin styrke, fordi vi alle kommer hinanden ved, 
men gu’ gør vi ej. Vi kommer ikke hinanden mere ved, end vi 
selv vil, og i denne sag er grænsen åbenbart nået«. Informati-
onschef i dansk flygtningehjælp flemming Behrendt forklarede 
om placeringen af flygtninge: »flygtningene spredes generelt på 
så mange kommuner som muligt, men der kan ikke gives nogle 
tommefingerregler for, hvor mange flygtninge et samfund kan 
»bære«. det afhænger jo ene og alene af befolkningens tolerance 
på stedet, og den er åbenbart meget lille nogle steder.« flemming 
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Behrendt ønskede ikke at kommentere Øster Højst-borgernes 
holdning, idet »den taler for sig selv«. 102 

en uge senere angreb sognepræst Søren krarup dansk flygtnin-
gehjælp i Jyllands-Posten. Han spurgte: »Hvorledes er denne private 
forening i grunden blevet autoriseret? Hvordan er den blevet ud-
styret med en sådan kompetence, at den har fået direkte adgang til 
statskassen? Hvad er egentlig dens status? og især: Hvad opfatter 
den selv som sigtet med sit arbejde?« krarup mente, at årsagen til 
protesterne i Øster Højst skyldtes, at for mange fremmede udefra 
»ville ændre og opløse landsbyens karakter og selvfølgelige sam-
hørighed«. efter at uenighederne i Øster Højst var kommet for en 
dag, »var det lille samfund blevet bragt i en rigtig rar borgerkrig«. 
krarup afsluttede sit indlæg med at skrive: »Så meget er klart: 
flygtningehjælpens ledelse er en københavnsk klike, og kliken 
har tillagt sig diktatoriske manerer på baggrund af en rent politisk 
bevidsthed. Hvor længe skal Øster Højst finde sig i det?« 103 

Striden i Øster Højst endte med, at byen skulle modtage 35 (i 
stedet for de oprindelige 50) iranske flygtninge, og dansk flygtnin-
gehjælps vicegeneralsekretær Rene Albeck sagde på et borgermøde 
i Øster Højst, at »Vi må informere bedre, men har begrænsede 
ressourcer. Indimellem går det, som i Øster Højst, også for hurtigt 
med at få placeret flygtninge«. 104 

kalundborg 1985

omtrent en måned efter begivenhederne i Øster Højst havnede 
kalundborg på avisernes forsider. Hvor Øster Højst havde fået en 
moderat mediedækning, var det anderledes med kalundborg. Her 
var dækningen i de store morgenaviser samt ekstra Bladet mas-
siv. Under Esbern-Snare festen, der fandt sted i byen i slutningen af 
juli måned 1985, kastede en gruppe unge danskere med flasker 
mod Hotel Grand, hvor 60 iranere, der havde fået asyl, opholdt 
sig. fredag og lørdag aften, hvor angrebene fandt sted, opholdt sig 
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ca. 25 iranere på hotellet. Iranerne led ingen fysisk overlast, idet 
kalundborg Politi hurtigt kom til stede. I stedet udviklede det sig 
både fredag og lørdag nat til slagsmål mellem unge danskere og 
politiet, der måtte forstærkes med mandskab fra Holbæk, Slagelse 
og Ringsted. 

efter den første nat udtalte en talsmænd fra de iranske flygtninge 
til Berlingske tidende den 28. juli 1985, at »Mange ville være ble-
vet dræbt, hvis vi havde taget kampen op i stedet for at forskanse 
os på hotellet«. Politiet var af den opfattelse, at der var tale om 
almindelige bølleoptøjer, eftersom de fire anholdte alle var gamle 
kendinge af politiet. lederen af dansk flygtningehjælp i Vestsjæl-
lands Amt, Poul Hougaard, sagde til Berlingske tidende, at »Hvis 
vi i flygtningehjælpen forlod kalundborg, ville det være det samme 
som at overlade magten frivilligt til pøblen«. Avisen citerede den 
radikale Bernhard Baunsgaard for at sige, at »det er simpelthen pø-
beloptøjer. det er præcist de samme strømninger, som vi oplevede i 
30’erne, og det farligste, der er sket siden da i dansk kultur. Hitlers 
raceteorier er åbenbart slået igennem fyrre år efter. Jeg havde aldrig 
troet, at noget så modbydeligt kunne ske i danmark, og jeg kan 
kun beklage, at det desværre ikke er et enkeltstående eksempel på 
raceforfølgelse«. Udenrigsminister Uffe ellemann-Jensen mente, 
at »det er regulær terror og et trist udtryk for mangel på forståelse 
over for mennesker fra andre kulturer og samfund«. 105 

dagen efter (hvor avisen kunne rapportere, at der også havde 
været flaskekast mod hotellet lørdag nat) udtalte en iraner til Ber-
lingske, at »derfor vil vi væk, for jeg mener ikke, det kan være 
vores opgave at skulle forsøge at bekæmpe racismen i den danske 
befolkning«. Politiet mente fortsat, at det drejede sig om ballade-
magere, mens justitsminister erik Ninn-Hansen udtalte til avisen, 
at der var tale om »modbydelige angreb på iranere«, og at han »er 
bange for, at noget af dette her er udtryk for racistiske tendenser«. 
Uffe ellemann-Jensen udtalte i samme artikel, at »danskerne må 
vågne op og vænne sig til de fremmede«, og han opfordrede til »en 
bred folkelig debat om holdningen til fremmede og til flygtninge«. 
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Medlem af kalundborg Byråd knud Houg fra de konservative 
mente ikke, at det var byrådets opgave at sikre iranerne bedre for-
hold: »Vi har overhovedet ikke været involveret i indkvarteringen 
af iranerne. det er ene og alene dansk flygtningehjælp, som har 
haft med det at gøre. Vi vil derfor intet foretage os. Hvis vi skal 
indblandes, må flygtningehjælpen som den ansvarlige myndighed 
henvende sig til os.« endelig var der en artikel, der berettede om 
»Interne flygtninge-opgør«. På en anden lokalitet i kalundborg, 
kysthospitalet, hvor op imod 150 asylsøgere var indlogeret, var der 
flere gange opstået stridigheder asylsøgerne imellem. dette skyldtes 
ifølge artiklen bl.a., at »de har endnu ikke officielt fået flygtninge-
status i danmark. de kan blive udvist af landet, hvornår det skal 
være − og måske sendt tilbage dertil, hvor de kom. (…) Værre er, 
at uvisheden om deres skæbne gør dem pirrelige. de befinder sig i 
en meget spændt situation, hvor nerverne hænger udvendigt«. og 
dette var »i store træk baggrunden for, at der her flere gange er op-
stået interne stridigheder«. endelig blev det fastslået i den ledende 
artikel, at »det ikke under nogen omstændighed [kan] accepteres, 
om flygtningenes tilstedeværelse i landet skal føre til kampagner 
af racistisk karakter«. 106 

den 30. juli 1985 skrev Berlingske tidende, at »flygtningene 
besluttede i aftes, at de alligevel ikke vil flytte. det sker i solidaritet 
med andre flygtninge i landet«. Poul Hougaard fra flygtninge-
hjælpen udtalte sin glæde over iranernes beslutning og mente, at 
»det vil nemlig have stor mentalhygiejnisk betydning andre steder 
i landet, hvor der er flygtningecentre«. og han fortsatte: »Vi vil 
nu forsøge at få en dialog i gang med lokalbefolkningen omkring 
flygtningeproblemet, så der derigennem opnås bedre forståelse.« 
Poul Hougaard havde også et bud på, hvorfor balladen var opstået: 
»Jeg tror, at forklaringen skal søges i de vedvarende, økonomi-
ske stramninger. Nogle her i samfundet får mere, mens andre får 
mindre. og de, som får mindre, ser en fare i at skulle dele med 
andre.« en medvirkende årsag til iranernes ændrede beslutning 
havde været, »at 180 cyklende fredsdemonstranter på vej til Fredstræf 
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85« havde lagt vejen om ad kalundborg og havde udtrykt deres 
støtte til iranerne. der havde været repræsentanter fra bl.a. dkP 
(danmarks kommunistiske Parti) og BUPl (pædagogernes fag-
forening), »men ellers syntes ingen lokale at deltage − i hvert fald 
ikke af betydning«. På samme side fortalte avisen, at der var blevet 
kastet en brandbombe mod kysthospitalet, og at der var blevet 
klæbet smædeplakater op på kysthospitalets mure med tekster på 
engelsk, som i oversættelse lød: »flygtninge gå hjem«, »Sorte svin« 
og »lede dyr«. det fik dagen efter statsminister Poul Schlüter til 
på forsiden at udtale, at »Vi bør være skamfulde over, at kredse af 
danskere helt selvbeføjet beslutter sig til at gøre livet surt for flygt-
ningene«. længere nede udtalte Poul Schlüter, at »de flygtninge, 
vi modtager − og det er trods alt ikke så mange − skal vi behandle 
godt og sørge for, at de får anstændige vilkår. for at bekæmpe 
racismen må vi øge oplysningsindsatsen. der skal tales og skrives 
mere om flygtningenes baggrund, hvorfor de kommer, og der skal 
oplyses mere om de forhold, vi byder dem«. 107 også på forsiden 
hed det med store typer »kalundborg tog afstand fra terror«. der 
var blevet afholdt et møde mellem iranerne og byens borgere, og 
sognepræst freddy Johansen udtalte, at »Vi har haft meget stort 
udbytte af at have besøg af flygtninge i vort hjem, og selv jeg som 
kristen præst kan sagtens være i stue med muhammedanere. Vores 
gud er nok trods alt den samme«.

de følgende dage var der mindre artikler om kalundborg og 
flygtningespørgsmålet generelt, men den 4. august 1985 fik spørgs-
målet atter en fremtrædende plads i Berlingske tidende. På forsiden 
var der to større artikler med overskrifterne »Antallet af flygtninge 
tidobles i år« og »den racistiske skamplet skal nu fjernes«. den første 
artikel slog fast, at antallet af nye asylsøgere var oppe på ca. 200 om 
ugen, og at der ville blive tale om mindst 7.000 på årsbasis. den an-
den kunne citere Poul Schlüter for en udtalelse om, at »den seneste 
uges begivenheder har klart vist, at stærke danske traditioner om 
tolerance, medmenneskelig forståelse og antiracisme ikke af sig selv 
holdes levende«. Inde i avisen fortsatte Poul Schlüter med at sige, 
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at »Jeg tror, at årsagen [til urolighederne i kalundborg] er, at der 
altid i en befolkning på fem millioner mennesker vil være nogen, 
som bryder åndeligt og moralsk sammen over for udfordringer. det 
er en modenhedsudfordring at tage imod flygtninge. At sige nej 
til flygtninge ville være det samme som at fornægte vores pligter 
som kulturnation, og vi ville blive ringere og fattigere som na-
tion, hvis vi afviste flygtningene«. om tilstrømningen til danmark 
sagde Poul Schlüter: »der er f.eks. kommet langt flere flygtninge til 
Sverige. I danmark er der tale om nogle få tusinde, og alt i alt er 
kun 0,3 procent af befolkningen flygtninge.« endelig mente Poul 
Schlüter, at »der er sikkert nogen mennesker − som uden at være 
racister − føler en form for kulturangst, og som frygter, at vi skal 
blive oversvømmet af fremmede stilarter, så værdifulde, danske 
kulturtraditioner ikke kan klare sig. det mener jeg er fuldstændig 
hysterisk. det vil der aldrig blive tale om«. På samme side var der 
et interview med generalsekretæren for dansk flygtningehjælp, 
Arne Pihl Christensen, der beklagede, at der ikke af dansk flygt-
ningehjælps midler kunne iværksættes oplysningskampagner, »som 
− måske − kunne have betydet, at de racistiske angreb med sten og 
flasker på flygtningene i kalundborg samt episoder andre steder i 
fredelige danmark aldrig havde fundet sted«. I samme avis mente 
den socialdemokratiske Jytte Hilden, at »Hvis staten, kommunerne, 
amterne, fagbevægelsen, erhvervslivet og privatpersoner gik sam-
men om at lægge penge i en flygtningefond, kunne man afgjort få 
mange midler indsamlet og sætte kraftigt ind på at forbedre flygt-
ningenes forhold og den danske befolknings forståelse«. 108

det begyndte herefter at ebbe ud i Berlingske tidende med om-
tale af begivenhederne i kalundborg og de afledte diskussioner. 
dog var der den 5. og den 8. august 1985 to korte artikler. den ene 
kunne berette, at Bernhard Baunsgaard »er én af de politikere, der 
i det sidste halve år har mærket den stigende racisme«. Baunsgaard 
var af den opfattelse, at »den øgede racisme primært skal mødes med 
oplysninger om flygtningenes vilkår«, og at »forældre kan bestemt 
også spille en afgørende rolle. de må forklare deres børn, hvorfor 
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disse flygtninge kommer til danmark«. den anden artikel kunne 
citere kristeligt folkepartis retspolitiske ordfører Inger Stilling 
Pedersen for følgende: »Hvis racismen og fremmedhadet tager til, 
kan det blive nødvendigt med en stramning af loven om racisme.« 
Hermed var hun på linje med torben lund fra Socialdemokratiet, 
der havde udtalt noget tilsvarende. Bernhard Baunsgaard fra de 
radikale var ikke enig, idet han udtalte, at »Jeg kan ikke se, hvad en 
stramning af loven skulle hjælpe. det vigtigste er at bearbejde folks 
holdninger til spørgsmålet«. det var derfor hans holdning, »at øget 
information gennem radio/tV, aviser og i skolerne om flygtnin-
genes baggrund er det bedste modspil over for racismen«. 109

ekstra Bladet dækkede ligeledes urolighederne i kalundborg mas-
sivt. Mandag den 29. juli 1985 lagde avisen for med en længere re-
portage inde i avisen samt en ledende artikel, der under overskriften 
»Pøbel og skam« gav følgende forklaringer på urolighederne: »deres 
[de danske ballademagere] raseri bæres af misundelse. Misundelse 
over, at flygtninge bor i et pænt istandsat hotel, at de har fået en 
cykel, og at de får lommepenge af det offentlige. Hertil kommer 
den seksuelt betingede misundelse, som bæres af den danske mands 
− sikkert ofte berettigede! − mindreværdskompleks ved mødet 
med mørkere kønsfæller.« lederen mente, at kalundborg nu var 
»skammens by«. Inde i avisen havde ekstra Bladet bl.a. talt med en 
journalist fra en lokalavis. denne var − på linje med lederen − inde 
på det seksuelle som forklaring: »er der noget at sige til, at pigerne 
foretrækker en pæn, velduftende og smart i tøjet-iraner frem for 
en ølstinkende, uvasket hængevommet dansker?« en tilskuer til 
urolighederne havde en anden forklaring på, hvorfor det var gået 
galt: »Jeg var inde på Gøglerhaven [værtshus i havnekvarteret, hvor 
hotellet med iranerne lå], og der startede det hele, da en iraner trak 
en kniv. Så blev det bare for meget, og folk besluttede, at de skulle 
have en lærestreg ovre på hotellet.« Under overskriften »Racismen 
vil slå ned overalt« interviewedes Poul Hougaard fra dansk flygt-
ningehjælp. Han lagde også her vægt på sociale og økonomiske 
årsager som forklaring: »den mentalitet, som er brudt igennem i 
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kalundborg, er det, som gemmer sig i os alle, og som først kommer 
frem, når krybben er tom. det er udtryk for en stigende utilfreds-
hed i samfundet, og nu er det på tide, at danmark vågner op fra 
tornerosesøvnen og ser problemerne i øjnene.« Poul Hougaard var 
»chokeret over, at der finder raceuroligheder sted i kalundborg«, og 
han var »sikker på, at den højreorienterede ungdom også var med, 
for der var mange lacoste-trøjer i mængden«. 110 

dagen efter skrev avisen, at »Mens fremskridtspartiet buldrer 
frem for at fremme den indre svinehund i danskerne, lyder der 
andre velafbalancerede toner fra formanden fra Socialdemokra-
tiet, Anker Jørgensen«. også Anker Jørgensen slog på det sociale 
og økonomiske aspekt: »erfaringerne viser, at den bedste grobund 
for racisme er en uretfærdig fordeling af goderne i samfundet.« 
På næste side viste avisen et danmarkskort, hvori også indgik en 
tegning af en mørklødet mand med et forpint udtryk i ansigtet. 
Her gennemgik avisen under overskrifterne »Så få er de« og »Så 
lidt får de«, hvor mange flygtninge danmark havde modtaget på 
daværende tidspunkt (9870 siden 1978, den største del efter loven 
af 1983), og hvor meget flygtninge modtog i understøttelse. 111 

om onsdagen bragte ekstra Bladet et digt af forfatteren Sven 
Holm med titlen »tak, kalundborgensere«. I uddrag lød det: »det 
er godt, kalundborgensere − træk trækfuglene ned fra himlen 
− de har alligevel ikke betalt for luften − flå regnormene op 
fra jeres haver − de har jo ikke skødet i orden. (…) det er godt, 
kalundborgensere − Sluk radioen, når den spiller Mozart − Han 
har aldrig været dansker. (…) Vi kender jo hinanden på lugten − 
Halvt kolonihave, halvt retirade. (…) Når vi er helt ærlige − Nu 
forstår jeg bedre − Hvorfor det danske folk − er et af verdens 
mindste.« 112

et par dage senere bragte ekstra Bladet et stort antal korte læser-
breve. Ved en grov optælling var der 13 læsere, der støttede flygt-
ningene, og 12, der var kritiske. og endelig havde avisen dagen 
efter en ledende artikel, der bl.a. atter slog på det seksuelle. det hed 
således, at »Racistiske danskere hader at læse forklaringerne på deres 
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fremmedhad. (…) det kan være seksuelle komplekser: Render de 
smarte mørklødede nu med pigerne? (…) Sex-komplekserne kan 
de racistiske herrer passende bekæmpe ved at opføre sig menne-
skeværdigt, hvilket turde være den første betingelse for, at en pige 
kunne fatte interesse for dem«. 113

Jyllands-Posten havde også en fyldig dækning af begivenhederne. 
Søndag den 28. juli 1985 lød overskriften på forsiden »By går amok 
i fremmedhad«, og inde på side fire hed det: »Politiet slået på flugt 
under racekampe«. Uffe ellemann-Jensen blev citeret for at sige, at 
»de bølleoptøjer, der udspillede sig i nat i kalundborg, er en skam-
plet på danmarks navn. Jeg tror ikke, de er typiske for danmark og 
danskerne«. dagen efter lød overskriften på en stor forsideartikel: 
»Racekampe tvinger iranske flygtninge fra kalundborg«. Inde i 
avisen havde Jyllands-Posten bedt socialpsykolog knud erik Sabroe 
om at give sin vurdering af årsagerne til optøjerne. Han »peger 
også på, at en kulturangst kan være den underliggende faktor. 
ekstreme nationalistiske følelser rettet mod en fremmed kultur 
har tidligere givet sig udslag i voldelige episoder«. Sociolog Jacques 
Blum »minder om, at sådanne optøjer gik forud for nazisternes to-
tale magtovertagelse i tyskland, og tilsvarende lokale optøjer har 
startet voldsomme raceuroligheder i f.eks. england«. På samme side 
udtalte Bernhard Baunsgaard, at »den voksende racisme i danmark 
må imødegås med en intensiv oplysningskampagne, som navnlig 
skal rettes mod de unge«, og Baunsgaard udtalte videre, at »Vi har 
en pligt til at tage imod flygtninge og bliver absolut ikke over-
svømmet«. Samme dag tog avisens leder sagen op. Her hed det, 
at »det er indlysende, at den tid er forbi, da danmark kunne op-
træde som dydsdragon over for andre lande, der i årevis har haft 
raceproblemer«. og videre var det lederskribentens opfattelse, at 
»slagsmålene i kalundborg kan ikke give anledning til at påstå, at 
vi i det velbjærgede danmark har modtaget for mange flygtninge. 
Antallet af flygtninge udgør for tiden 0,2 procent af befolkningen. 
Så det er ikke en ændring af landets principielle politik over for 
flygtninge, der er brug for«. 114

Et_delt_folk.indd   75 03-04-2008   17:47:47



76

et par dage senere hed overskriften på forsiden »Racistiske epi-
soder i esbjerg og Vejle«. I esbjerg var der blevet smidt en brand-
bombe ind i en bil, der tilhørte en iransk flygtning, mens beboere 
og forretningsdrivende i Vejle havde startet en underskriftsindsam-
ling med krav om en lukning af et flygtningecenter i byen. Inde 
i avisen lød overskriften på en artikel »fem ministre skal stoppe 
race-hadet«. der skulle iværksættes en massiv oplysningskampagne 
for at forhindre gentagelser. dansk flygtningehjælps formand thor 
A. Bak var inde på det samme dagen efter: »folk skal oplyses om, 
at der ikke er nogen grund til at være misundelig på flygtningene. 
det er muligt, at danskerne har det skidt, men flygtningene har 
det immervæk værre.« 115

endelig dækkede også Politiken begivenhederne ret intensivt. 
en overskrift mandag den 29. juli 1985 lød »Politiet i gadekamp 
med unge racister«. dagen efter bragte avisen en kommentar af 
Bernhard Baunsgaard, der bl.a. spurgte: »Hvad er det, der har slået 
fejl i opdragelsen af vore unge, så at vi må konstatere, at Hitler og 
hans væsen 40 år efter nazismens nederlag i 2. verdenskrig alligevel 
har sejret?« om onsdagen rapporterede avisen fra Vejle, hvor der 
som nævnt fandt en underskriftsindsamling sted. en beboer, der 
ønskede at være anonym af frygt for at blive beskyldt for racisme, 
udtalte, at »Iranerne sviner, larmer næsten døgnet rundt og fylder 
gaden, så andre ikke tør komme her«. dagen efter blev social-
rådgivernes formand Carsten Andersen interviewet til avisen. I 
lighed med andre slog også han på det sociale aspekt: »Jeg vil ikke 
forklare det hele med sociale årsager. Men vi har via en konkret 
arbejdsmarkedspolitik og en konkret socialpolitik, der vender den 
tunge ende nedad, selv lagt betingelserne for al mulig social uro, 
herunder hetz mod dem, der er anderledes.« 116

Søndag den 4. august bragte Politiken et længere læserbrev af 
forfatter Jacob Holdt, der anbefalede danskerne at gøre, som han 
selv havde gjort: »Jeg har i min lejlighed ca. 30-35 boende, hvilket 
efter areal vil svare til ca. 20-25 i et gennemsnitsparcelhus. (Hvis alle 
åbnede deres hjem, kunne vi altså bekvemt huse 30-40 millioner 
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flygtninge i danmark!) Jeg siger bekvemt, for nu hvor jeg gennem 
årene er blevet vænnet til at have så mange boende, kan jeg ikke 
længere forstå, hvordan man kan klare sig uden.« 117

et nyt og dog gammelt argument bringes 
ind i debatten

den 31. oktober 1985 stillede fire medlemmer af fremskridtspar-
tiets folketingsgruppe en forespørgsel til justitsministeren: »Hvad 
vil ministeren foretage sig for at standse den stadig stigende strøm 
af flygtninge til danmark?« Pia kjærsgaard fra fremskridtspartiet 
lagde for med at inddrage en række argumenter imod den gældende 
udlændingelov, og hun sagde bl.a., at »I den senere tid har vi dog 
registreret, at der blandt regeringspartierne findes helt besindige og 
fornuftige mennesker, der i løs vægt er ved at registrere, at frem-
skridtspartiets advarsler måske ikke var så tossede, som man gerne 
ville have de skulle være, men på grund af et altoverskyggende 
bedrevidende flertal herinde står vi i dag med et problem, hvis 
uoverskuelighed ingen gør sig begreb om. offentligt får vi ikke 
denne regering til at indrømme, at den har handlet mod danske in-
teresser, mod den danske befolknings ønsker og mod økonomiske, 
kulturelle og religiøse interesser, men noget må der gøres alligevel«. 
erik Ninn-Hansen brugte i sit svar ganske lang tid på at redegøre 
for den lange sagsbehandlingstid, men medgav, at »det er korrekt, at 
antallet af udlændinge, der søger asyl i danmark, har været meget 
kraftigt stigende i årets løb, således at det nu må forventes, at det 
samlede antal asylansøgere, der i 1983 var 332 og i 1984 4.312, i år 
vil blive af størrelsesordenen 9.000-10.000«. 118

Bjørn elmquist fra Venstre advarede folketinget om, at »Hvis 
ikke vi gør noget nu, risikerer vi at ende i en situation, hvor hele 
den danske befolkning, ikke bare, som jeg har opfattet det indtil 
nu, grupper, slår fuldstændig bak, og det ville være forkert. Vi skal 
sikre os, at der er folkelig opbakning af vores udlændingepolitik 
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og vores flygtningepolitik«. På samme linje, men i skarpere form, 
lå ole Maisted fra partiet de frie demokrater, idet han udtalte, at 
»det vil være at lukke øjnene for kendsgerningerne, hvis man ikke 
er klar over, at der i vide kredse i den danske befolkning er frygt 
for flygtningene. der er frygt for deres sociale status, der er frygt 
for det kulturelle sammenstød, som det medfører, når man får ud-
lændinge ind, hvis opfattelse af, hvordan en livsførelse skal være, er 
i modstrid med opfattelsen hos flertallet af den danske befolkning. 
det ville være en tåbelig ting at overse disse problemer«. 119 

fremskridtspartiets dagsordensforslag blev nedstemt med stem-
merne 113 mod 4. 

en annonce

den 21. september 1986 var der i Jyllands-Posten over en kvart side 
en annonce indrykket af sognepræst Søren krarup. Sjældent har en 
enkelt annonce givet så megen debat om et politisk emne. I ugerne 
derefter fik Søren krarup og hans synspunkter om den danske 
udlændingepolitik (eller flygtningepolitik, som den ofte omtaltes 
i 1980’erne) en spalteplads i aviserne, der fortæller, at der her blev 
lukket op for et emne, hvor stærke interesser og stærke følelser var 
på spil. Samtidig foregik diskussionen af Søren krarups annonce 
op til folketingets vedtagelse af en stramning af loven af 1983. 
det er svært at afgøre, i hvor høj grad krarups annonce påvirkede 
beslutningerne i folketinget. Annoncen og debatten i kølvandet 
på den faldt i hvert fald sammen med en kraftigt stigende strøm 
af asylsøgere til danmark, og det er rimeligt at tro, at effekten af 
annoncen derfor var stærkere, end hvis den var blevet indrykket på 
et tidspunkt, hvor presset på de danske grænser var mindre.

Søren krarups annonce var indrykket i anledning af dansk flygt-
ningehjælps landsindsamling, »flygtning 86«, der skulle finde sted 
søndag den 5. oktober 1986, til fordel for flygtninge ude i verden. 
overskriften på annoncen var »Nej, ikke en krone!« og sigtede til, 
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at Søren krarup opfordrede til ikke at støtte »flygtning 86«, »og 
det skyldes ikke, at jeg ikke kan afse et beløb. det skyldes heller 
ikke, at jeg er modstander af at hjælpe flygtninge, som efter mit 
skøn er i noget nær den værste af alle menneskelige situationer. Men 
det skyldes ene og alene, at »flygtning 86« er til fordel for dansk 
flygtningehjælp«. efter at krarup havde omtalt begivenhederne i 
bl.a. Øster Højst, fortsatte han: »Hvad dansk flygtningehjælp har 
forårsaget af ulykker i fremtidens danmark, kan vanskeligt gøres 
op og skal ikke blive glemt. er københavn en dansk by om 50 år? 
kan danskerne fortsætte med at være et folk, når sprog, historie og 
religion ikke længere er fælles? er det en skæbne som libanons, 
der venter os – hærget af krige mellem uforenelige minoritetsgrup-
per? dansk flygtningehjælp har skadet vort fædreland umådeligt 
med sin hovne og selvgode farisæisme og sin – i kraft af det »ædle« 
formål – ubegrænsede magt over lovgivning og samfundsliv, og at 
politikere som Bernhard Baunsgaard og Preben Wilhjelm og ole 
espersen har hjulpet til, gør ikke flygtningehjælpens skyld mindre. 
de har handlet som en besættelsesmagt i et fremmed land. de har 
bevidst taget parti imod de med god grund bekymrede danskere.« 
krarup sluttede af med en opfordring til i stedet at støtte den 
danske Afghanistan-komité, men altså til den 5. oktober at sige 
nej til »flygtning 86« for på den måde at protestere over dansk 
flygtningehjælp. 120

Jyllands-Posten kunne i dagene omkring annoncen meddele, at 
»flygtningestrøm slår alle rekorder«, og at den forgangne weekend 
havde betydet yderligere 313 asylsøgere til danmark. Justitsminister 
erik Ninn-Hansen forudså »det totale sammenbrud i asylcentrene 
i danmark, hvis flygtningeloven ikke er ændret, inden vinterens 
kulde slår igennem«. 121 dagen efter bragte Jyllands-Posten et ind-
læg af professor, dr.jur. Poul Meyer. Indlægget var et modindlæg 
til et tidligere indlæg af Søren krarup og havde altså ikke noget 
med annoncen at gøre. Påstandene i Poul Meyers indlæg er al-
ligevel interessante, da de i forstærket form meget godt beskriver 
mediernes generelle modtagelse af krarups annonce. det hed om 
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krarup, at »det er indlysende, at denne betegnelse [at krarup hæv-
dedes at give udtryk for racistiske synspunkter] passer, fordi den 
dækker opfattelsen af de fremmede som en særlig art, der er af 
en anden – implicit laverestående – karakter end den danske be-
folkning«. og videre om krarup: »Hans synspunkter er imidlertid 
ganske parallelle med nazisternes racistiske opfattelse af jøderne 
som fremmedelementer, hvorefter kun de såkaldte ariere havde 
tysk hjemstavnsret. Men både Hitler og krarup havde svært ved på 
en forståelig måde at karakterisere de mennesker, der ifølge deres 
opfattelse har hjemstavnsret.« 122

dagen efter annoncen, den 22. september 1986, skrev ekstra 
Bladet under overskriften »Giv dem ikke en krone«, at »Netop som 
dansk flygtningehjælp mobiliserer alle kræfter i forbindelse med 
landsindsamlingen den 5. oktober, får organisationen et ukristeligt 
stød langt under bæltestedet. det kommer fra den højreekstremisti-
ske præst i Seem ved Ribe, Søren krarup«. ekstra Bladet citerede 
thor A. Bak, formanden for dansk flygtningehjælp, for at sige, 
at »det er et hadsk og meget groft angreb på flygtningehjælpen«. 
også dagen efter kaldtes Søren krarup højreekstremistisk under 
overskriften »Nu går krarup helt amok: flygtningehjælp er terror«. 
Søren krarup forklarede i et interview, at dansk flygtningehjælp 
efter hans opfattelse var en »politiserende, magtbevidst organisa-
tion«, og at »Man forbereder et kommende borgerkrigspræget dan-
mark«. dagen efter igen, den 24. september, hed det i lederartiklen 
i ekstra Bladet: »enkelte formørkede sjæle føler sig kaldede til på 
forhånd at stille sig uden for fællesskabet. en af dem er pastor Søren 
krarup, der mener at kunne indskrænke Næsten til den nærmeste 
danske nabo.« og videre, at »krarup prædiker ikke Jesu kærlig-
hedsbudskab med hjælp til vor Næste i nød, men hadets budskab. 
for ham er mennesker det samme som danskere – hvad der er 
derudover, er kun af det onde«. Inde i avisen blev der oplyst om 
en tv-debat, der skulle sendes samme aften, mellem Søren krarup 
og thor A. Bak. debatten havde på det tidspunkt allerede fundet 
sted, og ekstra Bladet kunne derfor gengive thor A. Baks generelle 
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mening om krarup, der hed, at »Jeg kan ikke forstå, at et menneske 
kan tænke på den måde. og jeg tror AldRIG, vi vil komme til 
at forstå hinanden«. efter at have afvist at dansk flygtningehjælp 
havde noget at gøre med den danske flygtningepolitik, gentog han, 
at »Jeg kan simpelt hen ikke forstå, at et menneske kan tænke på den 
måde«. den tidligere fN-højkommissær for flygtninge, tidligere 
statsminister Poul Hartling, udtalte på samme side om krarups 
annonce: »Alt, hvad der er fanatisme, byder mig imod. Panik og 
hysteri byder mig imod, og jeg synes, der er toner i den annonce, 
som går langt ud over kendsgerningerne. den bygger på spekula-
tion i angst og på fordrejninger.« om tilstrømningen af flygtninge 
til danmark og om muligheden af at lukke grænserne udtalte Poul 
Hartling: »det mener jeg ikke er muligt, hvis danmark skal over-
holde sin internationale forpligtelse.« og om udlændingeloven af 
1983 udtalte den tidligere statsminister: »Men selve adgangen til 
danmark er den samme som altid. det er ikke sådan, at folk nem-
mere kan komme ind i danmark i dag med den nye flygtningelov. 
det er der mange danskere, der tror. Men det er ikke sandt. dan-
mark giver ikke asyl til alle og enhver.« 123 

Berlingske tidende citerede den 22. september 1986 thor A. Bak 
for om annoncen at sige, at »det er nok rigtigt, at folk ikke er glade 
for flygtningestrømmen til danmark, men så meget mere skulle de 
være villige til at bidrage til flygtningehjælpen, hvis opgave det er at 
hjælpe flygtningene ude omkring i verden«. fire dage senere havde 
Berlingske tidende under overskriften »Præst: krarups angreb kan 
koste menneskeliv« et interview med tidligere generalsekretær i 
folkekirkens Nødhjælp, sognepræst Viggo Mollerup. Han udtalte, 
at »Søren krarups angreb på flygtningehjælpen grænser til uagtsomt 
manddrab på uskyldige nødlidende mennesker i den tredje verden. 
Når han prøver at skade indsamlingen til fordel for flygtninge i 
U-landene, vil det koste menneskeliv. folk vil simpelt hen dø, 
hvis hjælpen falder med et par hundrede tusind eller i værste fald 
et par millioner«. Avisen noterede, at Viggo Mollerup havde 19 års 
erfaring med internationalt hjælpearbejde. På samme side fortalte 
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generalsekretæren for Røde kors, eigil Pedersen, at Røde kors det 
seneste år havde mistet 15.000 medlemmer på grund af flygtnin-
gespørgsmålet. Avisens leder to dage senere refererede indholdet af 
krarups annonce, idet det hed, at »Hvad han [Søren krarup] vil, 
er at rejse en debat om den danske flygtningelovgivning og dens 
administration – ikke om, hvorvidt flygtningemillionerne ude i 
verden skal lades i stikken. (…) den flygtningelovgivning, fol-
ketinget har vedtaget, har skabt større problemer, end man havde 
fantasi til at forestille sig. Man vedtog en mere liberal lovgivning, 
end vel noget andet land har, og man gjorde det let at komme ind 
over grænsen«. 124

I Politikens leder fra den 24. september hed det, at krarups »sort 
reaktionære« angreb på dansk flygtningehjælp var ensbetydende 
med, at »Han puster til den ulmende racisme«. 125

ekstra Bladet havde den 25. september 1986 bedt en række kendte 
danskere om at kommentere tv-debatten mellem thor A. Bak og 
Søren krarup, der var blevet vist aftenen forinden. overskriften lød 
»den indre svinehund«. ekstra Bladets journalister Gorm lindbjerg 
og lars Normann skrev i et kort tekststykke bl.a., at »Søren krarup 
appellerede til vore fordomme, til den indre svinehund og gjorde 
alt for at oppiske hadet. (…) læs her, hvad de [de kendte danskere] 
mener om hadets apostel«. else Carlsen, gift med filminstruktøren 
Henning Carlsen: »krarups udtalelser er det værste, jeg nogen sinde 
har hørt i danmark. en fuldstændig ukristen menneskeforagt for 
flygtningene. (…) Rindalismen var vand ved siden af denne præsts 
meninger.« kit Broholm: »krarup tror åbenbart ikke på demokrati. 
det er nok snarere et oplyst enevælde med ham selv i spidsen, han 
ønsker. Samtidig var hans udtalelser en usædvanlig stor omgang plat 
antikommunisme.« Sangeren elisabeth: »det eneste, jeg så, var en 
dybt paranoid præst, og paranoide mennesker gør mig bange, for de 
er farlige.« Margrethe Auken, præst: »Han [Søren krarup] repræ-
senterer afskummet, dem, der skriver svinske breve og laver sjofle 
telefonopringninger. det er egentlig udmærket, for han synliggør 
også for »pæne« mennesker, der gemmer sig bag Schlüters pæne 
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fjæs, hvilket selskab de i virkeligheden er i – den sorte reaktion.« 
Niels-Viggo Bentzon, komponist: »Jeg mindes ikke, at jeg nogen 
sinde har hørt en så imbecil person udtale sig. Rystet er ikke ordet. 
Jeg er rasende på krarup. Han er farlig og uforskammet. (…) Jeg 
frygter konsekvenserne af hans demagogi.« Per Højholt, forfatter: 
»Pastoren har med sædvanligt, søvngængeragtigt talent appelleret 
til folkedybet. og afsløret det. Mange mennesker mener som han. 
Vi danskere er ikke så prægtige, som vi selv tror. På overfladen 
så humane. På bunden et fordomsfuldt folk, og det har krarup 
fundet ud af. og bruger sin viden i eget favør. Han er en afsindig 
demagog, men jeg håber, at han får folk til at tænke over, hvor 
sjofle vi i grunden er mod flygtninge. Hans ævl er farligt – men 
sundt.« Sten Hegeler, psykolog: »tænk, en præst, der appellerer til 
den indre svinehund. det er for perfidt og ren fascisme. (…) den 
slags mænd har vist sig før i historien.« Søren Strømberg, skuespil-
ler: »Søren krarups ondskab mod mennesker er værre end 58.000 
rockere tilsammen. (…) Vi må indse, at vi alle er verdensborgere, 
og at ingen er bedre end andre.« 126

Jyllands-Posten skrev den 24. september 1986, at regeringen øn-
skede at begrænse flygtningestrømmen ved at skærpe visumreg-
lerne, så asylsøgere fik behandlet deres ansøgninger fra udlandet. I 
en anden artikel påpegede Poul Hartling, at »det er op til landene 
selv at bestemme, hvordan de vil fortolke adgangen til at få asyl«. 
I en tredje artikel udtalte Århus’ borgmester, thorkild Simonsen: 
»Søren krarups kampagne er småracistisk. det er ganske fanta-
stisk at opleve, at en præst i den danske folkekirke i 1986 udviser 
så umenneskelig en holdning mod mennesker i nød. Jeg opfatter 
det som diskriminering, når han taler om, at muhammedanske 
og muslimske flygtninge kan ødelægge den kristne tro.« thor-
kild Simonsen havde i øvrigt i et personligt brev til kommunens 
20.000 ansatte opfordret til, at man deltog i indsamlingen den 5. 
oktober. 127 to dage senere meddelte Søren krarup i samme avis, 
at han ville stævne thorkild Simonsen for injurier, hvis ikke denne 
trak sin udtalelse om en »småracistisk kampagne« tilbage. krarup 
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blev citeret for at sige, at »det skal koste Simonsen dyrt at anvende 
dette infame nazistiske slagord over for mig. det er ren nazistisk 
tankegang, der ligger i at bruge ordene race og racisme«. Samtidig 
meddelte avisen, at krarup sammen med fem andre havde dannet 
»komiteen mod flygtningeloven«. den under besættelsen fremtræ-
dende modstandsmand Jens tolstrup var en af de seks. 128

I dagene den 25. til den 30. september 1986 havde ekstra Bladet 
ikke mindre end ti artikler, en leder, et digt samt en større mængde 
læserbreve, der alle omhandlede Søren krarup og annoncen. Pa-
stor Viggo Mollerup havde anmeldt krarup til politiet for brud på 
loven om offentlig indsamling. Søren krarup havde i annoncen 
opfordret til at sende bidrag til en kampagne mod udlændingelo-
ven. Samtidig blev krarup anmeldt til Ribes biskop Helge Skov 
og til kirkeminister Mette Madsen. Anmeldelsen blev foretaget 
af medlem af menighedsrådet ved Grundtvigskirken i esbjerg, Ib 
Splidsboel Møller. til biskoppen havde han bl.a. skrevet: »Samtidig 
beder jeg dem tage skridt til at få rejst en sag mod Søren krarup. 
det kan ikke være meningen, at pastoren kan føre en personlig, 
privat ideologisk kamp, samtidig med at han får udbetalt fast løn, 
fri bolig og stor pension.« Ib Splidsboel Møller erklærede sig ry-
stet over krarups annonce og meninger om flygtningepolitikken. 
landsforeningen af danske flygtningevenner skrev tilsvarende i 
en udtalelse, at »det må være i strid med, hvad der kræves af en 
præst, at Søren krarup opildner til racistiske holdninger, som er 
dansk kultur og kristendom fremmed«.

Samme dag (den 25. september) var der en række korte læser-
breve. en optælling viser omtrent 6-5 i krarups disfavør. Adskillige 
læserbreve mente, at krarup burde afskediges, mens andre mente, at 
han gjorde ret i at advare mod den liberale danske udlændingelov. 
en enkelt trak paralleller til libanon og advarede om, at en sådan 
fremtid kunne blive danmarks.

den 26. september 1986 havde avisens leder overskriften »Bræk-
fornemmelser«. den indledte således: »Guds statholder i Seem, pa-
stor Søren krarup, er i disse timer febrilsk optaget af ussel mammon. 
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Med ægte stolthed i stemmen orienterede han i aftes ekstra Bladet 
om, at det strømmer ind med beløb til hans forkvaklede, fordre-
jede, væmmelige, hadske, perfide (fortsæt selv) aktion mod dansk 
flygtningehjælp. (…) Vi gider ikke kalde Søren krarup for racist. 
det vil blot udløse en tidehvervsk flodbølge af eder og stævninger 
fra præstegården i Seem. Men brækfornemmelser melder sig – og 
kvalme over, at man via indkomstskatten er tvunget til at medfi-
nansiere lønnen til et menneske af den karat.« I samme dags avis 
havde forfatteren Johannes Møllehave skrevet et digt i anledning af 
annoncen. I andet vers lød det: »og Søren krarup ramte – præcist 
den danske tone – Hvad er så dansk et bidrag – som ikke en krone?« 
På samme side sagde forfatteren Sven Holm om Søren krarup: »og 
frem for alt: lyv! lyv og lyv og lyv en gang til, for der er ingen, 
der tror, at et menneske kan stikke så mange løgne i så stor en hast 
– og slet ikke hvis de bliver sunget i et helligt tonefald. (…) Men 
det kan et menneske godt! – Glem aldrig det! Prøv at se det op 
gennem historien!« 

dagen efter bragte ekstra Bladet tre artikler om Søren krarup 
ledsaget af en tegning. Anne Marie Steen Petersen havde på teg-
ningen placeret krarup i forgrunden. Bag ved ham kan man tælle 
seks kutteklædte personer, og bagerst er der et brændende kors. de 
hætteklædte skal forestille medlemmer af ku klux klan. På næ-
ste side kunne avisen fortælle, at lo og dA var gået sammen om 
at lave en modkampagne til krarups. de to hovedorganisationer 
for lønmodtagere og arbejdsgivere ville bruge et samlet beløb på 
540.000 kr. til annoncering og til støtte for »flygtning 86«. 

den 29. september refererede ekstra Bladet fra den gudstjeneste, 
som Søren krarup havde afholdt i Seem kirke dagen før. »flere 
hundrede gudsfrygtige vestjyder fyldte kirken til bristepunktet og 
bakkede utvetydigt deres præst op i hans rabiate kamp mod dansk 
flygtningehjælp.« I kirken var der en demonstration mod krarup, 
og den »blev ved sin simple form smuk, symbolsk og helt uvoldelig. 
en af de unge lagde en langstilket blodrød rose på midtergangen. 
Så forlod de unge i tavshed gudstjenesten«. 
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dagen efter havde ekstra Bladet i en stort opsat artikel under 
overskriften »Præst mod præst« interviewet Preben thomsen, præst 
i Grundtvigskirken i københavn. om Søren krarup sagde Preben 
thomsen: »Sorte Søren fra Seem lugter lidt af råddent kød fra et 
sydligt naboland, som engang marcherede i takt.« efter denne hen-
visning til nazismen kommenterede Preben thomsen det forhold, at 
menigheden i Seem sluttede op bag Søren krarup. thomsen mente 
ikke, at en præst burde være det samme sted i mere end syv år (Søren 
krarup havde på dette tidspunkt været præst i Seem i 21 år), »for så 
begynder man at malke koen træt. I løbet af 20 år, hvor præsten går 
ud og ind af alle de små hjem og kender alle sognebørnene, opstår 
der et langt kirkeligt samleje uden variationer med menigheden«. På 
spørgsmålet om hvad præsternes opgave burde være, svarede Preben 
thomsen: »I hvert fald ikke at prædike normer og systemer som en 
vis demagog, der offentligt lufter sit familieskab med tyskland.« og 
endelig om flygtningestrømmen til danmark: »kloden er blevet lige 
så lille som landsbyen Seem, og uanset hudfarve, religion og sprog 
er alle folkeslag vore naboer. folkevandringen foregår overalt, og 
vi er nødt til at acceptere den.« 129 

Jyllands-Postens leder den 26. september 1986 var blandet. Un-
der overskriften »flygtningehjælp« behandledes både krarups an-
nonce, flygtningetilstrømningen, de østeuropæiske diktatursta-
ter, danske parlamentarikeres udtalelser samt, at »alt for mange 
flygtninge ingen forståelse [har] af, at når man er gæst, skal man 
overholde visse love, regler og adfærdsmønstre«. om den mang-
lende fælleseuropæiske flygtningepolitik hed det, at »Spillet må 
stoppe, og danmark må på alle niveauer forstærke sit krav om 
internationalt samarbejde, så vist som flygtningeproblemet er in-
ternationalt«. om indsamlingen den 5. oktober opfordrede lede-
ren: »Giv de roligt en skærv den 5. oktober – og gerne en stor. 
også selv om der er ting, der kan kritiseres ved dansk flygtnin-
gehjælps fremfærd, og også selv om det danske samfund skylder 
sig en afklarende diskussion om sit forhold til flygtningeproblemet 
i øvrigt.« 130
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dagen efter fortalte Jyllands-Posten, at en modoffensiv til krarups 
annonce var sat ind af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. 
Jørgen Hornemann, cand.theol. og tidligere dR-medarbejder, for-
talte, at »I annoncerne [som ville blive indrykket i flere dagblade] 
vil man se så forskellige størrelser som børne- og ungdomspædago-
gernes BUPl arm i arm med arbejdsgiverne. det er lo og dansk 
Arbejdsgiverforening, der står som hovedsponsorer, og det dækker 
jo en god del af danskerne«. 131

den 28. september var der i Jyllands-Posten flere artikler samt 
endnu en annonce mod indsamlingen den 5. oktober. ole espersen 
fra Socialdemokratiet blev citeret for at sige, at udlændingeloven 
snarest ville blive strammet, så asylsøgere, der kom fra f.eks. Vest-
tyskland, ville blive afvist ved den danske grænse. Han tilføjede, 
at »det er ikke flygtningeloven, der er noget galt med. Problemet 
er, at andre lande ikke har noget lignende. det er også det, vi vil 
demonstrere imod«. I annoncen, der var indrykket for de midler, 
som Søren krarup havde modtaget i den forløbne uge, lød det un-
der overskriften »Nu har vi chancen!«, at »og vi har også chancen 
for at fortælle samme enfoldige sandhed til vore politikere. de har i 
1983 gennemført en udlændingelov, der har ophævet vores grænse. 
døren til danmark står på vid gab. og i årene efter 1983 har vi 
set resultatet. I 1985 kom der 10.000 asylansøgere. kommer der 
50.000 i 1986?« Igen opfordredes der til, at man ikke støttede dansk 
flygtningehjælp, eftersom »dansk flygtningehjælp ikke længere 
[er] en humanitær og neutral hjælpeorganisation. det er blevet 
til en politiserende og magtbevidst stat i staten, der i de seneste 
år har hundset med os for at få sin vilje«. Samtidig fremgik det af 
annoncen, at »komiteen mod flygtningeloven« ville arbejde for 
at få gennemført en landsdækkende underskriftsindsamling mod 
flygtningepolitikken. 132 

lederen i Jyllands-Posten den 5. oktober 1986, på indsamlings-
dagen, opfordrede endnu engang til at give et bidrag til dansk 
flygtningehjælps landsindsamling. dagen meddelte avisen så, at 
»flygtning 86 blev en succes«. flygtningehjælpens kampagneleder, 
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finn Slumstrup, fortalte, at »de seneste dages intense oplysnings-
kampagne på internationalt plan har betydet, at alle danskere, som 
har set tV og læst aviser, har fået en fornemmelse af, hvordan det er 
at være en flygtning«. Med tanke på den kommende folketingsdebat 
om udlændingeloven mente finn Slumstrup, at »vi [har] et godt 
fundament for værdige indlæg i den flygtningedebat, som begynder 
i folketinget på tirsdag«. Udenrigsminister Uffe ellemann Jen-
sen, der havde været ude som indsamler, sagde til Jyllands-Posten, 
at »det fine vejr var desværre et problem. det lokkede åbenbart 
mange til en tur i skoven. I hvert fald var der ingen hjemme i over 
halvdelen af de huse og lejligheder, jeg besøgte«. fra Ribe meddel-
tes det, at der var indsamlet 82.600 kr. mod 65.000 til »flygtning 
81«. lederen af indsamlingen, Jørgen drostrup Andersen, kunne 
ikke fortælle, hvor meget der var blevet indsamlet i Seem, idet »Vi 
har besluttet ikke at oplyse, hvad det enkelte indsamlingssted har 
fået i bøssen. Men Søren krarups kampagne gav givet indsamlin-
gen et skub i den rigtige retning«. 133 

Berlingske tidende understregede i sin leder den 5. oktober 
1986, at »Indsamlingen er ikke en folkeafstemning om dansk ud-
lændingepolitik«, og at »Indsamlingen i eftermiddag er heller ikke 
kommet i stand for, at hver enkelt dansker kan tage stilling til 
sognepræst Søren krarups udfald mod udlændingeloven og dansk 
flygtningehjælps indsats for at hjælpe flygtninge i danmark«. 
lederen opfordrede således til, at man støttede indsamlingen. 
Samme dag bragte avisen en kronik af tidligere flygtningehøj-
kommissær Poul Hartling, der om loven af 1983 sagde, at »loven 
har givet en bedre procedure for asylsøgerne, men ikke øgede 
chancer for at opnå flygtningestatus. Reglerne herfor følger stadig 
konventionens bestemmelser«.

den 6. oktober meddelte Berlingske tidende, at »danskerne blæste 
på Søren krarup«. og finn Slumstrup fra dansk flygtningehjælp 
blev citeret for at sige, at »der var en fantastisk opbakning overalt. 
Mange tusinde meldte sig i sidste øjeblik som indsamlere i protest 
mod Søren krarup. og de blev godt modtaget«. og lederen i samme 
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dags avis mente, at »Søren krarups aktion medførte en folkelig re-
aktion. Måske vil sognepræsten i Seem betakke sig, men han bør 
næsten have tak for sin indsats«. I en artikel med overskriften »Succes 
for indsamlingen« var det uklart, hvor meget indsamlingen havde 
indbragt, men finn Slumstrup regnede med, at resultatet ville blive 
lige så godt som ved »flygtning 81«. I en anden artikel, »Høj stem-
ning i tivoli«, blev dansk flygtningehjælps formand, thor A. Bak, 
spurgt, om Søren krarups kampagne i virkeligheden havde hjulpet 
indsamlingen. thor A. Bak svarede: »formodentlig.«

Politikens leder den 3. oktober 1986 beklagede »den ændring i 
flygtningelovgivningen, som desværre er på vej«. om landsind-
samlingen og den danske flygtningepolitik hed det, at »de to ting 
har intet med hinanden at gøre«. Avisen mente, at det var vigtigt 
at adskille de to ting nok var »for ikke at skade landsindsamlin-
gen. er det svaret, er det et uhyggeligt knæfald for racismen, en 
indirekte anerkendelse af, at den har bedre fat, end det er rart at 
erkende åbent«. lederen opfordrede til sidst til, at vi skulle »tage 
os sammen til at optræde, så vi kan være os selv bekendt«. lederen 
henviste i øvrigt til dagens kronik, der var skrevet af Mohamed 
Belmaizi, bosiddende i danmark. Under overskriften »den lille 
racisme« mente Mohamed Balmaizi, at racismen bl.a. kunne opstå 
på grund af »den danske kropsangst, der kan føre til fremmedhad«. 
og Belmaizi sagde om danskerne, at »Når jeg ser de tungsindige 
ansigter og triste kroppe i supermarkedet, forstår jeg, at arbejde og 
mad ikke alene er nok til at gøre mennesket lykkeligt«. 134

På indsamlingsdagen den 5. oktober tog lederen endnu engang 
afstand fra Søren krarups holdninger. »komiteen mod flygtninge-
loven« havde i samme avis fået optaget en annonce, og lederskri-
benten forsvarede dette med, at »vi gør det med sindsro i denne sag, 
for vi er overbevist om, at det bedste argument mod den hadefulde 
kampagne er kampagnen selv med dens groteske overdrivelser og 
spillet på den selvgode nationalisme. (…) det [at danmark kunne 
blive et nyt libanon] er udslag af en ufattelig fremmedangst og en 
afgrundsdyb mistillid til den danske kultur«. 135
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den 8. oktober 1986 fortalte Jyllands-Posten, at »flygtninge-
strømmen sydfra [var] standset«. de østtyske myndigheder havde 
lukket flugtvejen over ddR, men »danske eksperter er dog sam-
tidig enige om, at stoppet kun giver et kortere pusterum, indtil 
flygtningeagenterne er klar med nye hovedruter med direkte fly til 
kastrup«. få dage senere skulle folketinget tage stilling til eventu-
elle stramninger af udlændingeloven, og derfor blev de næste dage 
spændende, idet »erfaringerne viser, at planer om begrænsninger 
traditionelt udløser en bølge af nye asylsøgere«. dagen efter med-
delte Jyllands-Posten, at danmark stod til at få »europas skrappeste 
asylregler«. det var sluppet ud, at regeringen ville forsøge at samle 
flertal for at afskaffe de facto-begrebet. lederen af dansk flygt-
ningehjælps asylafdeling, Morten kjærum, oplyste, at ca. 75 pct. 
af dem, der fik tilkendt asylstatus, opnåede det som de facto-flygt-
ninge. Morten kjærum udtalte, at »det er uklart, hvorfor regerin-
gen agter at fjerne retsgarantierne for de facto-flygtningene«. 136

I samme avis blev det oplyst, at Søren krarup ville anlægge in-
juriesag mod Århus’ borgmester, thorkild Simonsen, for dennes 
udsagn om, at krarups kampagne var »småracistisk«. Søren krarup 
vandt den efterfølgende retssag. 

diskussionen om Søren krarups annonce fandt som nævnt sted på 
et tidspunkt, hvor tilstrømningen af asylsøgere var voldsom, og hvor 
folketinget barslede med en stramning af udlændingeloven. Politi-
kens leder den 19. oktober advarede indtrængende mod en stram-
ning: »den danske holdning bør afgjort være, at vi vil tage mod vor 
del af flygtningene. Vi har tidligere foreslået en kvote på op til 10.000 
pr. år, mod at andre vestlige lande modtager forholdsvis samme antal. 
(…) Holder folketinget sig i skindet så længe, er der håb om, at den 
forholdsvis liberale flygtningelov kan bevares.« 137 Samme dag havde 
Søren krarup et længere indlæg i Berlingske tidende, hvor han 
gjorde en slags status oven på de forløbne uger. det var krarups håb, 
at »dansk flygtningehjælp (…) bliver forvist fra sin mafialignende 
position som en stat i staten, hævet over demokratisk kontrol«. der 
havde for krarup »været tale om et opgør med den kulturradikalisme, 
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der hader dette [det danske folks kristendom og danskhed]. deraf 
hadefuldheden hos medie-danmark«. 138 dagen efter havde justits-
minister erik Ninn-Hansen en kronik i samme avis, hvor han om 
folketingets stramning af udlændingeloven sagde: »Vi har nu fået en 
lov, der gør det muligt, at vi i danmark igen kan bestemme, hvilke 
udlændinge vi ønsker at modtage her i landet.« 139 

Som nævnt i indledningen til dette afsnit har en enkelt annonce 
sjældent givet anledning til så megen debat, som den Søren krarup 
indrykkede i Jyllands-Posten den 21. september 1986. der havde 
været skriverier i pressen året før i forbindelse med Øster Højst, 
men det var for vand at regne med den bølge af indlæg, artikler, 
modannoncer og ledende artikler, der fulgte efter den 21. sep-
tember. Praktisk talt alle, der var et navn af nogen art, tog på det 
skarpeste afstand fra Søren krarup og det, han stod for. Som det 
er blevet vist, var det ikke usædvanligt at stemple ham som racist, 
fascist og nazist, og samtlige aviser understregede på lederplads, at 
Søren krarup havde uret. 

om erfaringer med en lov og et forslag i 
den anledning

den lov, der er omtalt ovenfor, blev fremsat af justitsminister erik 
Ninn-Hansen den 7. oktober 1986, forslag til »lov om ændring 
af udlændingeloven«. lovforslaget indebar en betydelig stramning 
i forhold til loven af 1983. Retskravet på opholdstilladelse til de 
facto-flygtninge var nemlig i lovforslaget blevet fjernet, idet det 
hed, at »opholdstilladelse kan [min fremhævelse] efter ansøgning 
gives til en udlænding, som ikke er omfattet af flygtningekon-
ventionen af 28. juli 1951, men hvor det af lignende grunde som 
anført i konventionen eller af andre tungtvejende grunde ikke bør 
kræves, at udlændingen vender tilbage til sit hjemland«. endvidere 
skulle det være muligt at tildele f.eks. et luftfartsselskab bøder, hvis 
dette medbragte passagerer, der ikke var i besiddelse af »fornøden 
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rejselegitimation og visum«. de øvrige ændringer rettede sig mod 
det forhold, at asylsøgere i en række tilfælde havde optrådt voldeligt 
over for det personale (f.eks. fra dansk Røde kors), som forestod 
indkvarteringen af asylsøgere. efter § 36 kunne en sådan udlæn-
ding frihedsberøves, mens det i § 42 a, stk. 2 hed, at »direktoratet 
for udlændinge kan bestemme, at en i stk. 1 nævnt udlænding, 
uanset om den pågældende selv har tilstrækkelige midler til sit un-
derhold, skal tage ophold efter direktoratets nærmere bestemmelse. 
en sådan udlænding må ikke gennem voldelig eller truende adfærd 
over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvar-
teringssted for udlændinge, lægge hindringer i vejen for udførelse 
af disse personers erhverv«. 140

I bemærkningerne til lovforslaget hed det om flygtningeudvik-
lingen, at »det var et bredt flertal i folketinget, der stod bag loven 
[i 1983], og vedtagelsen skete i tillid til, at også andre lande ville 
påtage sig deres del af forpligtelserne med at modtage flygtninge. 
Udviklingen har imidlertid vist, at danmark i langt højere grad 
end de fleste andre lande har påtaget sig at løse denne opgave i vores 
del af verden. I 1983 indrejste der 332 asylansøgere. I 1984 og 1985 
steg antallet til henholdsvis 4.313 og 8.698. I indeværende år er der 
allerede pr. 3. oktober 1986 indrejst mere end 8.300 asylansøgere, 
og udviklingen i de seneste uger, hvor der er indrejst mere end 500 
pr. uge, har vist en nærmest eksplosiv tendens. Hvis udviklingen 
fortsætter, svarer dette til, at danmark med de nugældende, liberale 
regler kommer til at modtage op mod 36.000 asylansøgere pr. år«. 
om det forhold, at tilstrømningen til danmark i nogen grad bar 
præg af organisering, hed det, at »Ændringerne i rejsemønstret, 
de mange forfalskninger af visa m.v. tyder på, at tilstrømningen af 
asylansøgere i et vist omfang er organiseret, og det er endvidere 
i en række sager oplyst, at asylansøgerne har betalt ganske store 
beløb for en »asylrejse« til danmark. Justitsministeriet finder det 
betænkeligt, at udviklingen i tilstrømningen af asylansøgere til 
danmark i meget høj grad bestemmes af økonomiske interesser og 
asylansøgernes økonomiske formåen«. 
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Ved førstebehandlingen i folketinget den 10. oktober 1986 var ole 
espersen fra Socialdemokratiet ikke afvisende over for en ændring 
af loven, men han måtte alligevel sige, at »Vi er for så vidt kede af at 
skulle revidere den gældende lov, for den er faktisk, som en flygtnin-
gelov bør være. den er, og den burde være, et forbillede for andre 
lande, der har lige så store muligheder for at bistå flygtninge, som vi 
har. Men desværre må vi konstatere, at i stedet for at bidrage mere 
positivt til at løse de stigende flygtningeproblemer har man i andre 
lande enten strammet reglerne eller i alt fald ikke øget bistanden«. ole 
espersen udtalte lidt senere, efter en bemærkning fra Pia kjærsgaard 
fra fremskridtspartiet, at »Jeg er ganske klar over, at fremskridts-
partiet er umådelig stolt over, at man fra det partis side stemte imod 
lovændringen i 1983. det svarer udmærket til det, som formanden 
for den konservative folketingsgruppe [knud Østergaard] i går sagde, 
at fremskridtspartiet er kendetegnet for den mest menneskefjendtlige 
holdning, man har set fra politikere i kongeriget danmark – den 
mest menneskefjendtlige holdning, man har set«. 141

ebba Strange fra Sf sagde, at »Sf kan ikke medvirke til gen-
nemførelsen af de foreslåede ændringer i flygtningelovgivningen«. 
derefter markerede ebba Strange sin principielle holdning, idet 
det længere henne hed, at »Som noget af det sidste vil jeg gerne 
sige, at også i Sf erkender vi, at der er en grænse for, hvor mange 
flygtninge danmark kan tage imod. Vi ved ikke præcis, hvor den 
grænse ligger, den er nemlig bl.a. psykologisk betinget, og den ville 
være større, hvis danske politikere og regeringspolitikere først og 
fremmest gik ind i en positiv påvirkning af den danske befolkning 
i stedet for at bære ved til skabelse af angst og usikkerhed«. Connie 
Hedegaard fra det konservative folkeparti var både enig og uenig 
med ebba Strange, idet hun sagde, at »Vi har en forpligtelse til at 
bearbejde de holdninger [befolkningens negative holdninger over 
for antallet af flygtninge], og vi har en forpligtelse til at finde en 
balance i vores flygtningelovgivning…«. 142 

Niels Helveg Petersen fra det radikale Venstre var stedfortræder 
for Bernhard Baunsgaard, og Helveg Petersen sagde indledningsvis, 
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at han var enig med ebba Strange, der havde kritiseret statsmi-
nisteren og justitsministeren for at bruge ordet »folkevandring«. 
»Med udgangspunkt i ord som »folkevandring« skabtes, synes jeg, 
et forkert klima for behandlingen af dette meget vanskelige lovgiv-
ningsområde.« Niels Helveg Petersen sagde derudover, at der kunne 
være grund til at se på mulighederne af at afvise asylsøgere, der kom 
fra f.eks. Vesttyskland, »men regeringens forslag, som det foreligger, 
kan vi ikke acceptere. det går principielt for vidt ved at ændre selve 
asylretten for de facto-flygtninge, og det er de fleste«. 143 

Pia kjærsgaard var ikke tilfreds med regeringens udspil, selv om 
hun meddelte, at fremskridtspartiet ville stemme for, da forslaget 
indeholdt visse stramninger. Men derudover lagde Pia kjærsga-
ard ud med at sige, at »Aldrig har så få mennesker lavet så meget 
elendig lovgivning, som da et flertal herinde vedtog verdens mest 
tåbelige flygtningelov – en fadæse, der i de år, der er gået siden 
1983, hvor ulykken skete, har betydet dyb splittelse i det danske 
samfund. Gang på gang er der advaret mod denne tåbelov, og lige 
så ofte har partierne bag loven afvist at høre efter fornuft eller 
logik – det vil sige partierne i dette ting minus fremskridtspar-
tiet, der ene af alle har undsagt loven fra starten«. Niels Helveg 
Petersen replicerede ved at sige: »Sjældent har jeg hørt noget så 
plat!« 144 

erik Ninn-Hansens lovforslag blev herefter henvist til retsud-
valget. 

Retsudvalget afgav betænkning den 14. oktober 1986. et flertal 
bestående af Socialdemokratiet og de fire regeringspartier (V, k, 
Cd og krf) indstillede »lovforslaget til vedtagelse med de stillede 
ændringsforslag«. et af de stillede ændringsforslag betød, at retskra-
vet på opholdstilladelse for de facto-flygtninge blev opretholdt, ef-
tersom lovteksten nu sagde, at »efter ansøgning gives der endvidere 
opholdstilladelse til en udlænding, som ikke er omfattet af flygtnin-
gekonventionen af 28. juli 1951, men hvor det af lignende grunde 
som anført i konventionen eller af andre tungtvejende grunde ikke 
bør kræves, at udlændingen vender tilbage til sit hjemland«. det 
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blev endvidere i loven præciseret, at hvis danmark ikke var første 
asylland, da kunne udlændingen ikke påregne opholdstilladelse. 
Retsudvalget havde indhentet udtalelser fra landsforeningen af 
Beskikkede Advokater og dansk flygtningehjælp. landsforenin-
gen skrev i sin udtalelse, at »efter forslagets pkt. 1 (§ 7, stk. 2) gøres 
meddelelse af f-status fakultativ [retskravet for de facto-flygtninge 
ophæves]. det er vanskeligt at se, hvilken sammenhæng der er mel-
lem de aktuelle problemer (stor tilstrømning af asylsøgere) og for-
slagets ophævelse af en hidtidig retsgaranti, som har gjort indtryk 
også i udlandet. efter landsforeningens opfattelse bør man bevare 
reglen om, at også en de facto-flygtning har krav på at få meddelt 
opholdstilladelse«. 145

også fN’s flygtningehøjkommissariat havde afgivet en udta-
lelse, idet Jessen-Petersen fra fN havde skrevet til justitsminister 
erik Ninn-Hansen og bl.a. givet udtryk for, at »the present da-
nish law, in guaranteeing status to both convention and so-called 
de facto refugees corresponds to the reality of today’s world and 
is in line with principles and resolutions followed by UNHCR’s 
executive committee and adopted by the UN general assembly. 
Any changes in this regard would therefore, in our view, consti-
tute a step back in denmark’s alignment to an international prac-
tice that is gradually developing«. 146 danmark burde altså ifølge 
UNHCR ikke revurdere sin udlændingepolitik, idet danmark 
så ville tage et skridt tilbage i forhold til en international praksis, 
der var under udvikling. 

Ved andenbehandlingen af lovforslaget den 16. oktober henvi-
ste ole espersen fra Socialdemokratiet til henvendelsen fra fN: 
»denne hovedindvending – som fN’s flygtningehøjkommissær 
også gør til sin hovedindvending – er jo nu bragt af vejen, fordi 
vi enedes med regeringen om, at denne skelnen mellem de facto-
flygtninge og konventionsflygtninge, når det drejer sig om retten til 
at få status her i landet, skal udgå. disse to grupper skal behandles 
ens.« lidt længere henne i debatten sagde ole espersen, »at det dog 
var en interessant oplysning, jeg gav, fordi langt, langt de fleste, der 
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kommer her til landet, jo ikke er konventionsflygtninge, men de 
facto-flygtninge …« 147 

den konservative Hagen Hagensen meddelte regeringens op-
bakning til lovforslaget. Hagen Hagensen sagde, at »På den bag-
grund fastholder jeg fuldt og helt forslaget, som det foreligger, og 
henviser i øvrigt til de bemærkninger, der er gjort i betænkningen 
og andetsteds om, hvordan vi ønsker, at forholdene skal være i for-
bindelse med vores udlændingelov. de, der er egentlige flygtninge, 
skal vi tage imod og sørge ordentligt for, men vi må også have lov 
til at se på, i hvilket omfang det er overensstemmende med, hvad 
det danske folk i øvrigt kan bære af flygtninge«. dette fik taleren 
umiddelbart derefter, Steen tinning fra VS, til at sige, at »Ja, så 
tager hr. Hagen Hagensen også det danske folk til indtægt. der er 
ingen grænser for usmagelighederne i dag«. 148

Pia kjærsgaard sagde i sit første indlæg henvendt til Sf’s ordfører, 
at »fru ebba Strange må også vide, at befolkningen ikke vil finde 
sig i den flygtningelov, vi har, og det er også derfor, Socialdemo-
kratiet og regeringspartierne prøver at gøre noget ved sagerne. de 
har simpelt hen fået så mange henvendelser fra deres vælgere, der 
ikke vil finde sig i, at deres partier har trukket den lovgivning ned 
over hovedet på dem«. denne bemærkning faldt som følge af, at 
Strange mente, at »denne sag er skruet op, og den er overskruet. 
det, der burde have været ethvert folketingsmedlems pligt, var at gå 
ud og sige til den danske befolkning: det er kun en lille bitte del af 
flygtningeproblemet, vi løser, med den lovgivning, vi har. tag det 
nu roligt, skulle vi ikke kunne klare 5.000, 6.000, 7.000 flygtninge 
i danmark om året? Selvfølgelig kan vi det. det ville have været en 
værdig optræden af folketingsflertallet, som har vedtaget udlændin-
geloven«. ole espersen fra Socialdemokratiet replicerede til dette, 
at »Jeg er ganske enig i fru ebba Stranges sidste bemærkning om, 
at et værdigt svar på det problem, vi befinder os i, ville være at sige: 
Selvfølgelig kan vi her i landet da tage 5.000-6.000 flygtninge. det 
er regeringen i øvrigt også [sic], så vidt jeg har forstået. Selvfølgelig 
kan vi det, og selvfølgelig bør vi det«. 149
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Bernhard Baunsgaard fra de radikale gav udtryk for, at han var 
rystet. Han havde netop været i tyskland, hvor han havde hørt en 
prædiken, der tilsluttede sig ønsket om en liberal flygtningepolitik. 
og derfor »kan [man] vel forstå, hvilket chok det var for mig at 
komme tilbage til danmark med statsministerens og justitsmini-
sterens overdrivelser og krarups udtalelser«. 150 da Bernhard Bau-
nsgaard havde ordet for sidste gang under debatten, udtalte han, 
at »derfor er det for det radikale Venstre først og fremmest en 
holdningsdiskussion, det er en kamp, som vi vil fortsætte, som jeg 
mener vi altid har ført for, at mennesker er mennesker, uanset om 
de er født det ene eller det andet sted, om deres hudfarve er mere 
eller mindre hvid eller mørk, om deres religion er det ene eller det 
andet. det er derfor, denne diskussion er væsentlig …«. 151 

lovforslaget overgik kort herefter til tredjebehandling.
Allerede dagen efter, den 17. oktober 1986, fandt tredjebehand-

lingen sted. ole espersen sagde, at »formålet med loven naturligvis 
er at holde nogle ude. det er formålet at holde dem ude, der har 
søgt asyl i f.eks. tyskland eller i Sverige, og sige, at de må fortsætte 
deres ansøgning dér«. 152

ebba Strange fra Sf sagde i sit indlæg, at »Jeg vil meget, meget, 
meget stærkt appellere til hele folketinget – også dem, der synes, 
at vi skal have afvisningsparagraffen [der gjorde det muligt at af-
vise asylsøgere, der var rejst til danmark fra et sikkert land, f.eks. 
Sverige]; vi er nogle, der synes, vi ikke skal have den afvisnings-
paragraf; vi har kæmpet imod; vi vinder sandsynligvis ikke den 
kamp – også hele den socialdemokratiske gruppe, alle andre, som 
synes, vi skal have afvisningsparagraffen: kunne tinget dog i det 
mindste ikke støtte ændringsforslag nr. 2 [der udtrykkeligt nævnte, 
at de facto-flygtninge – på linje med konventionsflygtninge – ikke 
måtte udsendes til et land, hvor der var risiko for forfølgelse], så vi 
opretholder vores værdighed med hensyn til udvisningen?« 153

Pia kjærsgaard fra fremskridtspartiet meddelte, at hendes parti 
ville stemme for lovændringen og sagde så henvendt til folketinget, 
at »de medlemmer, der fortsat ikke kan forstå, at det er nødvendigt, 

Et_delt_folk.indd   99 03-04-2008   17:47:57



100

at der sættes en effektiv bremse for masseinvasionen fra den tredje 
verden, forstår nok heller ikke, hvilke uoverskuelige konsekvenser 
deres holdning kan få for det danske samfund«. og lidt længere 
henne: »det, jeg forsøger at påpege, er, at kulturmønsteret i dan-
mark er ved at blive ændret …« til dette sagde Arne Melchior fra 
Cd, at »Jeg vil gerne tilslutte mig den opfattelse, fru Pia kjærsgaard 
har givet udtryk for, at det danske kulturmønster er ved at blive 
ændret. det er det altid blevet, og det bør det vedblivende fortsætte 
med at blive. en kultur, der ikke ændrer sig, er ophørt med at være 
kultur. den er blevet til kulturhistorie, og det kan være interessant 
nok, men der er intet levende ved den«. 154

Steen tinning fra VS lå på linje med Arne Melchior, idet han 
udtalte, at VS »i retsudvalget [har] fulgt antallet af asylansøgere, 
siden dette lovforslag blev fremsat. Vi har regnet ud, at det for 
tallet af asylansøgere på årsbasis betyder noget i størrelsesordenen 
11.000, 12.000, 13.000. Vi ved, som andre har været inde på, at 
en tredjedel til en fjerdedel aldrig opnår asyl. det, vi diskuterer, er 
altså en situation, hvor vi skal tage stilling til, om vi har plads til 
7.000-8.000 flygtninge på årsbasis; det er det, der foregår«. 155

Bernhard Baunsgaard fra de radikale citerede fN’s tidligere høj-
kommissær for flygtninge, den tidligere statsminister for partiet 
Venstre, Poul Hartling, for at sige, at »Men selve antallet af flygt-
ninge, der kommer til danmark, giver absolut ingen grund til 
bekymring. Påstår man noget andet, er der tale om demagogi. det 
er en vild agitation uden bund i kendsgerninger«. Bernhard Bau-
nsgaard ville derfor »anbefale, at man stemmer imod lovforslaget. 
Anstændigvis kan man ikke stemme for disse lovændringer, hvis 
man vil fastholde, at man har en humanistisk indstilling«. 156

lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 109 mod 28, idet 
Sf, de radikale og VS stemte imod, mens de øvrige partier stemte 
for.
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den danske forening

den 18. marts 1987 stiftedes den danske forening. foreningens 
formål fremgik af paragraf 1 i vedtægterne: 1) På folkestyrets grund, 
uafhængig af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk kul-
tur, sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, 
vold og fanatisme. 2) At advare mod den opløsning af vor kulturelle 
og folkelige egenart, som forvoldes af overdreven tilstrømning fra 
overbefolkningstruede lande. 3) At hindre nedbrydelse af vort land 
som hjemsted for det danske folk. 157

foreningen var til dels en udløber af det røre, der var skabt i 
kølvandet på Søren krarups annonce i september 1986 i Jyllands-
Posten. først og fremmest var der dog tale om, at en række læser-
brevsskribenter havde sat hinanden stævne i københavn. fælles 
for disse var en modstand mod den førte udlændingepolitik og et 
ønske om at organisere en mere koordineret indsats mod udlæn-
dingeloven af 1983. den 18. marts 1987 fandt stiftelsesmødet så 
sted i Virumhallen nord for københavn. Allerede dette stiftende 
møde blev udsat for hærværk, idet der blev kastet bl.a. »kanonslag« 
og »en større bombe« mod mødelokalet. 158

Medstifter af den danske forening var bl.a. Sune dalgård. Han 
var aktiv i modstandsbevægelsen under besættelsen og sad efter ar-
restation af Gestapo indsat i frøslev-lejren fra december 1944. et 
andet medlem af foreningen var Jens tolstrup, der var leder af de 
jyske nedkastningsoperationer under besættelsen. dr.jur. ole Has-
selbalch var formand for foreningen i perioden 1990 til 2000. 159 

kendetegnende for foreningen var, at den fra sin stiftelse var 
genstand for voldsom polemik. Gentagne gange blev foreningen 
beskyldt for at nære racistiske og nazistiske sympatier, og forenin-
gen anlagde gennem 1990’erne en række søgsmål mod personer og 
dagblade, der hæftede nazisme- eller/og racismeetiketten på den. 
foreningen vandt mere end 20 retssager, hvor beskyldningerne om 
racisme blev kendt ubeføjede. I en dom af 22. februar 1993 blev 
det derimod kendt berettiget at sige, at foreningen »er kendt for 
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sine racistiske og menneskefjendske tendenser«, idet retten mente, 
at udtrykket var anvendt i en sammenhæng, hvor det fremstod som 
skældsord mod foreningen. 160

kendetegnende var det også, at foreningen ofte fik afbrudt sine 
møder ved, at personer og grupperinger, der ikke delte foreningens 
holdninger, foranstaltede moddemonstrationer med det formål at 
forhindre den dansk forening i at gennemføre sine planlagte ak-
tiviteter. Som eksempel kan nævnes et møde i Østerbro Medbor-
gerhus den 26. september 1988, hvor ole Hasselbalch skulle holde 
tale over emnet ytringsfrihed. da medborgerhuset imidlertid havde 
modtaget trusler, måtte mødet forlægges til gaden udenfor. Mens 
ole Hasselbalch talte, blev han forsøgt overdøvet ved hjælp af tilråb, 
ligesom der blev kastet med brosten og malingsbomber. 161

efter folketingsvalget i november 2001 var der i den danske 
forening diskussion om, hvorvidt foreningen burde fortsætte sit 
virke, eller om den, på baggrund af valgets markante resultat, burde 
opløse sig selv. den danske forening valgte at videreføre sit ar-
bejde, da den betragter sig som en tværpolitisk forening, der kan 
fortælle »den usminkede sandhed« uden at skulle tage hensyn til 
samarbejdspartnere, sådan som et politisk parti må gøre det. den 
danske forening skriver om sig selv på sin hjemmeside i dag (11-
2-2008): »Foreningens fornemste formål er at overflødiggøre sig selv. Når 
den kollektive kædeindvandring er bragt til ophør, og herboende utilpassede 
befolkningsgrupper er rejst hjem, bliver foreningen opløst.« 162
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k APItel 3

Fortsat bred enighed

en debat på de høje nagler

den 13. oktober 1987 stillede fremskridtspartiet i folketingssalen 
forslag om motiveret dagsorden, der lød: »folketinget opfordrer 
til, at det inden for det næste halve år gennem en folkeafstemning 
afklares, om den gældende udlændingelov fra 1986 er i overens-
stemmelse med befolkningens ønsker, eller der ønskes stramninger 
eller lempelser i loven. tinget går herefter over til næste punkt 
på dagsordenen.« Pia kjærsgaard fra fremskridtspartiet indledte 
med at sige, at »denne forespørgsel skulle også kunne få Social-
demokraterne ud af det hjørne, hvor de står og leger skjul. Vi 
nåede i valgkampen at få oplyst, at der var sivet noget ud fra det 
socialdemokratiske hjørne om en eller anden rapport, som ind-
stillede, at antallet af flygtninge skulle begrænses. den daværende 
partiformand, hr. Anker Jørgensen, havde for en kort tid glemt sin 
tidligere sympati for asylsøgere og gav den måbende presse oplys-
ninger om, at der nok måtte holdes lidt øje med antallet af asylsø-
gere«. Rapporten, som Pia kjærsgaard omtalte, vil blive gengivet 
nedenfor, og det skal her blot siges, at rapporten blev tilbageholdt 
af Socialdemokratiet under den valgkamp, der netop havde fundet 
sted. Pia kjærsgaard sluttede af med at sige, at »tænk blot på, hvis 
det bliver aktuelt med de 5.000 asylsøgere om året, som der er 
partier, der har ment, var et godt antal, vi kunne modtage. Med 
familiesammenføring og nyfødte børn vil vi med eksplosionsfart 
blive gæster i vores eget land i løbet af få årtier. derfor er det 
nødvendigt at få den nødvendige lovgivning igennem på området, 
så denne fremmedeksplosion ikke finder sted«. 163 Som det kan 
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ses, var fremskridtspartiets argumentation nu i mindre grad rettet 
imod de økonomiske konsekvenser af indvandringen. der blev nu 
oftere slået til lyd for, at det kulturelle aspekt var det afgørende, 
og der blev i stigende grad givet udtryk for bekymring for, at den 
danske kultur stod i fare for at blive eroderet af en for voldsom 
indvandring fra den tredje verden. det var endnu ikke for alvor 
blevet almindeligt at sætte diskussionen om indvandring ind i en 
bredere diskussion om islam, som var den religiøse baggrund, en 
stor del af indvandrerne bragte med sig.

det næste længere indlæg var af ole espersen fra Socialdemo-
kratiet, der lagde ud med at sige, at »det er jo fremskridtspartiet, 
der har ønsket denne debat. det er en debat om et emne, der kan 
kaldes en af vor tids største tragedier. det drejer sig om millioner 
af ulykkelige mennesker på flugt eller ulykkelige mennesker uden 
håb i mange flygtningelejre, steder, hvor de lever under forhold, vi 
nok ikke kan forestille os her i landet. det er ikke en debat, hvor 
skingre og hadefulde stemmer er passende eller velegnede. det er 
ikke en debat, hvor noget parti burde kunne drømme om at drage 
fordele af misinformation og almindelig politisk uvederhæftighed. 
det er ikke en debat, der burde præges af en kynisk udnyttelse 
af den usikkerhed, mange nærer over for fremmede kulturer og 
skikke«. ole espersen sagde videre: »der er nok også en del af vore 
medborgere, der siger til sig selv: Skal den indsats overhovedet nytte 
noget som helst? der er 15 millioner flygtninge. Hvad kan det 
nytte, at vi hjælper nogle få af dem? Hertil kan svaret kun være, at 
for hver eneste flygtning, der får asyl her, og for hver eneste familie, 
der får asyl her, bliver der mulighed for at overleve under rimelige 
vilkår. de føler det som et mirakel, og hvert eneste mirakel vi kan 
være med til at skabe, ja, hver eneste gang vi gør det, har vi skabt 
noget, der er af livsvigtig værdi for dem, der modtager det.« ole 
espersen fortsatte: »Jeg vil anklage fremskridtspartiets ledelse, og 
jeg vil også anklage dem i det pænere borgerskab, der ud fra deres 
vellønnede præsteembeder har den samme holdning, for både ukri-
stelighed og umenneskelighed. deres delvise succes er baseret på 
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en kampagne, som jeg ikke har oplevet tilsvarende. de taler mod 
bedre vidende …« og endelig: »Gør regeringen og folketinget ikke 
noget mere for at hjælpe i kommunerne, når det drejer sig om bolig 
eller andre praktiske formål, tror jeg, regeringen og folketinget 
vil have et medansvar for, at der efterhånden kan opstå en uvilje 
over for fremmede, som er helt urimelig, og som ikke burde være 
opstået.« 164 ole espersen blev senere under debatten imødegået af 
elsebeth kock-Petersen fra Venstre, der efter at have omtalt krimi-
nelle handlinger begået af asylsøgere, omtalt i pressen, ønskede at 
få en række konkrete forhold afdækket. »ellers bliver det nemlig en 
diskussion, hvor hr. ole espersen kan stå og tale om umenneskelig-
hed, og hvor man kan begynde at lægge forskelligt ansvar ud for, 
hvorfor befolkningen nu har de misforståede opfattelser, som den 
har. Jeg vil som sagt advare imod det. det er ikke gennem frelsthed 
og prædikener, at vi får påvirket befolkningens synspunkter, og det 
er efter min opfattelse heller ikke gennem frelsthed og prædikener, 
at man bedst får sine egne synspunkter igennem.« 165

Bernhard Baunsgaard fra det radikale Venstre mente, at det »var 
en meget stærk tale«, ole espersen havde holdt, men Baunsgaard 
anfægtede dog, at der skulle være så bred en enighed om flygt-
ningepolitikken, som espersen havde antydet, for »det Radikale 
Venstre kan aldrig nogen sinde godkende det, som Socialdemo-
kratiet sammen med det umenneskelige parti, fremskridtspartiet, 
har gennemført i denne sal …« 166

Afslutningen på debatten blev, at fremskridtspartiets forslag til 
dagsorden bortfaldt, idet ole espersen på Socialdemokratiets vegne 
stillede et andet dagsordensforslag, hvor folketinget opfordrede 
regeringen til »i det hele taget at søge gennemført en international 
flygtningepolitik, der vil kunne øge mulighederne for, at men-
nesker på flugt kan få asyl«. dette forslag blev vedtaget med stem-
merne 112 mod 9. kun fremskridtspartiet stemte imod.
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om en tilbageholdt rapport 

den 5. september 1987, tre dage inden folketingsvalget, kom det 
frem i dagbladet det fri Aktuelt, at Socialdemokratiets Indvan-
drer- og flygtningeudvalg havde udarbejdet en rapport, der på en 
række områder var kritisk over for den førte udlændingepolitik. 
det fri Aktuelt havde aftrykt en side fra rapporten, så vidt vides 
den eneste side, der nogensinde blev gjort offentlig tilgængelig. 
Her fremgik det bl.a., at »vi må også se i øjnene, at der er opfat-
telser, handlinger og forhold hos indvandrere og flygtninge, der for 
socialdemokrater er uacceptable, og hvor vi tydeligt må holde fast 
på vores værdigrundlag«. det blev endvidere fremhævet, at ind-
vandrere og flygtninge burde have »en forståelse af, hvor der kan 
være konflikter mellem deres baggrund, kultur og ønsker og det 
danske samfund«. og fremdeles at »Indvandrere, der søger familie-
sammenføring gennem ægteskab, bør have familiesammenførings-
tilladelsen afhængiggjort af et vellykket integrationsforløb, så det 
sikrer, at de bliver i stand til at fungere i danmark«. og endelig at 
integrationsforløbet burde munde ud i »et gratis medlemskab af en 
almindelig forening, f.eks. idræt, der er præget af det danske system 
og danskere«. Af artiklen i det fri Aktuelt fremgik det, at rapporten 
beskyldte »dansk Røde kors og dansk flygtningehjælp for at drive 
entreprenørvirksomhed på flygtningeområdet. På statens regning 
og uden offentlig kontrol og indsigt«. Udvalgets formand var Vi-
beke Storm Rasmussen, amtsrådsmedlem i københavns Amtsråd 
og bosat i Albertslund kommune, en af de kommuner med den 
største andel af borgere af udenlandsk herkomst. 167 Rapporten var 
imidlertid blevet lagt til side af Socialdemokratiets forretningsud-
valg. folketingsmedlem torben lund udtalte, at rapporten ikke var 
færdig, hvilket Vibeke Storm Rasmussen benægtede.

Jyllands-Posten kunne dagen efter citere Socialdemokratiets for-
mand Anker Jørgensen for en udtalelse om, at »danmark er et lille 
land, så vi må undgå at blive overrendt af fremmede. for mange 
flygtninge vil skade danmark både økonomisk og kulturelt«. Ifølge 
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artiklen ville Socialdemokratiet efter valget tage stilling til den 
nævnte rapport. 168

den 13. oktober 1987 var der i dagbladet Information et inter-
view med Vibeke Storm Rasmussen. Her kunne hun bl.a. fortælle, 
at »Indvandrerudvalget foreslår, at højst 5.000 mennesker med en 
anden end dansk kulturbaggrund kan komme hertil om året«. In-
formations medarbejder, lene frøslev spurgte hen imod slutningen 
af interviewet: »Men den politiske virkelighed er jo, at dine forslag 
bliver brugt og misbrugt af fremskridtspartiet og Søren krarup. 
Hvad vil du gøre ved det?« da Vibeke Storm Rasmussen svarede, at 
det efter hendes opfattelse ikke hjalp at fornægte reelle problemer, 
spurgte lene frøslev: »Hvorfor skulle jeg tro på, at din pæne hold-
ning ikke bare er noget, du påstår, og at der ikke bagved forslaget 
om en hjemrejseydelse [et andet af udvalgets forslag] ligger et ønske 
om at komme af med dem?« 169

den 18. oktober citerede dagbladet Politiken under overskriften 
»S i kamp mod dansk racisme« den nytiltrådte formand for Social-
demokratiet, Svend Auken, for om rapporten at sige, at »der er intet 
holdningsmæssigt skisma, men der har i høj grad været et skisma 
med hensyn til, hvordan vi skal formulere os om problemerne«. 
Inde i bladet kunne det læses, at Svend Auken ønskede Vibeke 
Storm Rasmussen fyret og et nyt udvalg nedsat. og når det nye 
udvalgsarbejde forelå, skulle det følges op af »en holdningsmæs-
sig antiracismekampagne«, som arbejderbevægelsen skulle stå bag. 
Svend Auken sagde, at »Når det yderste højre [fremskridtspartiet] 
og det yderste venstre [fælles kurs] går sammen om at bruge ind-
vandrerne som prügelknabe, så er det tid for arbejderbevægelsen at 
mobilisere omkring solidaritets- og retfærdighedsholdninger«. 170 

I august 1988 kom så den nye rapport fra »Socialdemokrati-
ets Udlændingekomite«. I forordet til rapporten hed det bl.a., at 
»Integration er efter vores opfattelse ikke et statisk begreb, hvor 
man efter en skala kan afgøre, om integration er indtrådt eller ej, 
men et udtryk for bevægelighed og dynamik«. det hed endvidere, 
at »de fleste, om ikke alle, kender fra sig selv følelsen af en vis 
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tilbageholdende eller skeptisk holdning over for udlændinge – og 
såmænd også over for landsmænd fra andre egne, end de vi selv 
kommer fra. Vi ved, at det kan slå gnister mellem jyder og køben-
havnere, og at der er et eller andet mellem danskere og svenskere. 
det giver sig udslag ved landskampe og andre lejligheder, hvor vi 
prøver kræfter med hinanden«. 171 det blev i rapporten slået fast, 
at i finland var »den socialdemokratiske vælgermasse (…) stort 
set positive over for indvandrere og flygtninge«. 172 

Arsenik og libanon

den 19. februar 1988 var der i folketingssalen førstebehandling af 
et lovforslag, »forslag til lov om folkeafstemning om flygtninge«. 
forslaget var fremsat af fremskridtspartiet og endte med at blive 
forkastet. Mogens Glistrup fra fremskridtspartiet (der efter ud-
ståelsen af sin fængselsstraf var blevet genvalgt til folketinget i 
1987) sagde på et tidspunkt henvendt til de konservative, at »det 
konservative folkeparti var det parti, der med sin minister gik i 
spidsen for at åbne danmark for en ukontrolleret indstrømning af 
muhamedanske bekvemmelighedsflygtninge. fremskridtspartiet 
var de eneste, der stemte imod i juni 1983 og havde fornuften i 
behold«. det fik justitsminister erik Ninn-Hansen til at svare, at 
»Hr. Glistrup sagde kun én rigtig ting i sit indlæg, nemlig at der 
er væsentlig forskel på fremskridtspartiets og det konservative 
folkepartis flygtningepolitik. Han har ganske ret i den henseende. 
der er en afgrund til forskel«. 173

det næste replikskifte fandt sted mellem Mogens Glistrup og ebba 
Strange fra Sf. ebba Strange sagde i første omgang henvendt til 
Mogens Glistrup, at »til gengæld må der så ikke komme nogen 
muhamedanere, og det er, fordi hr. Glistrup har så ringe tillid til den 
danske befolkning, at han tror, at den danske befolkning kan væltes 
omkuld i sin identitet, i sit sprog, i sin kultur, fordi vi tillader nogle 
muslimer at komme ind i danmark. det er dog den værste mistillid 
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at have til den danske befolkning. Men det har fremskridtspartiet 
altså; det må vi så tage til efterretning. Vi andre tror, og vi ved, at 
danskerne er i stand til at leve sammen med folk, der har en anden 
kulturel baggrund, end danskerne selv har. Vi har religionsfrihed 
i danmark. Vi går ind for at have religionsfrihed i danmark, og 
hvis ikke danskernes kristne kultur kan klare nogle få tusinde mu-
hamedanere, så er det ikke de få tusinde muhamedanere, der er 
noget i vejen med, så er det danskernes kristendom, der er noget i 
vejen med«. til dette svarede Mogens Glistrup, at »fru ebba Stran-
ges overfladiske betragtninger skal ikke have lov til at blive stående 
uimodsagt. Har man et glas dejligt drikkevand og bare putter 1 mg 
arsenik i det, så er det dødbringende. derfor er det ikke et spørgsmål 
om kvantitet, men det er et spørgsmål om ondskabens styrke. det er 
den ene ting. den anden ting er, at det i allerhøjeste grad, når man 
har den situation, vi har i danmark i dag, svarer nogenlunde til, hvad 
man havde i libanon for 60 år siden. dér kunne man også have holdt 
taler, som fru ebba Strange gør. Vi kan være ganske ubekymrede på 
grund af de få muhamedanere, der er. fra 1975 er libanon ikke mere 
det sted, hvor paradiset lå, men nu er det et helvede på Jord, fordi 
der ikke var fremskridtsfolk i libanon i 1930’erne til at hindre det, 
der nu er ved at ske med, at vort land skal rendes over ende på den 
måde, som det sker med familiesammenføringer, med børnefødsler, 
alverdens andre ting. det er jo ikke nogle få tusinde muhamedanere 
kontra de kristne danskere, som vi må se i øjnene. Vi må se, at der 
kommer hundredtusindvis af muhamedanere i løbet af nogle ganske 
få generationer«. 174 

en afstemning i Ishøj

I slutningen af februar og begyndelsen af marts 1988 vakte det 
betydelig debat, at Ishøj kommune − beliggende på den køben-
havnske vestegn − ønskede at gennemføre en afstemning i kommu-
nalbestyrelsen, om hvorvidt Ishøj skulle modtage flere flygtninge 
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og indvandrere. På daværende tidspunkt var 3.000 ud af 20.000 
indbyggere af Ishøjs borgere af udenlandsk herkomst. Borgmesteren 
i Ishøj, socialdemokraten Per Madsen, mente ikke, at det ville være 
muligt at integrere yderligere nytilkomne, da kommunen allerede 
havde bebyggelser med et betydeligt antal beboere af udenlandsk 
herkomst. kommunen havde siden 1976 praktiseret en politik, hvor 
personer med fremmed baggrund fik nej til en bolig, hvis der i 
det givne boligområde allerede boede mere end 10 pct. af frem-
med herkomst. da kommunen jo altså havde 15 pct. borgere med 
udenlandsk baggrund, havde det i en række tilfælde betydet nej til 
ansøgninger om bolig i bestemte områder. 

Afstemningen i Ishøj byråd betød, at Politiken, Berlingske ti-
dende og Jyllands-Posten alle beskæftigede sig ret indgående med 
sagen, både den konkrete beslutning og den bredere diskussion om 
indvandrere og flygtninge i danmark.

Politiken indledte sin dækning ved den 29. februar 1988 på for-
siden at skrive, at »Afstemning er ulovlig«. Indenrigsminister thor 
Pedersen fastslog, at »en kommune må ikke diskriminere menne-
sker, der lovligt opholder sig her i landet. en kommune har ikke 
kompetence til at afgøre, hvilke kategorier af personer den ønsker 
skal bo i kommunen. det ligger uden for kommunalfuldmagten 
ligesom f.eks. udenrigspolitiske spørgsmål«. I en artikel næste dag 
interviewedes en tyrkisk familie, der havde fået nej til en bolig i 
Ishøj 18 gange. erik Mikkelsen, lærer i Ishøj og medlem af »Ishøj-
komiteen mod fremmedhad«, fandt reglen urimelig og udtalte 
om borgmesteren, at »Per Madsen er for mig at se en nålestribet 
grønjakke. der foregår en åbenlys diskriminering i Ishøj. Her er 
ikke tale om at sprede indvandrerne, her er tale om konsekvent 
at afvise dem«. og erik Mikkelsen afsluttede interviewet således: 
»Spørgsmålet er, om man vil tvangsintegrere som et herrefolk, der 
fordansker indvandrerne, eller om man vil lade integrationen være 
et ligeværdigt møde mellem to kulturer. for vil man det sidste, 
må man give indvandrerne den tryghed, det er at bo tilstrækkelig 
mange sammen.« 175 
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den 3. marts hed det på forsiden af Politiken: »Byråd meldt for 
racisme«. Ishøj-komiteen mod fremmedhad havde anmeldt de 12 
byrådsmedlemmer, som tirsdag aften havde stemt nej til det spørgs-
mål, som borgmester Per Madsen havde forelagt byrådet: »Skal vi 
tilstræbe/anbefale, at der tilflytter endnu flere mennesker af frem-
med herkomst til Ishøj?« de samme 12 havde stemt nej til Sf’s 
forslag om at ophæve den kommunale praksis med at henstille til 
de sociale boligselskaber om at undlade at tildele lejligheder i det 
sociale boligbyggeri til personer af fremmed herkomst. de politiske 
reaktioner var meget blandede og også noget uklare. Bernhard Bau-
nsgaard fra det radikale Venstre mente, at beslutningen i byrådet 
var diskriminerende, og han sagde om Christiansborg-politikerne: 
»efter min opfattelse har vi været for efterladende. Vi har ikke ta-
get problemet op politisk. Vi har alle dukket os.« Hagen Hagensen 
fra de konservative ville ikke tage stilling til, »om afstemningen 
minder om racisme«. Socialdemokratiets formand Svend Auken 
ville »ikke være med til at pege fingre af Per Madsen. Men vi synes 
ikke, at afstemningen er den rigtige form«. Pia kjærsgaard blev 
refereret for, »at hun selvfølgelig synes, afstemningen er ok«, mens 
Bjørn elmquist fra Venstre fandt, »at afstemningen er betænkelig, 
hvis det bliver et fænomen, der breder sig over hele landet«. endelig 
ville Sf’s ebba Strange love, »at sagen ikke er færdig med afstem-
ningen«, og at Sf ville undersøge, om afstemningen var lovlig. I en 
artikel under overskriften »Borgmester i varm stol« fortaltes det, at 
Per Madsen i tV-Aktuelt samme aften skulle debattere med fem 
indtil videre hemmeligholdte debattører. ordstyrer var journalist 
på dR, Bent Østergaard, som i et indlæg i ekstra Bladet dagen i 
forvejen havde leveret en opsang til alle »hængerøvsracister«, hvor 
han havde bebrejdet sig selv og andre, at de ikke opponerede, når 
de blev præsenteret for fascisme og nazisme. det hed bl.a., at »Vi 
møder det alle, vi møder det hver dag. og hvis vi ikke siger fra, er 
der kun to muligheder. enten er vi i grunden enige, altså racister − 
eller vi er nogle hængerøve«. Bent Østergaard havde underskrevet 
sig »tV-journalist og fhv. hængerøv«. 176 
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den 6. marts 1988 afsluttede Politiken sin dækning med en le-
dende artikel om sagen. lederen mente, at Per Madsen og flertal-
let i byrådet havde fået den opmærksomhed, de ønskede, »Men 
resultatet af debatten bliver meget let det modsatte af det ønskede, 
nemlig næring til det spirende fremmedhad. det ny i denne af-
stemning er bl.a., at en bestemt gruppe i befolkningen udpeges til 
at udgøre et problem og tilmed en gruppe, der synligt adskiller sig 
fra andre«. Politikens leder var også af den opfattelse, at »der er bl.a. 
en ulyksalig trang til forenklinger af komplicerede sammenhænge, 
som truer den tolerance, vi danskere ellers har brystet os af. Man 
lægger en gruppe for had, når man taler nedsættende om f.eks. den 
måde, den dyrker sin religion på«. endvidere var det sådan, at »Ind-
vandrerne kommer med et andet kulturmønster. det må vi lære at 
respektere«. Politiken var fortrøstningsfuld på længere sigt: »og i 
hvert fald kan det slås fast, at fuldstændig integration aldrig lader 
sig gøre i den første generation, men til gengæld så at sige kommer 
af sig selv i anden og tredje.« endelig blev det om partierne sagt, 
at »Politiske partier kan ikke nøjes med at lodde folkestemninger 
og følge dem. de må også fungere som en slags fyrtårne, som man 
kan stikke den rette kurs ud efter«. 

Jyllands-Posten citerede den 29. februar 1988 borgmester Per 
Madsen for at sige, at »erfaringer fra andre lande viser, at ti pct. 
indvandrere generelt må regnes for maksimum i en kommune, 
hvis man ikke vil risikere problemer«. Per Madsens partifælle ole 
espersen betegnede afstemningsforslaget (afstemningen skulle finde 
sted dagen efter) som uklogt og fortsatte med at sige, »at en sådan 
afstemning vil skabe en ubehagelig atmosfære, skade de fremmede 
og i det hele taget ikke fremme en løsning på indvandrerproble-
merne«. Næste dag behandlede Jyllands-Posten spørgsmålet i en 
ledende artikel, hvor det bl.a. hed, at »Per Madsen har ikke ønsket 
at underkende landets officielle flygtningepolitik, og det er godt. 
det er noget parlamentarisk rod, hvis det kommunale selvstyre an-
vendes til angreb på eller undergravning af den politik, folketinget 
har fastlagt. Skal der afstemning til, må det blive på landsplan. Men 
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det ligger også i landets officielle flygtningepolitik, at indvandrere 
og flygtninge, som får asyl, bør integreres i videst muligt omfang i 
det danske samfund, og så nytter det altså ikke at samle for mange 
flygtninge på afgrænsede steder. derved får man netop ghettoerne, 
de særområder, hvor de fremmede forbliver fremmede«. 177 

den 6. marts havde Jyllands-Posten en længere artikel med over-
skriften »korthuset Ishøj«. Journalist Nils Ufer, der arbejdede for 
Information, havde som mål at ændre den førte politik i Ishøj: 
»Nogen bør tage initiativ til at få enten ombudsmand, retsvæsen 
eller folketing til at vurdere den boligapartheid, som nu gennem 
12 år har været praktiseret i Ishøj kommune.« om borgmester 
Per Madsen udtalte Nils Ufer i øvrigt, at »I dag er det muligt at 
dokumentere, at Per Madsens kønne hensigter er ét, hans virkelige 
politik noget helt andet. Man kan med citater fra hans utallige udta-
lelser gennem de sidste år dokumentere, at han har ført en konstant 
hetz mod indvandrerne, ikke alene for at bo for tæt, men også mod 
deres kultur, påklædning og væremåde i det hele taget«. 178

Berlingske tidendes dækning lagde sig op ad den i Jyllands-
Posten og Politiken, og den 1. marts 1988 behandlede lederen 
sagen under overskriften »Ishøjs spørgsmål«. lederen refererede 
til ole espersens opfattelse af, at beslutningen om en afstemning 
var »uklog« og mente så: »Man kan forstå espersens bekymring, 
men lige så stor grund til bekymring må det give, at en enkelt 
kommune belastes så stærkt af indvandrere og flygtninge. Når så 
stor en del af befolkningen har oprindelse i fremmede kulturer, 
vil der uvægerligt blive skabt stemninger, som vender sig imod 
den. de nye borgere vil blive tvunget sammen, så risikoen for 
ghettoagtige forhold bliver stor. en sådan udvikling vil under-
minere bestræbelserne for at befordre de nytilkomnes optagelse i 
samfundet.« dagen efter havde Berlingske interviewet danskere 
i Ishøj. overskriften hed »danskere i Ishøj går på listesko i frem-
medsagen«. overordnet fik avisen svaret fra de adspurgte indbyg-
gere i Ishøj, at »Vi er ikke racister og har noget imod indvandrere, 
men andre kommuner må også tage deres del«. den 16-årige Maj 
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Hansen udtalte, at »Jeg fantaserer om, at det ta’r overhånd en dag 
og synes hellere, man skal bygge nogle byer ude på landet, hvor 
de kan være sig selv«. Maj Hansen refererede, at hun på sin skole, 
Strandgårdsskolen, havde deltaget i en debat om flygtninge og 
indvandrere, og at der blev fortalt om »slåskampe, tilråb, kniv-
stik, og at både danskere og indvandrere »er lige gode om det««. 
Avisen kunne endelig rapportere, at indvandrerne »er endnu mere 
forsigtige. de udtaler sig ikke og trækker bare på skuldrene og 
siger »ved ikke« og haster videre«. 179

den 3. marts 1988 bragte Berlingske en »Personlig rapport fra 
Ishøj« af konsulent Søren Haraldsted. Søren Haraldsted var bor-
ger i Ishøj, og han skrev bl.a., at »Én af grundene til, at vi har det 
voksende fremmedhad her i Ishøj, er jo desværre, at mange af ind-
vandrerfamilierne ikke vil indordne sig efter det danske samfunds 
normer og love«. Søren Haraldsted skrev endvidere, at »en stor del 
af indvandrerfamilierne« havde indrettet sig efter danske forhold, 
men at »tilbage er desværre den del af indvandrergruppen, der ikke 
vil indordne sig her i landet, men som bevidst modarbejder det 
danske samfund og også bevidst misbruger vores sociale foranstalt-
ninger«. om Ishøj Bycenter hed det, at »det er de fleste dage kun 
unge drenge fra indvandrerfamilierne, der opholder sig dér, og de 
prøver desværre med mere eller mindre tilladte midler at genere 
alle forbipasserende, og det er især danske kvinder og piger, der 
bliver generet på det groveste«. om nogle unge, homoseksuelle, 
tyrkiske mænd hed det, at »Jeg har et par gange prøvet at hjælpe 
to unge, tyrkiske mænd, der var homofile, og som havde skabt et 
hjem og en tilværelse, men vi opgav alle sammen på grund af det 
tyrkiske samfunds tro og indstilling til deres egen kultur. de to 
mænds familier har bandlyst dem og forbudt dem at færdes her i 
Ishøj«. Søren Haraldsted mente, at Ishøj godt kunne klare at løse 
sine problemer uden pressen og danmarks Radios hjælp: »det har 
vi altid kunnet. det er sørgeligt at se og høre, hvordan journalister 
og andre lægfolk er i stand til at misforstå problemernes virkelige 
sammenhæng og fremfører en lidt usand variation af de faktiske 
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forhold, der, både direkte og indirekte, har været medvirkende 
til samfundsproblemerne og deraf den politiske holdning, byrådet 
har.« Søren Haraldsted konkluderede, at »Hvis vi ikke får løst disse 
problemer inden for de nærmeste følgende år, vil vi uden tvivl 
få »amerikanske« tilstande. Indvandrerbefolkningen vil i løbet af 
ganske få år være i overtal her i kommunen, og det vil i sig selv 
skabe store problemer. Vi ser også her i de sidste år store indbyrdes 
familiefejder mv. – for ikke at tale om de problemer, den lille del af 
den kurdiske indvandrergruppe må finde sig i fra egne landsmænd 
og andre arabiske folkeslag«. 180 

Sjöbo

den 29. oktober 1987 besluttede byrådet (kommunalrådet) i den 
skånske kommune Sjöbo at udskrive en vejledende folkeafstemning, 
sådan som den svenske grundlov åbnede mulighed for. Spørgsmålet, 
som kommunens stemmeberettigede borgere skulle tage stilling til, 
var enkelt: Skulle Sjöbo kommune modtage flygtninge, ja eller nej? 
Spørgsmålet gav anledning til en ophidset debat i Sverige. I dan-
mark blev afstemningen også omtalt, selvom det ikke var et emne, 
der fik megen spalteplads i aviserne. Af de landsdækkende aviser 
var det primært Information, Politiken og Berlingske tidende, der 
omtalte resultatet af afstemningen og forløbet op til den. Afstem-
ningen fandt sted den 18. september 1988 (samme dag, som der var 
valg både til kommunalbestyrelsen og den svenske Riksdag), og 
resultatet blev et klart nej til at modtage flygtninge, idet 67,5 pct., 
svarende til 6.237 personer, stemte nej, mens 32,5 pct., svarende 
til 3.000 personer, stemte ja. 181 

Information kunne to dage inden folkeafstemningen, den 16. 
september 1988, fortælle, at initiativtageren til folkeafstemningen, 
Sven-olle olsson fra Centerpartiet (nogenlunde svarende til par-
tiet Venstre i danmark) og borgmester (kommunalråd) i Sjöbo, 
blev stillet en eksklusion i udsigt af sit parti. Avisen skrev, at »den 
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direkte anledning er, at Sjöbo-afdelingen har samarbejdet med et 
medlem af en fascistisk gruppe om en husstandsomdelt pjece vendt 
mod flygtninge«. Avisen kunne også berette, at Sven-olle olsson 
havde »svaret igen med truslen om at politianmelde Centerparti-
ledelsen for bagvaskelse«. endelig kunne Information meddele, at 
den svenske Rigsret havde tilkendegivet, at folkeafstemningen var 
lovlig. Rettens stillingtagen havde været nødvendig, idet en »akti-
onsgruppe« i Sjöbo havde forsøgt at få kendt afstemningen ugyldig 
med henvisning til, at den var diskriminerende. 182

dagen efter fortalte Information i en kort notits, at der var »klar 
nej-tendens i Sjöbo-afstemning«. om tirsdagen stod det så klart, 
at mere end to tredjedele af de afgivne stemmer var faldet ud til 
nej-siden. Centerpartiets leder, olof Johansson, udtalte, at »de har 
for længst passeret anstændighedens grænse. Man kan ikke stemme 
om medmenneskelighed«. Sven-olle olsson på sin side udtalte, at 
»Jeg har hele det svenske folk bag mig. Jeg håber, at det nu begynder 
at røre sig i hjernen på dem deroppe i Stockholm«. Samtidig var 
Centerpartiet i Sjöbo gået stærkt frem fra 15 til 23 pladser (ud af 
49) i kommunalbestyrelsen. Artiklen omtalte, at ja-siden »troede, 
at stemningen var vendt efter afsløringen af Sven-olle olssons 
samarbejde med et medlem af en fascistisk organisation«. lederen 
af Centerpartiet, den før nævnte olof Johansson, udtalte i den 
anledning, at der var kommet »brune lus i partiets grønne fane«. Ja-
siden blev beskrevet som fortvivlet, og den frygtede, »at resultatet 
i Sjöbo vil blive taget til indtægt af flygtningefjendtlige og direkte 
racistiske grupper, ikke bare i Sverige, men også i udlandet«. den 
konservative (fra partiet Moderaterne) slotsfrue Madeleine Ramel 
udtrykte chok og dyb skuffelse over resultatet, som hun mente 
»bygger på uvidenhed«. 183 

Politiken havde den 20. september 1988 som hovednyhed på forsi-
den »Sverige skammer sig«. Politiken rapporterede, at »det officielle 
Sverige reagerede med vrede og beklagelse på den skånske kommune 
Sjöbos massive nej til at tage mod flygtninge«. efter at have slået fast, 
at 67,5 pct. havde stemt nej, citerede avisen Centerpartiets leder olof 

Et_delt_folk.indd   118 03-04-2008   17:48:02



119

Johansson for at sige, at »Resultatet ændrer intet. Initiativtagerne 
til kampagnen mod flygtningene i Sjöbo Sven-olle olsson og Per 
Ingvar Magnusson har overskredet anstændighedens grænser og kan 
regne med at blive ekskluderet«. også Politiken gengav en fascistisk 
forbindelse: »kort før valget udsendte Centerpartiets Sjöbo-afde-
ling en pamflet, der var blevet til i samarbejde med den nysvenske 
bevægelse, der karakteriseres som ny-fascistisk.« Sven-olle olsson 
blev refereret for at sige, »at afstemningsresultatet er et bevis for, at 
de centralt placerede landspolitikere ikke har føling for, hvad »folket« 
mener«. Inde i avisen berettede flygtningetilhængere, at »folk har 
ringet til os og grædt i telefonen. og vi kender mindst én, der ikke 
vil være her længere og allerede har sat sit hus til salg«. Sven-olle 
olsson var ifølge Politiken blevet modtaget uden for Sjöbos rådhus, 
og »torvet havde nogle af dem prydet med skilte med teksten: Bevar 
Sverige hvidt«. Præst i Sjöbo Bo Håkansson havde følgende analyse 
af årsagerne til det massive nej: »Sjöbo er trods sin beliggenhed iso-
leret. det er en udpræget landbrugskommune, hvis indbyggere ikke 
som byboere har tradition eller mulighed for at rejse meget og træffe 
andre mennesker. de er vældig bundne. Sjöbo plejer tillige at have 
en stærk leder. en man kan se op til som nu Sven-olle olsson. Han 
har lederegenskaber og kan piske en opinion op.« 184 

dagen efter omhandlede en ledende artikel afstemningen i 
Sjöbo. det hed, at »Resultatet stemmer ikke overens med Sveriges 
rygte som Vesteuropas mest gæstfri land over for flygtninge, og 
det tiltrækker sig derfor verdens opmærksomhed«. derefter lagde 
lederen sig på linje med Bo Håkansson, idet avisen skrev, at »for 
øvrigt er det ikke sikkert, at de 70 procent af Sjöbo-borgerne, 
som krydsede nej ved afstemningen, virkelig er fremmedhadere. 
deres nej kan være udtryk for, at Sjöbo er et afgrænset, traditi-
onsbundet samfund, som på mange måder har levet på siden af det 
øvrige, stadig mere internationaliserede Sverige. derfor reagerer 
de måske forskrækket, når der endelig dukker et par anderledes 
udseende mennesker op – mange flere er der ikke i kommu-
nen«. derfor var der, ifølge Politiken, »snarere tale om frygt for 
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det ukendte, en frygt, som overvindes bedre med oplysning end 
landspolitikernes løftede moralske pegefingre«. lederen sluttede 
af med at udtale ønsket om, at de styrende mindskede afstanden til 
de styrede, fordi »klarer svenskerne det, kan de formentlig undgå, 
at der kommer andre sjöboer og måske et svensk fremskridtsparti. 
to i Norden er to for meget [der sigtedes her til det danske og 
det norske fremskridtsparti]«. 185

Berlingske tidende omtalte den 17. september 1988 sagen under 
overskriften »Sjöbo-afstemning splitter de borgerlige«. Artiklen 
hæftede sig ved de interne uenigheder på den borgerlige fløj, og 
på linje med Information og Politiken nævntes det, at »debatten 
i Sjöbo kom op i ekstra høje omdrejninger i sidste uge, da Cen-
terpartiet udsendte en flygtningefjendsk pjece, hvis ene forfatter 
er et ledende medlem i den fascistiske, nysvenske bevægelse«. den 
20. september lød overskriften i Berlingske tidende: »Sjöbo sagde 
markant nej til flygtninge«. Som i Politiken hed det, at »den dybe 
splittelse over spørgsmålet førte allerede mandag morgen til, at 
flere ejendomme i kommunen blev sat til salg«. den svenske stats-
minister Ingvar Carlsson kaldte resultatet »tragisk« og tilføjede, at 
»Vi må nu tænke over, hvorfor vi ikke kunne forhindre det«. en 
gruppe, der kaldte sig »Sjöbo Aktionsgruppe for flygtninge«, ville 
fortsætte sin kampagne for, at Sjöbo skulle modtage flygtninge, 
og Bosse Håkansson fra gruppen udtalte, at »det er et forfærdeligt 
deprimerende resultat. Ingen havde regnet med, at to ud af tre ville 
sige nej til at tage imod mennesker på flugt. Afstemningen vil blive 
brugt af mørke kræfter i andre kommuner. også i danmark vil 
afstemningen blive brugt, er jeg overbevist om«. 186 

den 23. september 1988 bragte Berlingske tidende en leder, hvor 
det bl.a. hed, at »man tør sige, at Sjöbos lokale opinionsdannere ramte 
plet, da de lancerede en folkeafstemning om flygtningespørgsmålet, 
hvis man alene vurderer sagen ud fra deltagelsen og udfaldet«. le-
deren mente, at landspolitikerne i »følsomme anliggender« glemte 
at spørge »baglandet«, og endelig hed det, at »Afstemningen i Sjöbo 
havde en række racistiske tendenser, der kan skræmme«. 187
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debatten i danmark om afstemningen i Sjöbo var altså beske-
den. Berlingske tidende og Politiken hæftede sig begge ved, at 
landspolitikerne havde et ansvar for afstemningen, for så vidt som 
de burde være i bedre kontakt med »baglandet«. Alle tre dagblade 
fremhævede, at der havde været (ny)fascistiske kræfter involveret, 
og især Politiken beklagede resultatet (på lederplads). 

om en tidligere justitsminister

tamilsagen ligger i udkanten af denne bogs rammer. for kort at re-
kapitulere sagen »syltede« justitsminister erik Ninn-Hansen i 1987 
en række sager om tamilske flygtninges ansøgninger om familie-
sammenføring. Sagen endte som bekendt med, at Ninn-Hansen 
ved en rigsret i 1995 blev idømt fire måneders betinget fængsel. 
Som loven af 1983 så ud, er der ingen tvivl om, at Ninn-Hansen 
begik et lovbrud ved ikke at lade sit ministerium behandle tamiler-
nes ansøgninger om familiesammenføring. Interessant ved forløbet 
er, at ombudsmanden den 1. marts 1989 i en skrivelse til Justits-
ministeriet meddelte, at ombudsmanden »finder det overordentlig 
kritisabelt, at Justitsministeriet og direktoratet for Udlændinge har 
undladt at færdigbehandle ansøgninger om familiesammenføring 
vedrørende tamilske flygtninge inden for en rimelig tid«. 188 om-
budsmanden havde siden 1987 heddet Hans Gammeltoft-Hansen, 
tidligere formand for dansk flygtningehjælp og tidligere medlem 
af det udvalg under Justitsministeriet, der afgav betænkning om 
forslag til en ny udlændingelovgivning.

den 25. april 1989 blev et forslag til folketingsbeslutning be-
handlet i folketingssalen. forslaget var fremsat af Socialdemo-
kratiet og Sf. de to partier ønskede nedsat en kommissionsdom-
stol, der skulle undersøge administrationen af udlændingeloven, 
i praksis Ninn-Hansens administration af sagerne om de tamilske 
familiesammenføringer. det var under denne debat, at statsmini-
ster Poul Schlüter hævdede, at »der er ikke fejet noget ind under 
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gulvtæppet«. 189 kirsten Jacobsen fra fremskridtspartiet udtalte, at 
»der er én person, som kan og bør roses i denne sag. det er den 
tidligere justitsminister. Han skal roses, fordi han har administre-
ret loven på en fornuftig måde, og det vil vi fra fremskridtspartiet 
gerne sige ham tak for – også selv om vi skal være de eneste, der 
gør det. Så er der en hel masse andre, som bør kritiseres. Imellem 
dem er bl.a. ombudsmanden. Vi skal ikke glemme, at ombuds-
manden har været arkitekt for den flygtningelov, vi har, og på 
den baggrund er han – efter både min og mange andres mening 
– hamrende inhabil i denne sag. Hvis nogen overhovedet burde gå 
af på grund af denne sag, så var det ombudsmanden og ikke nogen 
andre«. og på Arne Melchiors indvending om, at ombudsmanden 
selv afgør sin habilitet, svarede kirsten Jacobsen, at »det er klart, 
at ombudsmanden selv afgør sin habilitet. Jeg kritiserer netop, at 
han ikke i denne sag har tilkendegivet, at han anså sig selv for 
at være inhabil. ombudsmanden har været hovedarkitekten bag 
den udlændingelov, som er gældende i øjeblikket, og alene det 
burde få et fornuftigt menneske til at sige, at man ikke bagefter 
kan gå ind og tage stilling for eller imod. ombudsmanden burde 
selv have erklæret sig inhabil«. 190 

et initiativ

den 3. maj 1989 skulle folketinget tage stilling til et forslag om 
bedre integration af indvandrere. forslaget var bl.a. fremsat af Birte 
Weiss fra Socialdemokratiet. Under punkt fire i forslaget hed det: 
»opmuntring af kulturaktiviteter, der involverer både danskere 
og indvandrere.« I bemærkningerne til forslaget blev det slået fast, 
at »Alle erfaringer viser, at fælles aktiviteter mellem danske og 
indvandrere giver den bedste integration med gensidig respekt for 
forskellig kulturbaggrund«. 191

forslagsstillerne vedhæftede europaparlamentets erklæring af 16. 
januar 1986 om bekæmpelse af racisme og fremmedhad i europa. 
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Heri hed det bl.a., at »europa Parlamentet opfordrer kommis-
sionen til at udarbejde forslag med henblik på at give skolernes 
læseplaner en europæisk dimension, som understreger værdien af 
mindretallenes bidrag til europæisk kultur«. 192 Indenrigsminister 
thor Pedersen fra Venstre lagde for med at konstatere, at »der har i 
mere end ti år været bred tilslutning i folketinget til indvandrerpo-
litikkens hovedmål, nemlig indvandrernes integration i det danske 
samfund, det vil sige, at indvandrerne skal gives mulighed for at 
indgå i det danske samfund på lige fod med danskere og med rime-
lig hensyntagen til deres særlige kulturelle baggrund. den danske 
indvandrerpolitik hviler på en målsætning, som i høj grad stiller 
krav til indvandreren selv, det vil sige, at den enkelte indvandrer 
har et personligt ansvar for integrationen«. 193 Bjørn Poulsen fra Sf 
udtalte, at »mit første indtryk af forslaget stillede lidt af et spørgsmål 
op for mig, om der ikke lige så meget var tale om assimilation, som 
der var tale om integration«. 194

Aage Brusgaard fra fremskridtspartiet var kritisk over for tanken 
om, at flere bevillinger ville løse problemerne. Han tilføjede, at 
»der vil om få år være risiko for store og uheldige brydninger fra 
disse fremmede kulturbølger i vort land. det har vi kunnet se i 
alle andre lande, der har infiltreret deres nationaliteter«. kirsten 
lee fra det radikale Venstre imødegik dette indlæg ved at sige, 
at »Hr. Aage Brusgaard kunne naturligvis ikke modstå fristelsen 
til at fremture med fremskridtspartiets fordomsfulde holdning til 
flygtninge. dette drejer sig faktisk om indvandrere, men jeg har 
ikke nogen illusion om, at hr. Aage Brusgaard og hans parti skulle 
være i stand til at diskutere disse ting nuanceret«. 195 Birte Weiss 
fra Socialdemokratiet sagde hen imod afslutningen af debatten: »I 
det flertal [om udlændingepolitikken] er fremskridtspartiet – jeg 
havde nær sagt naturligvis – ikke med, for for fremskridtspartiet 
er det simpelt hen en del af en politisk strategi at være med til at 
puste til den lille racisme for at få den til at blusse op.« 196 
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forslag om at stramme 

den 22. marts 1990 fremsatte fremskridtspartiet forslag om mo-
tiveret dagsorden, »Idet folketinget bekræfter nødvendigheden af 
at prioritere danske interesser højt, pålægges det regeringen inden 
udgangen af 1990 at fremsætte lovforslag om at skærpe familiesam-
menføringsreglerne med henblik på at mindske antallet af disse sam-
menføringer«. 197 forslaget var udtryk for, at der var kommet mere 
fokus på udlændingelovens § 9, der gav et retskrav for både danske 
statsborgere og udlændinge med opholdstilladelse i danmark på at 
få en ægtefælle (ned til 15 år) eller forældre til danmark.

Hans engell, der havde siddet som justitsminister siden oktober 
1989, konstaterede indledningsvis, at loven af 1983 var »endog 
særdeles liberal«, men med lovændringen af oktober 1986 var det 
lykkedes »ganske effektivt at bremse den helt uacceptable udvik-
ling, der var i gang, og der skete efter lovændringen et markant 
fald i antallet af spontant indrejste asylansøgere, således at det i 1987 
udgjorde 2.762«. I 1988 og 1989 var tallet igen steget og lå i begge 
disse år på ca. 4.500. Samtidig kunne Hans engell fortælle, at aner-
kendelsesprocenten »i internationalt perspektiv [lå] på et meget højt 
niveau«, nemlig omkring 80. Hans engell sluttede af med at sige, at 
»der kan derfor efter min opfattelse være anledning til nu, hvor der 
snart er gået 3½ år siden den sidste ændring af udlændingeloven, at 
se på behovet for ændringer i familiesammenføringsreglerne«. 198

ole espersen fra Socialdemokratiet sagde i en kommentar til 
fremskridtspartiets tidligere fremsatte krav om en folkeafstem-
ning om udlændingespørgsmålet, at »det var dog en utrolig ulæk-
ker idé, om vi her i landet skulle stemme om, hvorvidt vi skulle 
hjælpe mennesker eller ej, og opleve en valgkamp, hvor frem-
skridtspartiet ville fremture med sin yderst ubehagelige og uhæ-
derlige propaganda«. 199 På linje med espersen var ebba Strange 
fra Sf, der ikke kunne holde ud »at høre på den menneskeopfat-
telse. det her handler jo ikke om tal. det handler om mennesker, 
om levende mennesker«. 200
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da fremskridtspartiet havde karakteriseret især indvandring fra 
Mellemøsten som problematisk, gik Arne Melchior fra Cd på ta-
lerstolen og sagde, at »Må jeg erindre om, at den bibel, som er en 
integreret, uundværlig del af den danske kultur – og jeg formoder, 
at også en del medlemmer og vælgere af fremskridtspartiet tilslut-
ter sig denne betragtning om biblens nødvendighed – er skrevet 
i Mellemøsten, hvert et ord. der er ikke sat et komma i alle disse 
bøger – som har umistelig værdi for os alle sammen, undtagen 
nogle enkelte – ikke et komma er sat i danmark«. 201 

flemming kofod-Svendsen fra kristeligt folkeparti udtalte se-
nere i debatten, at »1983-loven (…) videreførte de foregående 15-20 
års praksis, men at der var noget, der blev forbedret, nemlig retsga-
rantierne ved asylproceduren. det var den væsentlige nyskabelse. 
der kom mange flere flygtninge efter 1983, men det var noget, 
man også oplevede i de andre vesteuropæiske lande. Vi ville også 
have fået øget tilstrømning, selv om vi ikke havde vedtaget 1983-
loven, for den gav ikke øgede muligheder for at komme ind; den 
gav nogle forbedrede retsgarantier. det synes jeg er væsentligt at få 
understreget. Med hensyn til at lovgive om næstekærlighed: Man 
kunne jo godt lave love, som byggede på næstekærlighed!«. 202

Viggo fischer fra det konservative folkeparti konstaterede, at der 
fandt en reel omgåelse af indvandrerstoppet af 1973 sted i kraft af 
det stærkt forøgede antal familiesammenføringer. til dette svarede 
ole espersen fra Socialdemokratiet: »Nu ved hr. fischer sikkert, 
hvad en omgåelse er, men jeg vil alligevel spørge for en sikkerheds 
skyld: Hvad forstår det konservative folkepartis ordfører ved, at 
der finder omgåelser sted af indvandrerstoppet?« 203 fremskridtspar-
tiets forslag til motiveret dagsorden blev stemt ned med stemmerne 
12 mod 99.
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en særlov

fra efteråret 1991 og frem til starten af marts 1992 var der i pressen 
en intensiv debat om en række palæstinensiske asylsøgere, der havde 
fået afvist deres ansøgning om asyl i danmark. omkring den 1. 
september 1991 havde 45 af disse afviste asylsøgere med tilladelse 
fra sognepræst lisbeth Søe taget ophold i Blaagaards kirke, hvor de 
endte med at være i næsten et halvt år, inden folketinget vedtog en 
særlov, der gav dem humanitær opholdstilladelse. Spørgsmålet om 
de afviste palæstinensiske asylsøgere faldt sammen med en generel 
debat om danmarks udlændingepolitik, bl.a. om justitsminister 
Hans engells ønske om at stramme udlændingeloven samt diskus-
sionen om en række palæstinensere, der havde været på besøg i de 
lande, hvorfra de var flygtet. 

den 11. oktober 1991 havde Jyllands-Posten en ledende artikel un-
der overskriften »for mange flygtninge i ef«. Avisen konstaterede, at 
det samlede antal asylsøgere til ef-landene (der var 12 medlemslande 
på daværende tidspunkt) fra 1988 til 1990 var steget fra 169.000 til 
327.000 på årsbasis. lederen ønskede derfor en strammere udlændin-
gepolitik i europa generelt, »også selv om det kan blive et smerteligt 
opgør med nogle af de humanitære principper, som ligger til grund 
for ef’s − inklusive danmarks − liberale lovgivninger på området«. 
endvidere hed det, at »Hovedparten flygter fra deres hjemlande af 
økonomiske grunde, af såkaldte bekvemmelighedsgrunde«, og ef 
kunne ikke i længden være »socialkontor for et stadig stigende antal«. 
endelig advarede avisen »mod utilstedelige reaktioner fra vildfarne 
kredse i de europæiske befolkninger«. om danmark hed det, at 
»Men også i danmark viser fremmedhadet sig, om end i en mere 
intellektualiseret udgave, og det er med til at opvigle en ellers for 
danskere i almindelighed stort set ukendt intolerance, rettet mod 
udlændinge fra bestemte lande«. Inde i avisen var der en artikel, 
»danmark et slaraffenland«, der kunne fortælle, at de danske regler 
for familiesammenføring var »betydeligt mere lempelige end i de 
fleste andre medlemsstater [i ef]«. 204

Et_delt_folk.indd   127 03-04-2008   17:48:04



128

en måned senere, den 11. november 1991, meddelte Jyllands-
Posten, at justitsminister Hans engell ønskede at lægge op til en 
lovændring, hvorefter kun konventionsflygtninge skulle have et 
retskrav på asyl. Samme dag rapporterede avisen, at der i fol-
ketinget havde været en ophedet debat om tildeling af statsbor-
gerskab til udlændinge. fremskridtspartiet havde ønsket at slette 
23 personer fra listen på 929, idet de 23 havde gjort sig skyldige 
i lovovertrædelser. 205 den 28. november rapporterede avisen så 
fra debatten i folketingssalen dagen før, og det stod klart, at Hans 
engell ikke ville komme igennem med nogen af de stramninger, 
han havde lagt op til. Avisen havde desuden »sakset« udtalelser 
fra dorte Bennedsen (S), Mimi Jakobsen (Cd) og Pia kjærsgaard 
(frp.) om racisme. dorte Bennedsen mente, at »også i danmark 
eksisterer den lille racisme. ofte er den indledt med ordene: »Jeg 
er ikke racist, men …««. Mimi Jakobsen udtalte: »Når jeg ser på de 
breve, jeg har modtaget i den seneste tid, tør jeg godt sige: Jo, der er 
racisme i danmark.« og Pia kjærsgaard: »folk er bange for at sige 
deres mening. de er skræmte, og derfor indleder de − helt over-
flødigt − deres sætning med at fastslå, at de ikke er racister.« da-
gen forinden havde dansk flygtningehjælps generalsekretær Arne 
Pihl Christensen haft en kronik i Jyllands-Posten, hvor han havde 
forsvaret den gældende lov, og han ønskede at tilbagevise, at det 
var de forkerte, der fik asyl: »På det seneste er en særlig ondsindet 
myte dukket op igen, nemlig at de flygtninge, vi modtager, ikke er 
»rigtige« flygtninge, men som de betegnes med et noget krænkende 
udtryk er »bekvemmelighedsflygtninge«.« Med hensyn til at udvise 
afviste asylsøgere mente Pihl Christensen, det bør »være muligt for 
os i europa − og ikke mindst her i Norden − hvor vi har et be-
grænset ansøgerantal, at være i stand til også at løse dette problem 
med at returnere afviste asylsøgere på en værdig og sikker måde«. 
endelig mente generalsekretæren, at »den danske asylprocedure 
er hensigtsmæssig, og afgrænsningen af, hvem der skal meddeles 
asyl, og hvem der ikke skal, stemmer udmærket overens med fN’s 
opfattelse af praksis i de fleste lande«. 206
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den 20. november 1991 kunne det i øvrigt i Jyllands-Posten 
læses, at kirkernes Verdensråd var gået ind i sagen om de afviste 
palæstinensiske asylsøgere, ligesom den humanitære organisation 
»Middle east Watch« var det. I et brev fra Middle east Watch 
hed det, at »Vi mener, at de danske myndigheder er forpligtet til 
at bevise, at udvisningerne ikke er til fare for palæstinenserne«. 
Udenrigsminister Uffe ellemann-Jensen opfordredes til at gå ind 
i sagen. 207 

Politiken havde den 1. oktober 1991 en længere kommentar af 
Margrete Auken, på daværende tidspunkt tidligere medlem af fol-
ketinget for Sf (hun kom i folketinget igen i 1994). om de afviste 
palæstinensiske asylsøgere skrev hun: »det er palæstinensersagen. 
Her har debatten drejet sig om, hvorvidt præster og menighedsråd 
må tage affære, når der er ved at gå alvorlig uret over en udsat 
gruppe mennesker, hvilket er vældigt spændende, især for os præ-
ster.« Med overskriften »også dig Hans engell« sigtede Margrete 
Auken til, at en ny »tamil-sag« kunne være under opsejling: »og 
således er danmark igen af en konservativ justitsminister fedtet ind 
i en sag om brud på dansk og international lov.« 208 

Ca. tre uger senere gengav Politiken nogle synspunkter af poli-
timester Henning dahlfeldt. Henning dahlfeldt var den øverste 
ansvarlige for ekspeditionen af flygtningesager, og han gik til 
angreb på de politikere, der arbejdede for at give opholdstil-
ladelse til enkeltpersoner eller til grupper af afviste asylsøgere. 
dahlfeldt var af den opfattelse, at flygtningeadministrationen led 
under mediers og politikeres fokus på enkeltsager, og »det er i 
realiteten omkostningsfrit at beskylde de embedsmænd, der er sat 
til at administrere lovgivningen, for at være følelseskolde, kyniske 
og dumme skrankepaver, der enten bryder loven eller i ubesindig 
tjenesteiver følger lovens bogstaver ud i sin yderste konsekvens«. 
Særligt sagen om de afviste palæstinensere, der stod til udvisning, 
frustrerede Henning dahlfeldt. 209

knap en måned senere, den 19. november 1991, interviewede 
Politiken formand for flygtningenævnet, højesteretsdommer 
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Per Sørensen. en advokat, der repræsenterede nogle af de afviste 
palæstinensere, havde kontaktet fN’s flygtningehøjkommissariat 
UNHCR og af dem fået at vide, at palæstinensere ikke ville være 
sikret mod overgreb, hvis de blev sendt tilbage til f.eks. libanon. 
På journalistens spørgsmål, om flygtningenævnet ikke lagde vægt 
på UNHCR’s ord, svarede Per Sørensen: »lad mig sige det lige ud: 
Hvis vi skulle rette os efter enhver udtalelse af den art, ville det 
betyde, at de danske myndigheder reelt var frataget kompetencen 
til at træffe afgørelser.« 210

den 8. december havde Politiken en lang reportage fra Blaagaards 
kirke. Artiklen indeholdt mange små »glimt« af livet i kirken for 
de afviste palæstinensere: »de 45 mænd er blevet dygtige til at 
lave mad i løbet af de 100 dage. (…) en er blevet meget glad for 
at vaske op. Når der ikke er flere beskidte kopper, ser han sig for-
tvivlet omkring og trommer utålmodigt i køkkenbordet.« Ude på 
kirketrappen tændte danske »kulturpersonligheder« hver dag et lys 
for palæstinensernes sag. Blandt lystænderne havde været tidligere 
statsminister Anker Jørgensen, forfatteren Anders Bodelsen samt 
den katolske biskop Hans Martensen. for at skaffe de daglige for-
nødenheder til så mange mennesker var der »kvinder, der cykler 
rundt i kvarteret og indsamler gammelt brød og grøntsager fra 
de handlende. Bomstærke fagforeningsfolk, der i døgndrift fra-
sorterer ubudne gæster i kirkens port. Aktivister i alle aldre, der 
går på møntvaskeri, passer telefon − eller bare lytter, når længslen 
efter efterladte hustruer og børn bliver for overvældende«. Jens 
Zacharias Nielsen, »uafhængig aktivist« og til daglig underviser 
på Roskilde Universitetscenter, sagde følgende om palæstinen-
sernes ophold i kirken: »Jeg opfatter kirkeasylet som et tegn på, at 
den danske folkekirke begynder at markere sig holdningsmæssigt 
til samfundets problemer.« 211
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Racismen kommer i folketinget

den 3. december 1991 havde bl.a. Peter duetoft fra Cd anmeldt 
en forespørgsel til statsministeren: »Hvilke initiativer vil statsmi-
nisteren tage for at forebygge racisme i danmark?« Statsminister 
Poul Schlüter indledte med at sige, at »I danmark har vi heldigvis 
kun i mindre målestok oplevet noget tilsvarende [attentater rettet 
mod udlændinge]. Men vi har oplevet grimme eksempler også hos 
os. Vi må heller ikke negligere de holdninger, som ligger bag vol-
den og attentaterne. Man kan med rette tale om den åbne debats 
nødvendighed. det er bydende nødvendigt, at vi taler sammen 
om forholdene og gør det åbent, ellers får vi ikke lejlighed til at 
korrigere myter, fordomme og dogmer. Jeg ser dagens forespørg-
selsdebat i dette lys«. 212

Peter duetoft sagde, at »Jeg har bevis for, at aktive nynazister og 
aktive medlemmer af den danske forening samarbejder bl.a. i aktio-
ner landet over. I mildere form kommer samme teoretiske tankegang 
til udtryk i den danske forenings nyeste blad, hvori formanden 
skriver: »Grunden til en katastrofe er med andre ord allerede lagt. 
Medmindre der gribes drastisk ind, vil vor sociale struktur og vort 
økonomiske niveau blive ødelagt. formentlig vil vore efterkommere 
komme til at slås i gaderne for at overleve, og de kan i hvert fald blive 
nødt til at praktisere den biologiske racisme, som nutidens politikere 
lægger så megen vægt på at distancere sig fra.««. 213

I en diskussion om det rimelige i at bruge skattefinansierede 
midler på at oplyse danskerne om flygtninge og indvandreres vilkår 
forsvarede Niels Helveg Petersen fra de radikale dette ved at sige, 
at »det, det handler om, er at give mulighed for, at mennesker kan 
mødes, for man tager bedst stilling imod menneskelige fordomme 
og racisme ved at engagere sig personligt, ved at mødes med men-
nesker med andre opfattelser, andre hudfarver og andre religiøse 
overbevisninger. Når mennesker mødes, opstår også medmenne-
skeligheden, og derfor er det vigtigt at skabe mødesteder for dan-
skere og indvandrere og flygtninge«. 214
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Birte Weiss fra Socialdemokratiet lå på linje med Niels Helveg 
Petersen, idet hun slog fast, at »det ligger jo sådan, at jo mindre 
man kender til hinanden, jo større livskraft har myterne«. Samtidig 
sammenlignede Birte Weiss indvandringen med tidligere tiders 
indvandring af roepolakker, kartoffeltyskere, protestantiske hu-
guenotter og østeuropæiske jøder. 215 Venstres retsordfører Birthe 
Rønn Hornbech udtalte, at »Man løser ingen problemer ved at 
kaste mudder i hovedet på egne landsmænd. I Venstre tager vi 
afstand fra den tendens, der har været til at søge at lukke munden 
på bekymrede danskere ved at kalde dem fremmedhadere«. Birthe 
Rønn Hornbech fortsatte: »det danske folk er generelt et gæstfrit 
folk. Men det skal fortsat være danskerne, der er værter, og de frem-
mede gæster. danmark er ikke et øde område, der skal bosættes 
ved indvandring. danmark er på godt og ondt et resultat af vor 
tusind år lange historie, som er et produkt af kulturudvekslinger 
med andre lande.« og endelig: »forskellen på vore aktuelle proble-
mer og tidligere modtagelse af udlændinge er den, at vi dels i dag 
modtager udlændinge i langt større antal, dels at de udlændinge, 
der søger til danmark, kommer fra kulturer, som ligger meget 
fjernt fra den danske. det ville være ansvarsløst ikke at gøre sig 
den kendsgerning klart.« 216

ebba Strange fra Sf mente, at det måtte gælde om »at indrette 
vores uddannelsessystem på, at vi lever i et flerkulturelt samfund, at 
vi vil gøre det i alle de år, vi kan se fremover (…) at vi kan udvide 
vores horisont og vores erfaring ved at lytte til og lære af dem, der 
ønsker at leve sammen med os …«. 217

Peter duetoft fra Cd afsluttede debatten ved at »bede hr. Poul 
Nødgaard og fru Pia kjærsgaard [begge fra fremskridtspartiet], 
når de nu får fortrykket af denne tretimers debat, at læse det igen-
nem, så vil de ganske klart kunne se forskellen i menneskesyn på 
fremskridtspartiet og de syv andre partier«. 218 
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om en særlov

den 28. januar 1992 fremsatte Marianne Jelved og elisabeth Ar-
nold, begge fra det radikale Venstre, et lovforslag om en særlov for 
de palæstinensere, der bl.a. havde taget ophold i Blaagaard kirke 
på Nørrebro. da Jyllands-Posten 13 år senere gennemgik hændel-
sesforløbet, havde elisabeth Arnold følgende kommentar: »Hør 
engang, det er 13 år siden, og vi har undervejs måttet høre på en 
del kritik for den særlov. Men hvad vil man opnå ved det? Jeg 
vedstår gerne, at vi fik overtalt et flertal i folketinget til at ved-
tage særloven, men der var en grund til det, og man glemmer, at 
flygtningenævnet ændrede praksis midt i sagsbehandlingen og lige 
pludselig betragtede libanon som et sikkert land.« Jyllands-Posten 
kunne bl.a. dokumentere, at 42 pct. af palæstinenserne i mellemti-
den havde begået kriminalitet, og at 74 pct. var på overførselsind-
komst. Avisen skrev endvidere, at palæstinensernes støtter dengang 
udgjordes af BZ’ere, venstreorienterede fagforeninger, landsfor-
eningen af danske flygtningevenner og aktivistiske præster. og 
endelig, at Plo’s politiske leder, Salah Salah, i marts 1993 havde 
fortalt Jyllands-Posten, »at »eksporten« af statsløse palæstinensere 
til vestlige lande var resultatet af en international og arabisk plan-
lagt bosættelsesaftale, fordi palæstinenserne aldrig ville kunne blive 
ordentligt integreret i det libanesiske samfund«. 219

lovforslaget af 28. januar 1992 lød: »§ 1. efter ansøgning gives 
der opholdstilladelse til statsløse palæstinensere fra libanon, som 
ved denne lovs ikrafttræden har opholdt sig i danmark som asyl-
søgere i mere end 12 måneder, og som ikke har opnået opholdstil-
ladelse på andet grundlag.« 220

Justitsministeren, Hans engell, tog afstand fra forslaget. Han 
nævnte, at »Ser vi på den samlede periode – årene fra 1985 til 
udgangen af 1991 – har mere end 7.000 statsløse palæstinensere 
fået opholdstilladelse her i landet enten i form af asyl eller af hu-
manitære grunde«. dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet udtalte, 
at »det er fra forskellig side blevet hævdet, at det foreliggende 
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forslag er ensbetydende med en kortslutning eller en desavouering 
af flygtningenævnets afgørelser [som havde givet afslag på asyl 
til palæstinenserne], men jeg vil godt fra denne talerstol afvise en 
sådan påstand. (…) forslaget sigter da heller ikke på at give disse 
mennesker asyl, men derimod på at give opholdstilladelse på linje 
med den, som gives efter § 9, stk. 2, nr. 2, altså ud fra en humanitær 
betragtning …«. 221 dorte Bennedsen skød skylden på en ineffektiv 
administration i Justitsministeriet og mente derfor, at de lange sags-
behandlingstider i sig selv skabte et grundlag for opholdstilladelse 
i danmark for de pågældende palæstinensere. 

Pia kjærsgaard fra fremskridtspartiet summerede sagen op, som 
hun så den: »et flertal vil nu pålægge ministeren noget i forbin-
delse med denne sag. Jamen, den trussel behøver ministeren ikke 
at finde sig i. Hvis ministeren ville gøre noget ægte radikalt, så 
gik han af. Så blev der udskrevet folketingsvalg på denne sag, og 
så kunne det være, at de partier, som gik ind for en stramning 
af udlændingelovgivningen, kunne få det igennem efter afholdt 
folketingsvalg.« 222 fremskridtspartiet havde samtidig med det her 
behandlede lovforslag fremsat forslag til folketingsbeslutning »om 
udvisning af statsløse palæstinensere«. forslaget var stillet som en 
reaktion på det radikale forslag. det fik Birthe Rønn Hornbech 
fra Venstre til at sige, at »Hvis et af disse forslag vedtages, bliver det 
ikke i fremtiden til at vide, hvad der er lov og ret«. lige før dette 
havde Rønn Hornbech sagt, at »det Radikale Venstre har fremsat 
et lovforslag, hvorved det lovfæstes, ikke at loven skal være ærlig 
og retfærdig, ej heller skrevet til nogen mands gunst, nej, det skal 
være dem, der – hvad enten man kalder det BZ’ere, eller de bor i 
en kristen kirke og tilstødende lokaler – kan besætte spalteplads i 
medierne, der sejrer. Så skal alle de, der bare har fulgt loven, finde 
sig i uretfærdigheden«. 223

ebba Strange fra Sf mente: »det er jo efterhånden nogle måne-
der siden [at Socialdemokratiet, de radikale og Sf forsøgte via en 
skriftlig henvendelse at presse justitsministeren til at give humani-
tær opholdstilladelse til palæstinenserne], og siden har situationen 
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omkring de statsløse palæstinenseres ophold i danmark udviklet 
sig på en måde, som ærlig talt ikke er særlig flatterende for dan-
mark som retsstat.« ebba Strange rundede af med at udtale, at 
»derfor mener jeg, at hvis danmark fortsat vil stå som et billede 
på humanisme over for resten af verden, så gør vi nu det, at vi 
giver dem den opholdstilladelse af humanitære grunde – dem, 
der ikke får asyl«. 224

I betænkningen fra Retsudvalget var styrkeforholdet i folketinget 
slået fast. Særloven ville blive vedtaget med Socialdemokratiets, 
Sf’s og de radikales stemmer. I en mindretalsudtalelse advarede 
fremskridtspartiet mod særloven og mere generelt hed det, at »fol-
ketingsflertallet har intet som helst bud på, hvordan man vil hånd-
tere de mere langsigtede virkninger af en forøget og accelererende 
vækst i indvandringen. Her bliver der tale om både økonomiske, 
kulturelle og mange andre sidevirkninger, som flertallet overhove-
det ikke kan overskue eller argumentere for. denne lovgivning vil 
med usvigelig sikkerhed styrke tendensen til, at danmark, der før 
Poul Schlüters regeringstid var et forholdsvis homogent samfund, 
inden for en kort årrække bliver et multietnisk samfund med en 
række forskellige nationaliteter, sprog, religioner og de deraf føl-
gende uundgåelige kultursammenstød«. 225

Ved tredjebehandlingen den 27. februar 1992 meddelte Arne 
Melchior fra Cd, at Cd ville stemme imod særloven. Arne Mel-
chior rettede dog en anklage mod justitsministeren, fordi han ikke 
havde givet palæstinenserne humanitær opholdstilladelse. Arne 
Melchior mente, at »I snesevis, i hundredvis, måske i tusindvis 
af tilfælde er der undladt at blive handlet humant og retfærdigt 
i dette land, fordi justitsministeren har misforstået sin opgave og 
undladt at træffe de beslutninger, som jeg godt kan føle med ham 
i, at han helst vil være fri for – for de er svære og ansvarstyn-
gende – men som hans embede altså fører med sig, at han ikke 
kan undsige sig fra«. elisabeth Arnold fra de radikale sagde til 
Arne Melchiors indlæg, at »Hr. Arne Melchior holdt for tredje 
gang en af sine meget fremragende taler om udlændingepolitik 
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og flygtningespørgsmål. Hr. Arne Melchiors sindelag i disse sager 
betvivler vi ikke fra radikal side. Vi har altid beundret hr. Arne 
Melchiors synspunkter i denne sag«. 226

ole espersen fra Socialdemokratiet rundede debatten af med at 
sige, at »det er et lovforslag med et godt sigte; men det er klart, 
at det ikke er særlig heldigt at skulle give love, der er så kon-
kret udformet, som denne lovgivning er. og det har da også givet 
nogle betænkeligheder hos mig selv«. 227 loven blev vedtaget med 
stemmerne 59 mod 50, idet Sf, Socialdemokratiet og det radikale 
Venstre stemte for.

om nok en lov

I folketingsåret 1991/92 blev der behandlet en enkelt lov mere af 
interesse. lovforslaget var en opfølgning på en redegørelse, som 
justitsministeren havde fremlagt for folketinget den 12. november 
1991. I redegørelsen havde det bl.a. heddet, at »Retskravet for så 
vidt angår de facto-flygtninge indebærer i realiteten, at der ikke 
er nogen mulighed for at styre antallet af udlændinge, der får op-
holdstilladelse her i landet. Jeg har i mit oplæg peget på, at man kan 
ophæve reglen om retskrav på opholdstilladelse i de facto-situatio-
nen«. 228 en ophævelse af denne regel ville indebære en betydelig 
stramning af udlændingeloven. da justitsminister Hans engell den 
1. april 1992 fremsatte sit lovforslag, var Justitsministeriet imidlertid 
gået væk fra denne tanke. Nu var der tale om mere begrænsede 
stramninger. I Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget 
vedrørende familiesammenføringer hed det, at »de problemer, der 
knytter sig til ægtefæller, der kommer her til landet i medfør af 
reglerne om familiesammenføring, og som kun vanskeligt lader sig 
integrere, og hvis børn synes at blive fastholdt i et mønster, hvor 
også de gifter sig med personer fra hjemlandet, skyldes ikke så me-
get ægtefællernes alder, men efter Justitsministeriets opfattelse sna-
rere det forhold, at visse grupper af udlændinge er fast forankrede 
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i miljøer, hvor de danske værdi- og adfærdsnormer kun vanskeligt 
formår at vinde indpas i forhold til hjemlandets normer«. 229 

Ved førstebehandlingen lagde dorte Bennedsen fra Socialde-
mokratiet for. Hendes parti ville ikke afvise »visse ændringer af 
udlændingeloven«, og ydermere hed det, at »Vi respekterer også 
det indvandrerstop, som blev indført i 1970’erne, og dermed også, 
at vore regler skal udformes, så de forhindrer almindelig indvan-
dring til landet, men det er også vigtigt, at vi ved udformningen 
af reglerne ikke træder alle menneskelige hensyn under fode for de 
mennesker, som vi har givet lovligt ophold her«. 230 Helge Adam 
Møller fra det konservative folkeparti havde en anden forståelse af 
forholdet, idet han kunne nævne, at »den konservative folketings-
gruppe gerne så en fast årlig udlændingekvote, at man afskaffede 
begrebet de facto-flygtninge, og at man afskaffede retskravet på 
familiesammenføringer …«, men »det er der i øjeblikket måske 
flertal for i befolkningen, men i hvert fald ikke i folketinget, og 
det anerkender vi selvfølgelig«. 231 

Pernille frahm fra Sf sagde i sit indlæg: »Man må spørge sig 
selv, hvad det er for et menneskesyn, der ligger bag disse forslag. 
det ligger langt fra synspunkterne i ef’s og fN’s menneskerettig-
hedserklæringer, for her tales der om familiens enhed og imod de 
forhindringer, som splitter familierne op.« 232

Niels Helveg Petersen fra det radikale Venstre sagde, at »Vur-
deret som helhed må man sige, at regeringens, ministerens forslag 
ikke er så forfærdelig vidtgående. tidligere antydninger i beslut-
ningsform her i folketinget om, at der f.eks. skulle gennemføres 
kvoteordninger er jo væk fra lovforslaget. Jeg mener heller ikke, 
det ville have nogen særlig mulighed for at blive gennemført«. og 
principielt anførte Helveg Petersen til sidst, at »det Radikale Ven-
stre deltog ikke i gennemførelsen af udlændingeloven i 1986. Vi er 
klar til at gøre et forsøg på at nå til en forståelse med regeringen og 
andre partier i denne omgang. Vi er rede til at gøre forsøget, men 
selvfølgelig ikke på en måde, som tilsidesætter væsentlige princi-
pielle og retssikkerhedsmæssige synspunkter, som det Radikale 
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Venstre vil værne om«. 233 Niels Helveg Petersen havde ret i, at 
forslaget ikke var vidtgående. Retskravet på familiesammenføring 
opretholdtes efter lovforslaget. Blot skulle ikke-statsborgere have 
haft opholdstilladelse i danmark i syv år (senere nedsat til fem år). 
Parterne skulle være fyldt 18 år. den sidste stramning gik ud på, 
at opholdstilladelse til forældre i almindelighed kun kunne gives, 
hvis ansøgeren ikke havde andre børn i hjemlandet.

I bemærkningerne fra retsudvalget hed det i Sf’s mindretalsud-
talelse, at »det værste ved de stramninger af udlændingeloven, der 
er præsenteret her, er, at de er gennemsyret af mistænkeliggørelse 
af udlændinge, der kommer til danmark. denne holdning svækker 
ikke den fremmedangst og det fremmedhad, der desværre er blevet 
en del af den danske hverdag. tværtimod ville en styrket oplysning 
om, hvor få udlændinge der faktisk befinder sig i danmark, og som 
søger hertil, måske kunne berolige danskerne. Samtidig ville en 
øget positiv debat om danmarks del af den rige verdens globale 
ansvar over for flugt og nød i den tredje verden måske medvirke 
til, at danskerne generelt blev mere positivt stemt over for frem-
mede iblandt os«. 234

Justitsminister Hans engell sagde henvendt til Sf: »I Sf’s betænk-
ningsbidrag taler man meget om, at der tilsyneladende lægges op 
til en diskrimination. diskrimination betyder forskelsbehandling, 
og man kan vel sige, at udlændingeloven altid har indeholdt en 
forskelsbehandling mellem danskere og udlændinge.« 235 elisabeth 
Arnold fra det radikale Venstre, at »… vi føler ikke, at dispensa-
tionsadgangen er nogen som helst sikkerhed imod en diskrimine-
rende behandling …«. 236

Ved tredjebehandlingen den 18. juni 1992 tog kun ole espersen 
ordet, som trods betænkeligheder kunne meddele, at Socialdemo-
kratiet ville stemme for loven. denne blev vedtaget med stemmerne 
122 mod 12. Sf og de radikale stemte imod.
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k APItel 4

Debatten tager til

en lov om midlertidig opholdstilladelse

den 8. oktober 1992 fremsatte justitsminister Hans engell fra de 
konservative »lov om midlertidig opholdstilladelse til visse per-
soner fra det tidligere Jugoslavien m.v.«. diskussionen om loven i 
folketingssalen blev betydeligt mere afdæmpet end indtil da stort 
set samtlige tidligere debatter. forklaringen skal nok søges i det 
forhold, at der herskede bred enighed om, dels at flygtningestrøm-
mene var voldsomme, dels at krigen i det tidligere Jugoslavien fandt 
sted på det europæiske fastland. 

Hovedindholdet i lovforslaget var, at den danske regering i sam-
arbejde med UNHCR (fN’s flygtningehøjkommissariat) kunne 
invitere et antal »særligt nødstedte personer fra det tidligere Ju-
goslavien til at tage ophold her i landet med henblik på lægelig 
behandling eller anden hjælp, som ikke kan ydes i det område, 
hvor vedkommende befinder sig«. opholdstilladelsen, der skulle 
være gældende i seks måneder, kunne forlænges for seks måneder 
ad gangen. Personer, der var omfattet af loven, måtte ikke tage 
lønnet eller ulønnet beskæftigelse, og personerne havde ikke krav 
på familiesammenføring. I bemærkningerne til lovforslaget blev 
det slået fast, at der ikke var tale om flygtninge efter hverken 
konventions- eller de facto-begrebet, og at »det retlige grundlag 
for at kunne invitere de pågældende til danmark − uanset at de 
ikke kan anses for flygtninge efter udlændingelovens regler − 
må derfor skabes ved en særlig lovgivning, der kan opfylde det 
aktuelle behov for ydelse af sådan humanitær bistand til ofrene 
for konflikten i Jugoslavien«. 237 
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Ved førstebehandlingen i folketingssalen lagde John Vinther fra 
det konservative folkeparti for. Han kunne give de konservatives 
tilslutning til forslaget, og derpå rundede han af: »Jeg vil godt til 
slut fremhæve to elementer fra lovforslaget, som vi finder særdeles 
positive. det første er den passus i forslaget, som siger, at de perso-
ner, der midlertidigt skal komme til danmark, skal udvælges i et 
snævert samarbejde med fN’s flygtningehøjkommissær, hvilket vil 
sikre, at hjælpen vil nå de rigtige. det andet er, at denne ordning 
forudsætter, at opholdet i danmark alene skal være midlertidigt.« 238 
Pia kjærsgaard fra fremskridtspartiet meddelte, at hendes parti 
støttede tanken om at behandle sårede fra kamphandlinger, men 
at formuleringer som »tilsvarende ordninger« og »anden hjælp« 
(som det fremgik af lovforslaget) betød en udvidelse af denne 
forpligtelse. det betød, at fremskridtspartiet ville stemme imod 
forslaget. Arne Melchior kunne på vegne af Cd støtte forslaget. 
Han tog generelt afstand fra fremskridtspartiet på følgende måde: 
»Skal det ligefrem være en forudsætning, at man skal være slået til 
invalid, før medmenneskeligheden viser sig? findes der ikke for-
fulgte mennesker? findes der ikke torturerede mennesker? findes 
der ikke mennesker, der har fået deres hjem brændt af, hvis fami-
lier er blevet myrdet? Åh jo, men de er jo ikke særlig invaliderede 
endnu, så dem behøver vi vel ikke være medmenneskelige over 
for. Sådan synes fremskridtspartiets tankegang at være, men jeg er 
sikker på, at den står justitsministeren meget fjernt.« 239 

ebba Strange fra Sf mente ikke, at opholdstilladelserne for per-
soner fra det tidligere Jugoslavien nødvendigvis ville blive midler-
tidige. »Når den krig en dag måtte få ende, vil jugoslavienskortet 
se meget anderledes ud, end det så ud den dag, krigen startede. 
det vil sige, at der sandsynligvis blandt de mennesker, der kommer 
til danmark − inviteret eller spontant − vil være nogle, som vil 
bede om at få lov at blive her resten af deres dage, fordi den del af 
landet, som de flygtede fra, nu er under et herredømme, under en 
magtudøvelse, som de frygter at vende tilbage til. Jeg synes, det er 
vigtigt at vide, at sådan er perspektiverne også.« 240 
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debatten var som nævnt afdæmpet, og nok af samme grund var 
den heller ikke særlig lang. den 24. november 1992 var der tredje-
behandling, uden at nogen tog ordet. lovforslaget om midlertidig 
opholdstilladelse blev vedtaget med stemmerne 109 mod 6, idet 
kun fremskridtspartiet stemte imod.

en tilføjelse til den midlertidige lov

den 25. januar 1993 tiltrådte en ny regering under ledelse af Poul 
Nyrup Rasmussen. Regeringsskiftet var en følge af den såkaldte 
tamilsag, der tvang den borgerlige Vk-regering til at træde tilbage. 
I stedet dannedes en flertalsregering bestående af Socialdemokra-
tiet, det radikale Venstre, Cd og kristeligt folkeparti. den nye 
regering »arvede« de bosniske flygtninge, der havde fået midlerti-
digt ophold i danmark.

den 2. november 1993 behandlede folketinget en ændring af 
loven om midlertidig opholdstilladelse til »visse personer fra det 
tidligere Jugoslavien«, i praksis bosniere på flugt fra krigshandlin-
gerne i eks-Jugoslavien. Som noget særegent blev loven enstemmigt 
vedtaget af folketinget, og debatten var derfor også, på linje med 
den egentlige lov året før, stilfærdig. Af forslaget til lov fremgik det, 
at den tilsigtede at aktivere de personer, der havde fået midlerti-
digt ophold. efter § 3 hed det, at »en person med opholdstilladelse 
efter denne lov må udføre opgaver i forbindelse med driften af det 
indkvarteringscenter, hvor vedkommende er indkvarteret …«. I 
bemærkningerne til lovforslaget hed det, at »det er regeringens 
opfattelse, at der i langt højere grad bør gøres brug af de værdifulde 
menneskelige og faglige ressourcer, som de pågældende er i besid-
delse af«. og videre at »… det præciseres, at der for voksne personer 
med midlertidig opholdstilladelse som hidtil tilrettelægges tilbud 
om undervisning og kurser i fag af betydning for tilbagevenden til 
hjemlandet, men at gennemførelsen heraf vil afhænge af beboernes 
aktive medvirken«. 241
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loven fik som nævnt en velvillig behandling af folketinget, og 
Helge Adam Møller fra de konservative lagde da også ud med 
at slå fast, at han »stort set – for ikke at sige 100 pct.« var enig i 
det, den socialdemokratiske ordfører (lissa Mathiasen) havde sagt. 
Han tilføjede: »Men jeg tror, at da vi vedtog denne lov om mid-
lertidigt ophold for flygtninge fra eks-Jugoslavien, havde vi vel 
alle sammen det håb, at det var noget, der ikke alene skulle være 
midlertidigt – og det holder vi jo alle fast ved stadig væk – men at 
det forhåbentlig også kun skulle vare et halvt eller et helt år. Men 
nu må vi jo se i øjnene, at nogle af dem har boet her i mere end 
ét år, og at der er tegn i sol og måne på, at de er nødt til at blive 
her yderligere et år eller endnu længere.« 242 Peter duetoft fra Cd 
var overvejende velvillig, men tilføjede så, at »Når jeg har sagt alt 
det positive, må jeg komme med én bemærkning, der ligesom er 
en lille orm, der gnaver allerinderst i sjælen, og det er selvfølgelig, 
hvad prisen er for alt dette her. Bliver prisen, at den tætte kontakt 
mellem asylcentrene og lokalbefolkningen bliver kappet over?«. 243 
Indenrigsminister Birte Weiss (der efter den borgerlige regerings 
afgang havde overtaget ansvaret for flygtninge og familiesammen-
føringer) beroligede Peter duetoft ved at sige, at »Så var der et, 
synes jeg, meget relevant spørgsmål – eller lad mig kalde det en 
bekymring, der gik på, om vi nu kommer til at afskære kontakten 
i forhold til lokalbefolkningen. til det er svaret efter min opfattelse 
klart nej, måske endda tværtimod, fordi nu vil der være tale om, 
at asylansøgerne også selv skal være udfarende, selvfølgelig med 
både dansk Røde kors og dansk flygtningehjælp som hjælpere, 
men der vil være tale om, at det meget gode samarbejde, som man 
langt, langt de fleste steder har opbygget imellem befolkningen og 
centrene, bestemt ikke vil få dårligere vilkår; min forventning er, 
at de bliver bedre. Jeg er glad for, at man er opmærksom på det her 
i folketinget, og jeg er glad for at kunne bekræfte, at jeg bestemt 
ikke tror, at det kommer til at gå i negativ retning«. 244

lovforslaget vedtoges enstemmigt den 15. december 1993 med 
131 stemmer.
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de bosniske flygtninge

efter at særloven for palæstinenserne var vedtaget i slutningen af 
februar 1992, var der sporadisk debat om udlændingepolitikken de 
næste måneder, hvorefter borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien og 
de deraf afledte flygtningestrømme for alvor lagde beslag på spalterne 
fra juli 1992 og adskillige år frem. den 9. april 1992 kunne Jyllands-
Posten referere, at regeringens forslag til en stramning af udlændin-
geloven var vanskelig at få igennem folketinget. Justitsminister Hans 
engell ønskede bl.a., at udlændinge skulle have haft opholdstilladelse 
i danmark i syv år, før de kunne søge om familiesammenføring. 
dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet mente, at »det nærmer sig 
en krænkelse af menneskerettighederne«. om forslaget om at oprette 
et register med fingeraftryk og fotografier af asylsøgere udtalte Per-
nille frahm fra Sf, at »regeringen vil kriminalisere en hel gruppe af 
mennesker på baggrund af andres misbrug«. 245 

Som en udløber af palæstinensernes besættelse af Blaagaards kirke 
forsøgte 28 iranske at opnå opholdstilladelse ved at besætte Sct. 
Norberts kirke, den katolske kirke i Vejle. Menigheden havde givet 
iranerne lov til at opholde sig i kirken, men da der gik rygter om, at 
yderligere mere end 100 iranske afviste asylsøgere ville deltage i be-
sættelsen af kirken, blev politiet bedt om at fjerne iranerne. Iraner-
nes talsmand Abba Sharillo udtalte, at »Vi er nedslåede, men vi kan 
ikke give op. lige nu har vi ingen planer, men noget skal gøres for 
at få myndighederne til at give os varige opholdstilladelser«. Samme 
dag bragte Jyllands-Posten en leder med overskriften »forkert kirke 
forkert sted«. Med reference til særloven tre måneder tidligere hed 
det i lederen: »det turde være indlysende, at ingen politiske aktivi-
ster har hvisket gode råd til de 28 iranere, der forleden søgte ophold 
i en kirke i Vejle. Set fra den politiske ballades synsvinkel begik 
iranerne nemlig to afgørende fejl. de valgte en kirke, der ligger alt 
for afsides i forhold til profilsøgende folketingsmedlemmer, BZ’ere 
og daglige medierapporter. (…) det er partierne bag særloven, der 
har fået et pinagtigt forklaringsproblem.« 246
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da forliget om en revision af udlændingeloven var på plads i 
starten af juni 1992, kommenterede Jyllands-Posten det i en leder: 
»forliget om en ny og strammere udlændingelov kan forhåbentlig 
bidrage til at mindske afstanden mellem befolkningen og politi-
kerne på dette følsomme område.« om befolkningens forhold til 
udlændingene hed det: »om danskerne så i almindelighed får et 
mere tolerant forhold til de fremmede, lader sig kun afklare med 
tidens fylde. desværre vil der nok fortsat være grupperinger på 
yderfløjene, som ser en interesse i at vedblive med at opbygge myter 
og puste til fordomme.« og endelig hed det i relation til diskus-
sionen om ghettoer: »Indvandrerne vil finde sammen under alle 
omstændigheder, og det er heller ikke mærkværdigt i et land, der 
apropos resultatet af folkeafstemningen om eU-Unionen [et flertal 
af befolkningen havde den 2. juni forkastet Maastricht-traktaten] 
synes at hygge sig mere og mere med følelsen af national selvtil-
strækkelighed.« 247

fra juli måned 1992 stod det klart, at krigen i Bosnien havde 
antaget et omfang, så et meget stort antal mennesker ville forsøge 
at komme ud af området. den jugoslaviske tragedie skal ikke op-
rulles her, hvor det er den danske debat om de bosniske flygtninge, 
der skal behandles. Blot skal det nævnes, at der skulle gå tre år, før 
amerikanske bombardementer af de serbiske stillinger i Bosnien 
gennemtvang den såkaldte dayton-aftale, hvorefter Bosnien fortsat 
skulle være et multietnisk samfund. krigen medførte samlet set 2,5 
millioner flygtninge, enten internt eller eksternt fordrevne. der var 
tale om bosniske muslimer, bosniske kroater samt bosniske serbere. 
langt hovedparten af de bosniske kroater og serbere flygtede til 
henholdsvis kroatien og Serbien, mens de bosniske muslimer i stort 
tal flygtede til en række europæiske lande, deriblandt ca. 20.000 til 
danmark. den dag i dag lever omkring 170.000 bosniske muslimer 
uden for Bosnien. 248 

den 22. juli 1992 kunne Jyllands-Posten fortælle, at »danskere 
vil huse flygtninge«. det var dansk flygtningehjælps opfattelse, 
»at danskerne er ved at være modne«, og »Vi mærker en voksende 
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forståelse for de flygtendes situation«. dagen efter forlød det, at 
det var vanskeligt at få placeret flygtningene i kommunerne, og at 
tre kommuner – Allerød, Jægerspris og Skævinge – havde sagt nej 
til at annoncere efter boliger til flygtninge, efter at dansk flygt-
ningehjælp havde bedt om det. I en anden artikel »dansk Røde 
kors slås med myter om flygtninge« fortalte afdelingschef i dansk 
Røde kors’ asylafdeling Jørgen Chemnitz, at »efterhånden kender 
vi reaktionerne [i lokalbefolkningen] så godt, at vi ved, hvad der 
skal gøres«, og at »I det øjeblik, vi har fundet et velegnet sted, og 
direktoratet godkender det, går vi i gang med oplysningsarbejde«. 
endelig var det sådan, at »Protester fra kommunalfolk eller beboere 
hjælper ikke. der skal ikke foretages høringer. Ingen har ret til at 
spolere en aftale«. og som Jørgen Chemnitz afslutningsvis slog fast: 
»det ville jo også være fjollet, hvis et godt projekt blev stoppet på 
grund af myter.« 249

den 25. juli rapporterede Jyllands-Posten, at Socialdemokratiets 
nyvalgte formand Poul Nyrup Rasmussen havde sendt et åbent 
brev til statsminister Poul Schlüter med trussel om at indkalde 
folketinget for at sikre flygtninge fra det tidligere Jugoslavien 
midlertidig opholdstilladelse. Sagen var den, at krigsflygtninge 
fra Bosnien ikke kunne søge asyl i danmark, idet de hverken 
kunne påberåbe sig konventionsstatus eller de facto-status. »Poul 
Nyrup Rasmussen erklærede sig samtidig overbevist om, at flygt-
ningene fra det tidligere Jugoslavien er indstillet på at rejse hjem, 
når borgerkrigen ophører, og forholdene tillader det.« tre dage 
senere udtalte Poul Schlüter til Jyllands-Posten, at en særlov ville 
blive vedtaget, hvorefter et »tusindtal« jugoslaviske flygtninge 
ville kunne komme til danmark. flygtningenes opholdstilladelse 
ville blive midlertidig, og »Hjælpen vil blive baseret på, at de igen 
skal vende tilbage«. Poul Schlüter fortsatte: »Vi vil sørge godt for 
dem, mens de er her. Men der vil ikke blive tale om, at de for 
eksempel kan gøre krav efter bistandsloven. det hele bygger på, 
at de skal vende hjem igen.« I Jyllands-Postens leder dagen efter 
blev der givet udtryk for betænkeligheder ved den nye særlov: 
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»Men når dette [at danmark havde et ansvar i forhold til flygt-
ningene] er slået fast, må man samtidig understrege, at den nye 
særlov er lige så principielt betænkelig som den særlov, der gav de 
palæstinensiske kirkebesættere opholdstilladelse.« 250 

den 26. august 1992 havde Jyllands-Posten tre artikler, der be-
handlede situationen for indvandrere i danmark generelt. Under 
overskriften »Indvandrere bliver isoleret« slog kultursociolog ey-
vind Vesselbo (i dag folketingsmedlem for Venstre) fast, at »Hvis 
de nuværende forhold ikke ændres, bliver titusindvis af unge ind-
vandrere og flygtninge aldrig en del af det danske samfund. de 
vil skulle forsørges hele livet.« eyvind Vesselbo byggede sin dy-
stre forudsigelse på et statistisk materiale, der fortalte, hvor mange 
fra forskellige nationaliteter der var uden arbejde og uddannelse. 
for danskere lå tallet på henholdsvis 13,7 og 19 pct. for mænd og 
kvinder. for bl.a. tyrkere var de tilsvarende tal på 31,7 og 60,5, for 
pakistanere på 42 og 69,2 og for palæstinensere på 70,6 og 92,3 pct. 
»Sløjf modersmålsundervisningen« var titlen på den næste artikel, 
hvor eyvind Vesselbo udtalte, at »Modersmålsundervisningen blev 
indført for 15-20 år siden, fordi man forventede, at hovedparten af 
indvandrere ville vende tilbage. Men forudsætningerne er ændrede 
nu, hvor de fleste bliver«. lyas Cavdar var ikke enig og mente ikke, 
»at der er noget galt med indvandrerbørnenes danske sprog. en 
undersøgelse, lavet af foreningen [tyrkisk forældreforening i kø-
benhavn og frederiksberg kommuner] i samarbejde med moders-
målslærere, viser, at 90 procent af indvandrerbørnene i københavn 
har et perfekt dansk«. 251

den 3. oktober 1992 forlød det i Jyllands-Posten, at den borger-
lige regering ville indføre visumtvang for flygtninge fra den del af 
det tidligere Jugoslavien, der udgjordes af Makedonien, Serbien-
Montenegro, herunder ikke mindst kosovo-provinsen, der var en 
del af Serbien. dette ville indebære, at personer, der ikke havde 
erhvervet et visum i de berørte områder, ville blive afvist ved den 
danske grænse. Når særligt kosovo blev fremhævet, skyldtes det, 
at der i september var kommet 2.120 asylsøgere fra det tidligere 
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Jugoslavien, heraf ca. halvdelen fra kosovo. dansk flygtningehjælp 
tog forbehold over for beslutningen. flygtningehjælpen udtalte, 
at »Viseringsreglerne bør administreres så lempeligt som muligt, 
så visumpligten ikke bliver en barriere for personer, der frygter 
forfølgelse«. 252 kritikken af de nye regler stod at læse nogle dage 
senere i både Berlingske tidende og Jyllands-Posten. Sagen var 
den, at 25 bosniere, hvis pas var udstedt i Makedonien, var blevet 
afvist ved den danske grænse. elisabeth Arnold fra de radikale ud-
talte, at »det her viser jo bare, at man skulle have undersøgt sagen 
ordentligt, inden man indførte visumpligten«. Arne Melchior fra 
Cd mente ikke, at det »lever op til dansk standard«, og afvisningen 
af bosnierne mindede Arne Melchior »skrækkeligt om det, der 
skete i trediverne«. I Politiken kommenterede klaus Rothstein 
(senere informationschef i dansk flygtningehjælp) afvisningen ved 
at skrive, at »Respekten for menneskerettigheder er reduceret til et 
begreb, der ikke følges op af nævneværdig handling«. 253 

frem til april 1993 var der forholdsvis stille om de bosniske flygt-
ninge. I stedet omtaltes udlændingespørgsmålet generelt et antal 
gange. den 2. november 1992 kunne Jyllands-Posten berette, at »en 
stadig strøm af gambianere« tog til danmark (hvortil der ikke var 
visumtvang) som turister med pas, penge og returbillet. derefter 
tog de toget til tyskland (hvor der var visumtvang). Af de tyske 
myndigheder blev de sendt retur til danmark og søgte asyl her efter 
at have skaffet deres papirer af vejen, hvorfor de ikke kunne udvises, 
da de danske myndigheder ikke kunne fastslå deres identitet. Ca. 
en måned senere offentliggjorde Jyllands-Posten en meningsmå-
ling, der viste, at et flertal på 57 pct. af danskerne mente, at landet 
modtog for mange flygtninge, 35 pct. at der var tale om et passende 
antal, og 8 pct. at danmark modtog for få. På spørgsmålet om flygt-
ningenes videre skæbne mente 9 pct., at de skulle blive i landet, 
hvis de ønskede det, 78 pct. at de kunne blive, indtil forholdene i 
deres hjemland var sikre, og endelig var der 11 pct., der mente, at 
de burde hjemsendes umiddelbart. om flygtningene skulle tvinges 
til at tage danskundervisning, når de havde fået asyl, svarede 82 

Et_delt_folk.indd   150 03-04-2008   17:48:11



151

pct. ja og 11 pct. nej. Jyllands-Posten bemærkede, at »antallet, der 
mener, at danmark modtager for mange flygtninge, falder drastisk 
med stigende uddannelsesniveau. Blandt dem med den korteste 
uddannelse svarer 69 pct., at vi er for gæstfrie, mens det synspunkt 
kun deles af 34 pct. i gruppen med højeste uddannelse«. 254 

omkring nytåret havde Jyllands-Posten to ledende artikler, der 
behandlede udlændingespørgsmålet. den 29. december 1992 under 
overskriften »flygtningene« indledtes med, at »enhver frugtbar debat 
om flygtningene i danmark må anstændigvis indledes med en kon-
statering af, at problemerne objektivt set er begrænsede«. Videre hed 
det, at »desværre er den subjektive opfattelse hos mange danskere, 
at vi på det nærmeste er ved at blive oversvømmet af flygtninge, 
og at deres tilstedeværelse truer ikke alene vores velfærd, men selve 
samfundsstrukturen«. lederen roste, at der var blevet gennemført en 
hurtigere sagsbehandling og færre klagemuligheder, men derudover 
»er der ikke så meget mere at komme efter, hvis danmark fortsat 
skal kunne leve op til de forpligtelser som asylland, vi har pålagt os 
selv som medunderskrivere af fN’s flygtningekonvention«. den 13. 
januar 1993 kritiserede lederen, at »Uden videre diskussion, endsige 
selvkritik, har det været den officielle danske holdning til indvan-
drere og flygtninge med bevilget opholdstilladelse, at de i videst 
muligt omfang skal integreres i samfundet, at de skal lære danske 
skikke og kultur, efterleve danske normer og traditioner, at de kort 
sagt med djævelens vold og magt skal gøres til danskere, måske oven i 
købet med klaphat og håndbajere«. I stedet anbefalede avisen den bri-
tiske multikulturelle model og derfor også fremvæksten af ghettoer 
således: »ordet ghetto har af historiske grunde en særdeles negativ 
værdiladning, men i den positive betydning som etniske nærsamfund 
kan de være med til at skabe fællesskab, tryghed og selvrespekt, som 
– og det er den vigtigste pointe – fremmer udlændingenes integra-
tion i det danske samfund.« 255

den 13. april 1993 refererede Politiken fra en undersøgelse, der 
viste, at 53 pct. af danskerne sagde ja til at modtage bosniske flygt-
ninge. kun blandt fremskridtspartiets vælgere var der flertal imod. 
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Cd’s leder Mimi Jakobsen (der var blevet samordningsminister i 
den ret nyligt tiltrådte flertalsregering bestående af Socialdemokra-
tiet, det radikale Venstre, Cd og kristeligt folkeparti) udtalte, at 
resultatet glædede hende: »Specielt oven på den sidste tids svinske 
overfald på asylcentre. det er et signal til hærværksmændene om, 
at de ikke har opbakning i befolkningen.« 256 

den 25. maj havde Jyllands-Posten en leder med titlen »Asyltu-
risme«. lederen diskuterede rimeligheden i, at 236 asylsøgere, der 
var kommet til danmark, havde opholdt sig i tyrkiet og derpå rejst 
igennem Polen, begge sikre lande. det hed, at »Humanitær bistand 
kan misbruges ligesom alle andre sociale ordninger. I dette tilfælde 
kunne bistanden misbruges, fordi der ikke er visumpligt for borgere 
i Bosnien-Hercegovina.« 257 den ledende artikel var her inde på 
den diskussion, der var begyndt at opstå, nemlig om rimeligheden 
af at bosniere kunne rejse til danmark uden visum. 

tre dage senere tog Politiken hul på debatten, om det reelt var 
en illusion at forestille sig, at de bosniske flygtninge, der havde 
fået midlertidig opholdstilladelse, ville rejse hjem, når krigen var 
slut: »de bosniske flygtninge er hjemløse. det er uforsvarligt at 
opretholde den fiktion, at de bosniske flygtninge, der er kommet til 
danmark, kun er på gennemrejse. (…) Vi kan lige så godt før som 
siden se i øjnene, at de 3.000 bosniske flygtninge, der indtil nu har 
fået det, vi foretrækker at kalde »midlertidig opholdstilladelse«, er 
kommet for at blive.« denne linje blev fulgt op godt en uge senere, 
hvor avisens chefredaktør Herbert Pundik i en analyse bl.a. skrev, at 
»Vore problemer er af etnisk-national karakter. Vi har endnu ikke 
udviklet et tankeapparat eller et internationalt magtapparat, der kan 
anvendes til at tackle de nye problemer. Vi er en kultur i defensi-
ven. Vi reklamerer for nogle universelle principper, for eksempel 
respekt for menneskerettigheder, som vi ikke kan håndhæve«. om 
flygtninge fra Bosnien hed det: »Vi fastholder illusionen om, at 
flygtninge er i danmark på gennemrejse. de skal hjem en dag. det 
er selvfølgelig virkelighedsflugt. de har intet land at vende tilbage 
til. derfor bliver de her.« 258 
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I begyndelsen af juni blev spørgsmålet om visumtvang for flygt-
ninge fra Bosnien for alvor akut. I Berlingske tidende omtaltes den 
3. juni 1993 en undersøgelse foretaget af direktoratet for Udlæn-
dinge og Rigspolitiet. den viste, »at langt de fleste flygtninge, der 
får midlertidig opholdstilladelse i danmark, kommer fra adskillige 
måneders privat indkvartering eller ophold i flygtningelejre i sikre 
lande«. de konservatives retspolitiske ordfører Helge Adam Møl-
ler kaldte resultatet af undersøgelsen »så grotesk og chokerende, at 
regeringen bør indføre fuld visumtvang allerede i nat«. dagen efter 
kunne Berlingske meddele, at regeringen stod splittet i sagen, idet 
det radikale Venstre tog afstand fra tanken om at indføre visum. 259 
den 19. juni kunne så alle tre aviser, Politiken, Berlingske tidende 
og Jyllands-Posten, meddele, at regeringen alligevel ville indføre 
visum for flygtninge fra Bosnien. det havde formentlig spillet en 
rolle, at tyskland og Sverige ville gøre det samme. Generalse-
kretær i dansk flygtningehjælp Arne Pihl Christensen udtalte til 
Berlingske, at »Vi finder det beklageligt, hvis regeringen indfører 
visumtvang i en situation, hvor en befolkning udsættes for fol-
kedrab, men det kan blive en politisk nødvendighed herhjemme, 
hvis svenskerne vedtager den løsning. Vi kan ikke klare en tre-fire 
dobling af flygtningestrømmen i danmark«. Samme dag i Berling-
ske hed det under overskriften »Socialdemokrater banket på plads«, 
at flere medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe 
var betænkelige ved visumtvangen. »et af folketingsmedlemmerne 
udtrykte sin store betænkelighed ved at fortælle, at han natten til 
fredag lå søvnløs ved tankerne om konsekvenserne.« 260 

den 20. og den 22. juni 1993 kom der meldinger om, at rege-
ringens beslutning om visumtvang ikke var populær. Menneske-
rettighedsorganisationen Amnesty International »reagerer skarpt 
på de danske planer om visumtvang for bosniske flygtninge ved 
at opfordre danmark og de øvrige europæiske lande til at afskaffe 
alle visumbestemmelser for flygtninge«. Amnesty International til-
føjede, at »Vi har set, at de europæiske regeringer én for én vender 
den fælles hjælpeindsats ryggen for i stedet at slutte sig til en uudtalt 
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fælles flygtningepolitik, hvor protektionisme er det overordnede 
mål«. og det radikale folketingsmedlem ebbe lundgaard udtalte, 
at »det er en sort dag for dansk flygtningepolitik«. ebbe lundgaard 
fortsatte: »Vi er med i regeringen og accepterer det her, men vi 
gør det udtrykkeligt med forbehold og skepsis. der var et massivt 
ønske i regeringen om at gøre det her, fordi man ellers mente, at 
danmark ville blive oversvømmet af de flygtninge, der hidtil var 
rejst til Sverige.« 261 et par dage senere kunne Politiken rapportere 
fra en folketingsdebat, at den havde været ophidset, og at der bl.a. 
havde været en meningsudveksling mellem de konservative og Cd. 
Helge Adam Møller fra de konservative havde hæftet sig ved under-
søgelsen fra direktoratet for Udlændinge og Rigspolitiet, og han 
sagde i den anledning, at »derfor har vi hjulpet 7.000 mennesker, 
som ikke havde noget akut behov for beskyttelse. I stedet kunne 
vi have hjulpet 100.000 flygtninge nede i området for de samme 
penge«. Peter duetoft fra Cd havde svaret: »Hvor er de konser-
vatives udgangspunkt dog usselt: Man tænker kun på at modtage 
så få flygtninge som muligt, mens krig og blod ødelægger et lille 
land nær os. for de konservative gælder det bare om at lade andre 
lande tage flygtningene.« 262 

den 30. juni 1993 kom det frem i en undersøgelse foretaget 
af kultursociolog eyvind Vesselbo, at flygtningefamilier i sociale 
ydelser kunne få et rådighedsbeløb på mellem 135.000 og 235.000 
kr. om året. det fik Berlingske tidende til i en ledende artikel at 
skrive, at »Hvis man vil opmuntre fremmedhad og nære, hvad der 
måtte være af spirende racisme, så skal folketingets flertal bare 
fortsætte flygtningepolitikken som hidtil. (…) Herhjemme fortæl-
ler en ny undersøgelse, at flygtninge med rundhåndet socialstøtte 
kanaliseres ind i en materiel velfærd, som ikke kan andet end virke 
anstødelig. (…) Man gør ikke flygtningene en tjeneste ved at give 
dem positiv særbehandling. Hvad danskere kan regne med i støtte, 
må også flygtninge kunne klare sig for. det er en politisk opgave 
at sørge for, at balancen holdes«. dagen efter var der i Politiken 
et debatindlæg af professor Stig Jørgensen, hvor han kritiserede 
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Politikens og Herbert Pundiks linje ved at skrive, at »avisen til-
syneladende har svært ved at indse, at den danske flygtninge- og 
indvandrerpolitik ikke nødvendigvis bliver rigtigere og bedre i takt 
med antallet af indrejsende fra Mellemøsten og Balkan«. Stig Jør-
gensen opsummerede sit synspunkt ved at skrive, at »erfaringerne 
fra de sidste 10 års flygtningepolitik med familiesammenføring i 
danmark har demonstreret, hvor store vanskeligheder der er for-
bundet med flygtningelovens formålsparagraf, der siger, at asylet 
er ment som en beskyttelse, indtil asylsøgeren kan vende sikkert 
tilbage til hjemlandet«. 263

de mange flygtninge fra Bosnien skulle placeres rundt om i 
landet. da 293 flygtninge skulle bosættes i frederiksværk, var der 
uenighed i kommunalbestyrelsen om beslutningen. Viceborgme-
ster ole donner fra fremskridtspartiet protesterede, og på bag-
grund af at frederiksværk havde ca. 700 indbyggere af jugoslavisk, 
dvs. serbisk, herkomst, frygtede han, at »borgerkrigen skal flytte 
til frederiksværk«. denne udtalelse fik det socialdemokratiske 
medlem af byrådet René Reffs til at kalde ole donner en »selv-
bestaltet bykonge« med »småracistiske synspunkter«. Samtidig 
havde en undersøgelse udarbejdet af den lokale Centerforeningen 
godtgjort, at en tredjedel af de adspurgte klagede over grupper af 
snakkende. en kunde skrev, at »det er ikke særlig rart, når man 
skal ind i Nordcenteret, samt ind og ud af de forskellige butikker, 
fordi der altid står udlændinge rundt omkring i Nordcenteret. 
de står og snakker og sladrer som en anden hønsegård, og man 
skal køre ind i dem, før de gider at flytte sig, og endvidere gør de 
mandlige fremmedarbejdere tilnærmelser«. 264

den 12. juli 1993 kommenterede folketingsmedlem for de 
radikale Jørgen estrup i Politiken et læserbrev, der havde haft 
overskriften »Sig jeg tager fejl« om visumtvangen. Jørgen estrup 
indledte: »Hun [læserbrevsskribenten] har jo ret! lukkede græn-
ser for mennesker på flugt fra vold, overgreb og krigens ragna-
rok er u-dansk. Sådan behandlede vi ikke jøderne på flugt fra 
Nazi-tyskland i 30’erne.« Jørgen estrup stillede herpå en række 
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spørgsmål: »Hvad er der sket? Hvorfor har vi, som grundlæggende 
er imod lukkede grænser, accepteret visumtvangen? Har vi bare 
givet op over Pia kjærsgaards, Inge dahl-Sørensens [daværende 
folketingsmedlem for Venstre] og andres bevidste pusten til fryg-
ten for de fremmede? Har en lille flok folketingsmedlemmer fået 
lov at voldtage den danske folkesjæl?« efter at have konstateret at 
»almindelige« mennesker var ambivalente i forhold til flygtninge, 
fortsatte Jørgen estrup: »I tilgift lader pressen så provokatøren 
eyvind Vesselbo, der kalder sig forsker, få metervis af spalte- og 
billedplads til at udsprede dækningsløse rygter om flygtninges 
forgyldning i bistandssystemet – ved Gud sekunderet af den »pæne 
socialdemokrat« Hilmar Sølund, formand for kl [kommunernes 
landsforening].« Jørgen estrup afsluttede med at skrive, at »Hu-
manismen i den danske folkesjæl overlever ikke automatisk. den 
kræver stadig pleje. de fraværende og de tavse savnes. Sådan var 
det også under jødeforfølgelserne i 30’ernes tyskland«. 265

Visumtvangen for bosniere, der ønskede at komme til danmark, 
virkede, for så vidt som antallet af asylsøgere faldt drastisk. Af 
samme grund var debatten også i aftagende resten af året. I stedet 
var der tale om en mere overordnet debat om enkeltsager, der 
dukkede op. 

den 10. august 1993 havde Jyllands-Posten en leder med over-
skriften »et lille figenblad«. Baggrunden var den, at Hvidovre kom-
mune med borgmester Britta Christensen i spidsen havde forsøgt at 
forhindre, at kommunen skulle modtage flere flygtninge. Statsmi-
nister Poul Nyrup Rasmussen havde undsagt Hvidovre kommune, 
og Jyllands-Posten konstaterede, at »en fortsat aktion kun opnår 
at udstille et Socialdemokrati, der er dybt splittet i flygtninge- og 
indvandrerpolitikken«. lederen mente også, at politikerne gene-
relt ikke havde »tillid til, at vælgerne kan forholde sig nøgternt 
til spørgsmålet«. derefter sluttede lederen af med at referere til, at 
borgmester i Århus thorkild Simonsen – ligesom Venstres Birthe 
Rønn Hornbech – havde krævet, at retskravet på familiesammen-
føring blev taget op til en ny vurdering, og det hed derpå, at »Vi kan 
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eksempelvis ikke i al fremtid være forpligtet til at forsørge de æg-
tefæller, som unge tyrkiske generationer henter til landet fra deres 
forfædres hjemstavn i tyrkiet. det er ikke ligefrem, hvad der ligger 
i begrebet integration. der er snarere tale om kolonisation«. 266

den 29. september 1993 kom det frem, at socialminister karen 
Jespersen var utilfreds med, »at udlændinge, der kommer til dan-
mark – for f.eks. at blive gift med en herboende udlænding eller 
dansker på bistandshjælp – straks har krav på bistandshjælp«. det 
var den sociale Ankestyrelse, der havde truffet denne afgørelse, 
som bekymrede en række kommuner, som indtil da havde afvist 
ansøgninger om bistandshjælp fra nyligt indrejste udlændinge. 267

knap 14 dage senere kunne Jyllands-Posten meddele, at flygt-
ningestrømmen til europa var i aftagende, idet den var faldet fra 
næsten 700.000 i 1992 og så ud til at lande på godt 600.000 i 1993. 
danskeren Henrik olsen, der i Geneve var koordinator for ufor-
melle konsultationer i flygtninge- og immigrantspørgsmål blandt 
en række vestlige lande, udtalte følgende: »Vi ved, at 90 pct. af asyl-
ansøgerne er økonomiske immigranter, som søger til et europæisk 
land. der er tale om en regulær investering for de pågældende, og 
hvis risikoen for at få afslag er stor, bliver det for risikabelt at for-
søge. Vi har hjulpet landene til at forstå, at det mest effektive er en 
hurtig sagsbehandling, for når først asylansøgerne er etablerede med 
børn i skole osv., er det svært at sende dem hjem.« Henrik olsen 
tilføjede, at »Vi er på ingen måde reaktionære kræfters forlængede 
arm. Vi har et fint samarbejde med flygtningehøjkommissæren, 
som har en klar interesse i, at der bliver skelnet mellem immigranter 
og flygtninge, så de rigtige flygtninge som f.eks. fra krigen i det 
tidligere Jugoslavien kan hjælpes«. 268

den 28. november 1993 bragte Berlingske tidende et portræt 
af indenrigsminister Birte Weiss, der sad på posten fra 1993 til 
1997. det hed om hende, at hun aftvang respekt fra begge sider 
af folketingssalen. tidligere statsminister Anker Jørgensen mente, 
at Birte Weiss »har gjort det meget godt. Hun er et menneske, 
jeg altid har været på bølgelængde med, og hun repræsenterer de 
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åbne og frisindede holdninger, som partiet omtrent har«. Arne 
Pihl Christensen fra dansk flygtningehjælp var meget positiv 
og mente, at den tidligere borgerlige regering havde stået for en 
holdning, hvor det gjaldt om at »få reduceret det her forbandede 
flygtningeproblem. det var en meget negativ måde at få befolk-
ningen til at forholde sig til det på. Nu fremgår det klart, at det 
er et problem, der skal løses – og ikke reduceres – med hjælp fra 
alle. det, at man formulerer et stort problem, som kun kan løses 
i fællesskab, er meget vigtigt for befolkningens holdning og for 
debatten«. Arne Pihl Christensen kaldte også både ministeren 
»gæv« og »brav«. 269

et forslag om en stramning

dagen før den enstemmige vedtagelse af lovforslaget om aktive-
ring af de bosniske flygtninge, den 1. november 1993, havde det 
konservative folkeparti fremsat et forslag til folketingsbeslutning, 
der indebar betydelige stramninger af udlændingeloven. flere af 
elementerne i forslaget havde også været indeholdt i den davæ-
rende firkløverregerings forslag til stramninger i efteråret 1986. 
de konservative har været klar over, at de ikke ville kunne få 
forslaget igennem, men valgte altså alligevel at markere deres 
principielle holdning. 

de væsentligste stramninger i forslaget indebar, at indvandre-
res retskrav på familiesammenføring blev afskaffet, og det samme 
skulle gælde for de facto-flygtninge. I bemærkningerne til forslaget 
hed det: »Indvandrerstoppet fra 1973 skal være reelt. derfor skal 
flygtninge ikke gøres til indvandrere, og retskravet på familiesam-
menføringer for indvandrere skal afskaffes.« om indvandrerstoppet 
fra 1973 hed det, at det »er reelt gennemhullet. de eksisterende 
familiesammenføringsregler medfører nemlig, at ca. 8.000 nye ud-
lændinge kommer til danmark hvert år«. om sammensætningen 
af de nytilkomne lød det, at »Umiddelbart skulle man forvente, at 
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de fleste af disse ikke-danske statsborgere kom fra vore nabolande 
her i Norden eller fra de øvrige 11 ef-lande. dette er imidlertid 
ikke tilfældet. faktisk bor der langt færre statsborgere i danmark 
fra nordiske lande og ef end fra mere fjerne lande som f.eks. tyr-
kiet, eks-Jugoslavien, Iran og Pakistan. og udviklingen viser en 
kraftig forstærkning af denne tendens, først og fremmest i kraft af 
vores meget liberale familiesammenføringsregler«. om de allerede 
ankomne udlændinge sagdes det i bemærkningerne, at »det er 
lykkedes at integrere en del af de udlændinge, der hidtil har fået 
permanent opholdstilladelse i danmark, fordi de har vist viljen til 
det. Men nogle har ikke viljen. det er en uholdbar og uacceptabel 
situation, som forslagsstillerne ønsker vendt. derfor skal det rets-
krav, indvandrere har på at få nær familie til danmark, ophæves«. 
I forlængelse af dette hed det, at »familiesammenføring skal ikke 
være noget, indvandrere har et retskrav på, men der skal foreligge 
en mulighed eller en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
kun hvis familiens samlede tilknytning til danmark er større end 
tilknytningen til hjemlandet, kan der blive tale om at give en til-
ladelse«. om folketingets ombudsmand hed det, at »da ombuds-
mandsinstitutionen blev oprettet i 1954, blev det klart tilkendegi-
vet, at ombudsmanden ikke skulle kunne kontrollere dommere. 
flygtningenævnet med en dommer som formand er oprettet for at 
aflaste domstolene. det har domstolslignende karakter, og dom-
merne er garanter for den korrekte sagsbehandling og afgørelsernes 
juridiske holdbarhed. derfor er der intet behov for ombudsmandens 
tilsyn. ombudsmanden skal ikke virke som »overdommer««. 

også modersmålsundervisning og reglerne for opnåelse af stats-
borgerskab blev behandlet. Modersmålsundervisningen krævedes 
afskaffet, og det begrundedes med, at »det er ikke danmarks op-
gave at sørge for, at fremmedsprogede børn undervises i ameri-
kansk, serbisk, arabisk, hindu, eller hvad der er deres hjemlands 
sprog. det bør være forældrenes ansvar. I den danske folkeskole skal 
de lære at tale og skrive dansk, således at de bedst muligt kan begå 
sig i det danske samfund«. om opnåelse af statsborgerskab hed det, 
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at »det forekommer forslagsstillerne urimeligt, at en person kan 
opnå dansk indfødsret uden at kunne læse dansk. det er en helt 
afgørende forudsætning for udlændingenes integration i danmark, 
at de ved hjælp af avislæsning, gennem deltagelse i undervisning 
på dansk og ved brug af undervisningsmateriale på dansk er i stand 
til at tilegne sig viden om danmark og danske samfundsforhold. 
dette er naturligvis en umulighed, hvis de pågældende ikke kan 
læse dansk«. 

endelig hed det om de facto-flygtninge: »den danske udlændinge-
lov indeholder sammenlignet med andre lande en særregel, hvorefter 
udlændinge, der ikke er flygtninge ifølge fN’s flygtningekonvention, 
har et retskrav på opholdstilladelse, hvis der er andre tungtvejende 
grunde til ikke at kræve, at de vender tilbage til deres hjemland. 
forslagsstillerne ønsker den regel afskaffet. I stedet for skal der i 
hvert enkelt tilfælde anlægges en skønsmæssig vurdering af, om der 
er tungtvejende grunde til at give opholdstilladelse.« 270

Indenrigsminister Birte Weiss lagde for ved førstebehandlingen 
den 18. januar 1994. Hun erklærede, at regeringen på alle måder 
støttede debat og åbenhed om udlændingepolitikken, men hun 
mente ikke, at de konservatives forslag repræsenterede »en samord-
net og langsigtet udlændingepolitik. I stedet har de konservative 
grebet til de floskler, som til tider næsten kan bringe mindelser 
frem om fremskridtspartiets politik. Jeg nævner i flæng: Retskra-
vet på familiesammenføring skal væk, folketingets ombudsmands 
kompetence skal kraftigt beskæres, og muligheden for at få de 
facto-flygtningestatus skal ophæves – alt sammen noget, som vel 
kan kaldes et greb ned i posen med de gamle konservative travere, 
som heldigvis ikke hidtil har kunnet samle flertal i folketinget. 
Sådan er det naturligvis stadig væk, for det er jo det samme folke-
ting, der skal behandle præcis de samme ting, som man gentagne 
gange har haft på dagsordenen«. Regeringen ville noget andet, 
sagde Birte Weiss. Indenrigsministeriet var ved at lægge sidste hånd 
på »et meget omfattende forslag til ændring af udlændingeloven. 
Her vil der effektivt blive sat ind for at skabe et moderne asyl- og 
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udlændingesystem, men uden den bredside mod retsgarantierne, 
som de konservative tilsyneladende ikke bekymrer sig ret meget 
om«. Mere specifikt om det konservative forslag om at afskaffe 
retskravet på familiesammenføring sagde Birte Weiss: »det er i 
hvert fald helt afgørende for regeringen nok en gang at slå fast, 
at vi ikke begiver os ind i nogen form for lovgivning eller tager 
nogen nye initiativer, hvor man sætter sig ud over respekten for de 
internationale forpligtelser, som danmark nu engang har påtaget 
sig«. Birte Weiss mente, at forsørgelseskravet, der var blevet indført 
i 1992 som betingelse for familiesammenføring, havde virket, så 
»regeringen har ikke nogen intentioner om yderligere at stramme 
familiesammenføringsreglerne«. 271 

Helge Adam Møller fra de konservative var efter Birte Weiss 
den første på talerstolen. Han ønskede, at indenrigsministeren 
nærmede begrundede, hvilke retsgarantier de konservative ville 
f jerne, og han tilføjede: »derfor vil jeg godt spørge, om der er et 
eneste punkt, hvor dette forslag bryder med nogen international 
konvention …« dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet sagde 
om de ti punkter i forslaget, at de »blev luftet af det konservative 
folkeparti, da vi sidst gennemførte ændringer af udlændingeloven 
for ca. 1½ år siden, og de blev afvist af et flertal, bl.a. fordi flere af 
dem strider imod vore internationale forpligtelser«. John Vinther 
fra de konservative forsøgte derefter at begrunde de konservatives 
ønske om at afskaffe retskravet for familiesammenføring: »I dan-
mark indførte vi i 1973 i bred politisk enighed et indvandrerstop. 
På trods heraf må vi konstatere, at der alene i det sidste tiår er sket 
en tilvækst i antallet af udlændinge i danmark på godt 100.000 
personer. en meget væsentlig del af forklaringen herpå er, at rets-
kravet på familiesammenføringer reelt har udhulet indvandrer-
stoppet.« John Vinther understregede, at ophævelsen af retskravet 
på familiesammenføringer kun skulle gælde indvandrere, ikke 
danske statsborgere eller flygtninge. John Vinther afsluttede med 
at sige, at »Jeg tror, det er nødvendigt, at disse rimelige opstram-
ninger gennemføres, hvis vi skal bevare – nogle vil måske bruge 
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udtrykket genskabe – befolkningens forståelse og respekt for de 
udlændinge, der opholder sig her i landet«. 272

Venstres stilling til forslaget var uafklaret, men Birthe Rønn Horn-
bech støttede de konservative i afvisningen af, at der var tale om brud 
på internationale konventioner: »Vi ønsker specielt, at der skelnes 
mellem familiesammenføring, hvor familien består i forvejen, fordi 
vi naturligvis ikke vil splitte bestående familier, og så det modsatte, 
nemlig de mange opholdstilladelser, der gives på grund af ægteska-
ber, efter at den ene person har fået opholdstilladelse i danmark. det 
er ikke i uoverensstemmelse med internationale forpligtelser.« 273

ebba Strange fra Sf lagde afstand til forslaget og sagde generelt 
om de konservative: »Jeg synes, det har været ganske interessant 
læsning, for nu er man jo sluppet fri af den ansvarlige minister-
post, og så er det jo altid rart at vide, hvad der så egentlig gemmer 
sig bag alle de ting, der er sket i de ti år, de konservative har haft 
ministerposten for dette her område. Jeg vil sige, at det menne-
skesyn, der afslører sig i disse forslag, er grundlæggende et andet 
menneskesyn end det, Sf har. Vi er i Sf ikke skræmt af det antal 
udlændinge, der bor i danmark. Vi finder ikke, at de udgør nogen 
som helst trussel for det danske samfund. (…) Vi synes, de på mange 
måder har været og stadig er en berigelse for det danske samfund.« 
om de konservatives påstand om at flygtninge blev gjort til ind-
vandrere, sagde ebba Strange: »Aldrig! Man får os aldrig med til 
det dér, fordi det grundlæggende menneskesyn, vi har, er, at de er 
mennesker og ikke ting, som vi kan gøre et eller andet ved.« om 
forslaget om at afskaffe modersmålsundervisningen udtalte ebba 
Strange: »Man kan altså sige, at det må de selv betale, men ikke 
ret mange af dem har råd til det, og det er faktisk en del af vores 
internationale konventioner, bl.a. børnekonventionen og den men-
neskerettighedskonvention, som vi vedtog i Wien i sommer, at en 
udlænding, der har ophold i et fremmed land, har ret til at holde 
sin kultur og sit sprog ved lige. (…) det er ikke noget med, at de 
lærer dårligere dansk, fordi de kan deres modersmål, tværtimod, 
de bliver bedre til at lære dansk.« 274
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Pia kjærsgaard meddelte, at fremskridtspartiet kunne støtte de 
konservatives forslag til stramninger, og hun tilføjede, at »Jeg kan 
naturligvis notere med tilfredshed, at de konservative vil ændre alle 
de regler, som de konservative altså gennemførte sammen med alle 
andre partier end fremskridtspartiet under daværende justitsmini-
ster Ninn-Hansen i 1983. det, som det konservative folkeparti 
ønsker, er jo en total sønderrivning af den nugældende udlændin-
gelov, som en konservativ justitsminister altså selv skrev under på, 
og som de konservative naturligt nok også tilsluttede sig sammen 
med de øvrige partier i 1983«. 275 

den stik modsatte holdning indtog det radikale Venstre. Hvad 
angik forslaget om afskaffelse af retskravet på familiesammenføring 
kunne elisabeth Arnold »frygte, at der ville blive taget geografiske 
hensyn, så man sagde: Nej, nu er der for mange tyrkere, så nu til-
lader vi ikke flere tyrkiske familiesammenføringer. eller: Nej, nu 
er der for mange iranere, så nu tillader vi ikke flere iranske. den 
vilkårlighed vil automatisk blive erstatningen for det retskrav, der 
findes nu, og derfor er vi grundlæggende imod det«. Med hen-
visning til, at der ville blive udskrevet valg samme år (det forrige 
havde fundet sted i december 1990) sagde elisabeth Arnold, at 
»Jeg synes, vi må forudse, at der her er basis for en spændende re-
geringskabale, hvis det skulle blive muligt efter næste valg, og jeg 
går ud fra, at fremskridtspartiet vil vide at benytte sin stilling som 
eventuelt støtteparti for en kommende Vk-regering til at få disse 
krav igennem, som fru Pia kjærsgaard altså ikke engang synes gik 
vidt nok. Jeg siger: Velbekomme!«. 276 

I sin opsummering af de forskellige standpunkter hos partierne 
hæftede Helge Adam Møller sig ved den hele eller delvise støtte 
fra Venstre og fremskridtspartiet. Han gennemgik derefter ud-
viklingen over de seneste år: »for to år siden var der knap 5.000 
asylansøgere, sidste år knap 14.000, og i år bliver det over 17.000. 
Vi ved, at i begyndelsen af 1992 havde vi 28 asylcentre, og her 
pr. 10. januar åbnede vi center nr. 135, altså en femdobling på 
to år. Vi ved også, at i de sidste 12 år er antallet af udenlandske 
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statsborgere i danmark gået fra 102.000 til i dag 200.000, altså 
en fordobling.« 277

Indenrigsministeren hæftede sig efterfølgende ved, at udtrykket 
»de meget liberale familiesammenføringsregler« var blevet brugt af 
den konservative John Vinther, og Birte Weiss spurgte: »Hvad er 
det for nogle meget liberale familiesammenføringsregler, vi har? 
det er da ikke dem, der står i loven. det er da ikke dem, der ad-
ministreres efter. efter de sidste stramninger, der er sket, er der 
nemlig indtruffet et meget stort fald i antallet af familiesammenfø-
ringer.« elisabeth Arnold fra de radikale supplerede med at sige, at 
»200.000, det er under 4 pct. af de mennesker, der bor i danmark. 
det vil sige, at 96 pct. af dem, der bor i danmark, er danskere. 
Mener hr. Helge Adam Møller virkelig i sit inderste hjerte, at disse 
4 pct. i danmark truer vor velfærd, vort uddannelsessystem, vor 
kultur, vor økonomi eller vor sikkerhed? Mener hr. Helge Adam 
Møller virkelig, at 4 pct. kan true hele det danske samfund?«. til 
det svarede Helge Adam Møller: »til fru elisabeth Arnold, der 
spørger, om 4 pct. udlændinge i danmark truer vores velfærd, 
velstand, kultur og arbejdsmarked og et par andre ting: Nej, som 
hovedregel ikke. Nogle af dem gør selvfølgelig, først og fremmest 
dem, der ikke aktivt arbejder på at blive integreret i det danske 
samfund; og det er der en del af dem, der ikke gør.« 278 

forslaget blev ved udvalgsbehandlingen indstillet til forkastelse, 
og resultatet ved afstemningen blev 29 stemmer for (det konser-
vative folkeparti og fremskridtspartiet), 69 stemmer imod (S, Sf, 
Cd, RV og kRf), mens Venstre hverken for eller imod, idet Ven-
stre bl.a. mente, at eU-landene burde forhandle sig frem til fælles 
regler, hvad angik konventions- og de facto-flygtninge.
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den almindelige debat

den 4. maj 1994 kom det frem i Bt, at tidligere justitsminister 
Pia Gjellerup fra Socialdemokratiet havde forsøgt at stille en un-
dersøgelse om udlændinges kriminalitet i bero. Undersøgelsen var 
efter pres fra Venstre kommet frem og havde vist, at udlændinge 
− flygtninge som indvandrere − var overrepræsenteret i krimina-
litetsstatistikkerne. det fik folketingsmedlem for Venstre Svend 
Aage Jensby til at foreslå en række initiativer, bl.a. lettere adgang 
til udvisning af udlændinge efter kriminalitet. Næste dag bragte 
Berlingske tidende et indlæg af et andet folketingsmedlem fra 
Venstre, Inge dahl-Sørensen, der kunne konstatere, at statistikken 
viste, at hvor udlændinge udgjorde 4 pct. af befolkningen, så blev 
13 pct. af sigtelserne rejst mod udlændinge. dansk flygtninge-
hjælp var ifølge avisen ikke overrasket over kriminaliteten blandt 
asylsøgere. Informationschef klaus Rothstein havde følgende bud: 
»Men for andre, især dem, der kommer fra meget fattige områder, 
tror jeg, at de bugnende hylder i sig selv er en fristelse. det spiller 
også ind, at de keder sig. der er ingenting at foretage sig.« 279 ti 
dage senere konkluderede klaus Rothstein i et indlæg i Berlingske 
tidende, at »Rigspolitichefens statistik giver en vis indsigt i, hvilke 
forseelser der er rejst sigtelse for. Men heraf er det ikke muligt at 
drage konklusioner om udlændingenes kriminalitet i forhold til 
danskernes. derfor er det ikke fair at karakterisere f.eks. flygtninge 
og asylsøgere som særligt kriminelle«. 280 

Samme dag havde det fri Aktuelt under overskriften »flygtnin-
gesatsning havde ingen effekt« en artikel om 30 somaliske flygt-
ninge, der gennem et kursus af halvandet års varighed skulle få 
fodfæste på det danske arbejdsmarked. Bl.a. var somalierne ikke 
klar over, at der var tale om et heldagsforløb »og reagerede negativt, 
da de senere blev mødt af en regelopstramning og sanktioner«. Jens 
Skovholm fra dansk flygtningehjælp ville ikke acceptere kritik-
ken, og »Han afviser, at arbejdet med familiesammenføringer er 
det eneste, der lykkedes«. 281 
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den 10. maj 1994 bragte ekstra Bladet en kronik af indenrigsmi-
nister Birte Weiss. Anledningen var et lovforslag, som åbnede op 
for at give de bosniere, som havde haft midlertidig opholdstilladelse, 
mulighed for at søge asyl. I Jyllands-Posten dagen efter udtalte Helge 
Adam Møller fra de konservative, at »Vi er blevet snydt. det har 
hele tiden ligget i luften, at de bosniske flygtninge ikke skulle blive 
permanent i danmark. de mange asylansøgninger vil skabe kaos i 
flygtningeadministrationen«. I Information samme dag svarede Birte 
Weiss, at Venstre og de konservative var »useriøse«, og at de havde 
»alvorlige forklaringsproblemer«, hvis ikke de ville være med til at 
give bosnierne mulighed for at søge asyl. 282 den 12. maj hed det i 
Jyllands-Posten, at Venstre, konservative og fremskridtspartiet følte 
»sig snigløbet af regeringen«. Venstre og konservative ville i stedet 
forlænge bosniernes midlertidige opholdstilladelse. 283 

Weekendavisen bragte den 13. maj 1994 en kommentar af klaus 
Rothstein, som omtalte et efteruddannelseskursus for journalister. 
kurset skulle forestås af Morten kjærum, leder af det danske Cen-
ter for Menneskerettigheder (i dag Institut for Menneskerettighe-
der). kurset var blevet aflyst, hvilket klaus Rothstein beklagede, 
idet det var hans opfattelse, at journaliststanden generelt tegnede 
et »hovedsagelig konfliktorienteret og negativt billede af minorite-
terne«. kursusbeskrivelsen havde lydt: »Indvandrere og flygtninge 
er blevet en del af danskernes hverdag. På godt og ondt. deltagerne 
i dette kursus vil få en bred indføring i lovgivning og sociologi-
ske undersøgelser, der berører disse grupper. Vi vil arbejde med 
kulturbegrebet, se på baggrunden for kultursammenstød, og vi vil 
undersøge, hvordan den danske flygtninge- og indvandrerpolitik 
har udviklet sig de seneste 20-25 år. og vi vil se på danmarks 
internationale forpligtelser. Vi vil arbejde med fordomme, frem-
medhad og fjendebilleder. Hvordan danner vi vores fordomme? 
Hvordan udvikles fjendebilleder? endelig vil vi se på, hvordan dan-
ske medier har dækket flygtninge- og indvandrerområdet. denne 
baggrundsviden vil være grundlag for idéudvikling og overvejelser 
om stofområdets placering i medierne.« 284 
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den 9. juni 1994 kom det frem i ekstra Bladet, at dansk flygt-
ningehjælps leder i Nordjylland Henrik Svane havde sagt sin stil-
ling op i protest over, at der efter hans mening blev gjort for lidt 
for at repatriere flygtninge til deres hjemlande. »Jeg troede i min 
naivitet, at flygtninge var her på træk og skulle hjem igen. Men 
der arbejdes alt for lidt på at ruste flygtninge til at tage hjem igen. 
Vi har lavet små-eksperimenter, men det rækker ikke. det har væ-
ret svært at komme igennem.« ledelsen i dansk flygtningehjælp 
mente, at Henrik Svane var flittig og idérig, men at han manglede 
lidt tålmodighed. 285 

den 2. juli kunne Politiken og Jyllands-Posten meddele, at dan-
mark havde fået kritik af Amnesty International i en rapport. Med 
et eksempel på en irakisk asylsøger, der var blevet sendt retur til 
Italien, hvorfra han var rejst igennem, og som siden var endt i tu-
nesien, der var på vej til at sende ham tilbage til Irak, kritiserede 
Amnesty International danmark for ikke at sikre sig, at man sendte 
asylsøgere tilbage til sikre tredjelande. Rapporten konkluderede, at 
»flygtninge i dag nyder mindre beskyttelse end for blot få år siden 
som konsekvens af de europæiske regeringers forsøg på at forhindre 
misbrug af asylsystemerne«. 286

den 10. juli havde Jyllands-Posten en helsides artikel om især 
gambianere, der kom til danmark for at søge asyl. det hed, at 
»Udenlandske narkohandlere er sikret ophold i danmark i adskil-
lige måneder, hvis de beder om asyl. Ventetiden bruger de på at 
finde en dansk pige, der vil gifte sig mod betaling. Brudene hentes 
ofte i Istedgade og på Halmtorvet«. Politiassistent Mads Stage ud-
talte, at »Vi har hidtil ikke fortalt om vores arbejde af frygt for at 
blive beskyldt for fremmedhad«. 287

Weekendavisen havde i slutningen af juli en længere artikel om 
unge palæstinenseres kriminalitet i Århus. Birte Weiss mente, at 
»velmenende socialarbejderes beskyttende holdning har skadet 
udlændingene«. Hun fortsatte: »der har været en meget lang pe-
riode gennem 80’erne, hvor den politiske kulde omkring de frem-
mede fik mange professionelle på området til at trække kontra. 
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det skete i den allerbedste mening og sikkert også for at beskytte 
de fremmede.« 288 

den 4. august 1994 kunne Bt oplyse, at »en gruppe unge fra de 
baltiske lande og Rumænien har søgt asyl i danmark udelukkende 
for at få sommerferien betalt«. flere af asylsøgerne begik under 
opholdet kriminalitet, og dansk Røde kors havde måttet flytte 
de unge til et sommerhus, hvor »personale-antallet i sommerhuset 
også [var] relativt stort« ifølge en dansk Røde kors-leder. dagen 
efter kunne Aalborg Stiftstidende meddele, at en gruppe somaliere, 
der deltog i et meget rost flygtningeprojekt i Sejlflod kommune, 
ønskede at flytte til Aalborg, hvorfor projektet måtte opgives. 289 

den 7. august 1994 havde en artikel i Bt overskriften »Beirut-
bande bag vold og terror«. Banden, der ifølge avisen havde mere 
end 100 medlemmer, havde begået omfattende kriminalitet, og 
flere af bandens medlemmer havde mere end 50 kriminelle for-
hold bag sig. Socialchef fra Århus kommune leif Jepsen udtalte, at 
»Naturligvis skal vi ikke acceptere gruppens opførsel. derfor har vi 
også gennem måneder forsøgt at ændre situationen«. Borgmester 
thorkild Simonsen mente, at de palæstinensiske forældre måtte 
»leve op til deres ansvar«. Indenrigsminister Birte Weiss mente, at 
problemerne først og fremmest måtte løses af Århus kommune. 
»Jeg betragter det primært som et socialt problem,« udtalte hun. 290 
to dage senere kunne Bt meddele, at en af de palæstinensere, der 
var omfattet af særloven fra februar 1992, havde deltaget i urolig-
hederne den 18. maj 1993, hvor politiet affyrede skarpe skud mod 
demonstranter. 291 

den 12. august havde Jyllands-Posten en artikel, »flygtninge bliver 
i danmark«. Artiklen oplyste, at flygtninge, der én gang havde fået 
asyl i danmark, stort set aldrig vendte hjem igen. Siden folketinget 
havde forhøjet tilskuddene til flygtninge, der ønskede at vende til-
bage, havde færre end 50 benyttet sig af denne mulighed. 292 

der havde i august 1994 i pressen været kritik af, at personer 
med asylstatus i danmark tog på ferie i det land, de i sin tid var 
flygtet fra. denne kritik affødte en kommentar i Jyllands-Posten 
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af Nemehe Nemehe. Nemehe Nemehe anførte, at »danmark har 
pligt til at tage imod palæstinensiske flygtninge, som kommer hertil 
og dem, der stadig væk sidder fast i flygtningelejrene i libanon«. 
Årsagen til dette skulle ifølge Nemehe søges i, at danmark i 1948 
havde støttet staten Israels oprettelse: »danmark skal bære en del af 
skylden for vores fordrivelse fra Palæstina.« 293

den 21. september 1994 skulle der afholdes valg til folketinget. 
Valget blev ikke i særlig høj grad et valg om udlændingepolitikken, 
men i starten af september kommenterede indenrigsminister Birte 
Weiss emnet i det fri Aktuelt. Hun udtalte, at »Hvis de borgerlige 
partier havde ført en klar og logisk udlændingepolitik, så havde de 
haft noget at komme efter. det har de under ingen omstændighe-
der. (…) de kan bare komme an.« Venstres Birte Rønn Hornbech 
havde dagen efter et indlæg i Jyllands-Posten, hvor hun skosede 
regeringens udlændingepolitik. Rønn Hornbech refererede tidli-
gere statsminister Anker Jørgensen for i valgkampen i 1987 at have 
udtalt, at »for mange flygtninge vil skade danmark både økono-
misk og kulturelt«. Rønn Hornbech beskyldte statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen for at mangle mod »til at tage en grundlæggende 
debat«. derfor var der »et uafklaret regnskab, der skal gøres op med 
vælgerne − på valgdagen«. 294

kommentator ved Århus Stiftstidende Aage Holm-Pedersen var 
den 10. september af den opfattelse, at »flygtninge-problemet kan 
ikke bære det politiske røre om emnet før valget«. Aage Holm-
Pedersen kritiserede ikke mindst fremskridtspartiet for et krav 
om, at retskravet på familiesammenføringer skulle ophæves. »det 
ville betyde overtrædelse af fN-konventioner, vi har skrevet un-
der på, og en ophævelse ville også nok få øjenbryn til at hæve sig 
i nationer, der tager mod mange flere flygtninge end danmark.« 
Aage Holm-Pedersen blev nogle dage senere imødegået af profes-
sor Stig Jørgensen, der fremhævede, at »danmark har ikke som 
påstået i kommentaren en folkeretlig forpligtelse til at indrømme 
konventionsflygtninge en ret til familiesammenføring her i lan-
det. det var en ret, som det danske folketing uden nødvendighed 
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indførte i 1983 ved en lov, som var stærkt medvirkende til at skabe 
de politiske konfrontationer, som blandt andet førte frem til den 
ulyksalige tamilsag«. 295 

den 11. september 1994 kunne Politiken fortælle om »organise-
ret svindel bag falske asylsøgere«. dagen efter havde Jyllands-Posten 
historien, hvor det hed, at herboende afrikanere havde instrueret 
mennesker fra tanzania og kenya om, hvordan de kunne rejse ind 
i danmark som turister. derefter destruerede de deres identitets-
papirer, henvendte sig til de danske myndigheder og meddelte, at 
de var asylsøgere fra Somalia, hvor der på grund af borgerkrigen i 
landet var gode muligheder for at få asyl i danmark. 296 I kølvandet 
på denne diskussion havde elisabeth Arnold fra de radikale to ind-
læg. I det første slog elisabeth Arnold fast, at »Nej, lad os erkende 
dilemmaet: de åbne grænser benyttes af både lovlydige og krimi-
nelle. Hvis vi vil beholde de åbne grænser, må vi slå os til tåls med 
at behandle de kriminelle, efter at de er kommet ind i landet«. I et 
indlæg i Politiken under overskriften »Nu er det nok, Uffe« kriti-
serede elisabeth Arnold Venstres leder Uffe ellemann-Jensen for at 
»hyle med i Venstres uværdige flygtningedebat«. Arnold afsluttede 
sit indlæg med at skrive, at »der er mange ordentlige og retsindige 
mennesker, der stemmer på V og k. Skylder vi ikke dem en bedre 
debat? Skal de virkelig have indtryk af, at udlændingepolitik kun 
handler om at holde alle, der ikke er lyshårede og blåøjede og kan 
H.C. Andersen udenad, tre skridt fra livet?«. 297 

tre dage før valget kunne Bt offentliggøre en meningsmåling, 
der viste, at et markant flertal af vælgerne mente, at retskravet på 
familiesammenføring skulle ophæves. 31 pct. af vælgerne ønskede 
en bevarelse af retskravet, 63 pct. en ophævelse. kun blandt Sf’s 
vælgere var der et flertal for at bevare retskravet. Socialdemokra-
tiets politiske ordfører frank Jensen mente, at »vi har været for 
dårlige til at oplyse befolkningen«. til Venstre, de konservative 
og fremskridtspartiets ønske om at afskaffe retten til familiesam-
menføring udtalte frank Jensen: »Men jeg er bekymret over, at 
Venstre og konservative sammen med fremskridtspartiet slår mønt 
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på de svageste i samfundet. deres politik på dette område taler til 
de dårligste sider i os alle.« 298

folketingsvalget den 21. september 1994 fik som resultat, at Poul 
Nyrup Rasmussen kunne fortsætte som statsminister i en regering 
bestående af Socialdemokratiet, det radikale Venstre og Cd, idet 
kristeligt folkeparti − der gik ind i regeringen i januar 1993 − røg 
ud af folketinget ved valget.

Politiken og Information bragte i slutningen af oktober og be-
gyndelsen af november 1994 hver sin kronik, der diskuterede flygt-
ninge- og indvandrerspørgsmålet. forfatter lene Bagger mente 
i Politiken, at »flygtningenes kulturelle identitet er hverken en 
hindring for deres integration i det danske samfund eller en trus-
sel mod danskheden. derimod er flygtningene tidens bedste tilbud 
til den forvitrende, danske identitet − et tilbud om både personlig 
og samfundsmæssig udvikling, der kun kræver, at vi overvinder 
vores frygtsomme fordomme, lægger avisen fra os og går verden i 
møde«. I Information skrev John faldborg, at »danmark er stærkt 
på vej til det multietniske samfund, som af nogle opstilles som et 
stort skræmmebillede. Men vi står stadig lidt og tripper. opfører os 
som den forvoksede skoleknægt, der havde så svært ved at omgås 
pigerne − de spændende og de anderledes − i klassen. og så skal 
de trynes!«. 299 

I midten af november 1994 havde Bt en artikelserie om en iransk 
familie, der havde modtaget asyl i danmark. familien ønskede nu 
at tage på forældreorlov i Iran, hvorfra de var flygtet. Med sig kunne 
de få deres sociale ydelser, der beløb sig til 9.000 kr. om måneden. 
Indenrigsminister Birte Weiss ville undersøge, om familien havde 
fået asyl mindre end tre år før, da det i så fald ville være i strid med 
reglerne om asyl. På journalistens spørgsmål om det ville være til-
ladt at tage ydelsen med, hvis der var gået mere end tre år, svarede 
Birte Weiss: »Nej − ikke nødvendigvis. det afhænger helt af den 
konkrete sag.« Birthe Rønn Hornbech fra Venstre udtalte, at »det 
er at lægge en bombe under hele flygtningesagen, at personer, der 
slet ikke er på flugt, i den grad kan malke den danske statskasse. 
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det befordrer fremmedhadet«. ti dage senere kunne Bt meddele, 
at den iranske familie havde fået asyl i danmark ni år tidligere. der 
var blevet givet permanent opholdstilladelse, og familien kunne 
derfor efter de gældende regler rejse til Iran og tage de sociale 
ydelser (orlovsydelser) med sig. Arbejdsminister Jytte Andersen fra 
Socialdemokratiet udtalte, at »Jeg har forståelse for, at det her kan 
virke underligt for den almindelige dansker. og vi skal fortsat sikre 
bred folkelig opbakning både til orlovsordningerne og til princip-
perne i udlændingepolitikken«. 300 

december 1994 stod i pressen i høj grad i udlændingepolitikkens 
tegn. Under overskriften »ond flygtningedebat« beskrev Berling-
ske tidende folketingsdebatten om de 18.000 bosniere, der i 1992 
havde fået midlertidig opholdstilladelse. Bosnierne skulle nu have 
mulighed for at søge om asyl på normale betingelser, og det fik 
Birthe Rønn Hornbech til at udtale, at »det er katastrofalt, at re-
geringen fortsat gør tusinder og atter tusinder af flygtninge til ind-
vandrere. det strider aldeles imod, hvad der er meningen med en 
flygtningepolitik«. Arne Melchior fra Cd − der var en del af rege-
ringen − udtalte, at »Jeg må udtrykke dyb beklagelse eller sorg over 
den genskabte V-k-Z-alliance. Jeg føler, at der er noget populistisk 
og opportunistisk i deres fremstilling − og det er dybt beklageligt«. 
Indenrigsminister Birte Weiss karakteriserede regeringens flygt-
ningepolitik som »Stram og humanistisk« i Informations referat. 
Regeringens kulturminister Jytte Hilden udtalte, at indvandrere 
burde have en mere fremtrædende plads som medarbejdere på de 
danske tv-stationer: »Vi må forberede os på, at danmark er ved 
at ændre sig til et multikulturelt samfund. derfor vil det være en 
kvalitet at se folk med en anden etnisk baggrund i en aktiv rolle på 
tv-skærmen.« Søren krarup sammenlignede i ekstra Bladet Birte 
Weiss med P.A. Alberti, som i sin tid havde udtalt, at »I danmark 
kan man gøre, hvad man vil, bare man gør det!«. I sammenhæng 
hermed mente Søren krarup, at indvandringspolitikken kunne ka-
rakteriseres således: »det sker alligevel. for det sker bare. en dansk 
regering, der ødelægger danmark. en dansk indenrigsminister, 
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der endnu engang påtvinger det danske folk en udvikling, som 
danskerne åbenlyst frabeder sig.« 301 

folketingsflertallets beslutning om at give de 18.000 bosniere 
mulighed for at søge om asyl affødte ret kraftige reaktioner fra 
borgmestre rundt om i landet, anført af Århus’ borgmester thor-
kild Simonsen. Bt havde den 12. december 1994 et interview med 
thorkild Simonsen, hvor han kunne fortælle, at han til et julemar-
ked i Århus var blevet takket af »talrige både unge og gamle« for 
sin bemærkning dagen før til Jyllands-Posten om, at »Glistrup er 
ved at få ret«. thorkild Simonsen fortsatte: »Politikerne er bange 
for debatten, og jeg må konstatere, at bortset fra fremskridtspar-
tiet er de meget kede af, at jeg har taget den op. (…)Vi er på vej 
til at få områder, hvor 80 pct. er fremmede, men vi taler ikke om 
det. Vi har ladet stå til, og derfor er vi også selv medskyldige i de 
problemer, der er opstået.« Socialdemokraten Hamid el Mousti fra 
københavn rasede ifølge avisen over thorkild Simonsen og »tager 
kraftigt afstand fra den hetz, Århus-borgmesteren fører mod os 
indvandrere og flygtninge«. den socialdemokratiske borgmester 
i Brøndby, kjeld Rasmussen, var derimod enig med thorkild Si-
monsen, og kjeld Rasmussen udtalte, at »Når de næste børnehave-
klasser i Brøndby Strand starter til næste efterår, vil over halvdelen 
være fremmede, i øjeblikket er der 45 pct.«. Birte Weiss afviste, 
at det så ud som beskrevet af thorkild Simonsen: »Man kan ikke 
forlange, at Århus-borgmesteren skal følge med i alt,« udtalte in-
denrigsministeren til Århus Stiftstidende. til Berlingske tidende 
sagde Birte Weiss, at »Jeg tvivler på, at de [borgmestrene] virkelig 
mener dét, de siger. det ville jo betyde, at vi skulle melde os ud af 
fN’s flygtningesamarbejde og eU«. 302 

dagen efter interviewede Bt Ishøjs borgmester Per Madsen. 
Under overskriften »lad os få et flygtningevalg nu« udtalte Per 
Madsen bl.a., at »Politikerne har ikke mandat til at gøre danmark 
til et multietnisk samfund.« og han fortsatte: »Man siger, at vi er 
blevet et multietnisk samfund. Men hvem pokker har besluttet 
det? Jeg deltager meget gerne i en afstemning på landsplan, om 

Et_delt_folk.indd   174 03-04-2008   17:48:19



175

vi skal være et multietnisk samfund. Resultatet vil jeg ikke gisne 
om, men personligt vil jeg da stemme imod.« I samme avis udtalte 
dansk flygtningehjælps generalsekretær Arne Pihl Christensen, 
at kommunerne selv var skyld i deres flygtningeproblemer, idet 
flygtningene typisk fraflyttede de mindre kommuner for at bo-
sætte sig i de større. »det skyldes også, at man gør dem til et 
problem. og jo mere man gør dem til et problem, jo mere får de 
lyst til at rykke sammen. Hvis de mindre kommuner gjorde noget 
mere for flygtningene og slap dem ind i samfundet, er det også 
sandsynligt, at flere ville blive, hvor de er, i stedet for at trække 
til københavn, Århus, Aalborg og odense.« Århus Stiftstidende 
kunne samme dag notere, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen 
fortsat ikke havde kommenteret thorkild Simonsens synspunkter. 
Simonsen havde til avisen tilføjet, at »de 2.000 palæstinensere i 
Århus har været et særligt problem«. 303 først den 14. december 
kunne det fri Aktuelt fortælle, at Poul Nyrup Rasmussen »langer 
ud efter de socialdemokratiske borgmestre«. Han afviste påstan-
dene om ghettodannelser og opfordrede til ro. Borgmestrene blev 
opfordret til at »spise brød til« og deltage i det udvalgsarbejde, 
»der skal løse problemerne«. Nyrup Rasmussen tilføjede, at »det 
tjener intet formål at rejse nye billeder, der appellerer til frygt og 
bekymring i befolkningen«. I Information skrev Georg Metz i 
avisens leder om thorkild Simonsen, at han blev bragt på niveau 
med Glistrups vulgariteter, og Georg Metz spurgte, om »flere af 
partiets populister nu åbenlyst og aktivt søger mod højre i frem-
medpolitikken? Hvis det er tilfældet, må Nyrup besvare pustet i 
vinklen med et modtrut af anderledes stormstyrke«. 304

omkring midten af december 1994 var danmarks forhold til de 
internationale konventioner genstand for opmærksomhed. I Poli-
tiken citeredes lederen af Center for Menneskerettigheder Morten 
kjærum for at udtale, at et flygtningestop ville være i strid med 
de internationale konventioner. I Jyllands-Posten nogle dage se-
nere skrev Morten kjærum, at kvoter for udlændinge i forbindelse 
med almennyttige boliger var uforenelige med konventionerne. 
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Mere generelt mente Morten kjærum, at »Beskyttelse af etniske 
minoriteters basale behov som f.eks. bolig, arbejde, uddannelse og 
ret til indgåelse af ægteskab kan ikke overlades majoritetsbefolk-
ningens forgodtbefindende og populistiske strømninger«. endelig 
mente torben krogh i Politiken, at det drejede sig om en stadig 
stramningskurs: »tværtimod har de [Per Madsen og andre] skruet 
kravene i vejret for hver eneste indrømmelse, de har fået. det er 
det, der er drivkraften i forråelsen af den danske politik over for 
mennesker af anden herkomst.« 305 

Som en udløber af borgmesterprotesterne havde Jyllands-Posten 
den 18. december 1994 et længere interview med indenrigsminister 
Birte Weiss. Hun slog fast, at danmark allerede var et multietnisk 
samfund, selv om der var »nogle danskere, der endnu ikke har 
forstået det«. Birte Weiss slog også fast, at »Man må holde op med 
at foregøgle befolkningen, at der findes muligheder for et flygtnin-
gestop«. endelig beklagede hun, at »den almindelige dansker efter 
hendes mening er for afventende over for flygtningene«. 306

I midten af januar 1995 kunne pressen rapportere om et større 
slagsmål mellem Socialdemokratiet og Venstre. Birte Weiss lagde 
for i en kronik i det fri Aktuelt med overskriften »Venstres luns til 
politikerleden«. Ved hjælp af et søjlediagram, der var afbildet i avi-
sen, demonstrerede Birte Weiss, at indvandreres familiesammenfø-
ringer med ægtefæller og samlevende havde været for nedadgående 
i årene 1991 til 1994. Birte Weiss skrev: »Hvad er så sandheden 
om familiesammenføringsreglerne? At de er blandt europas stram-
meste. At udlændinges familiesammenføring med udlændinge i 
danmark er stærkt reduceret i de seneste to år.« Politiken kunne 
citere statsminister Poul Nyrup Rasmussen for at advare Venstre 
mod at bruge flygtningedebatten som »ideologisk kampplads«. om 
loven vedtaget af folketinget, der gav bosnierne mulighed for at 
søge asyl, udtalte Nyrup: »lad os nu ikke rulle filmen tilbage. Vi 
traf efter min mening den rigtige beslutning om bosnierne. Både 
i forhold til internationale forpligtelser og især i forhold til vores 
eget menneskesyn.« Nyrup sluttede af med at sige, at det ville kræve 
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en »god tone« mellem folketingets partier, hvis der skulle opnås 
enighed. Bt citerede dagen efter Cd’s Arne Melchior for at sige, at 
han ønskede et »nationalt kompromis« om udlændingespørgsmålet. 
Statsministeren burde inddrages, selv om det ikke var hans område, 
idet »udlændingepolitikken er så vigtig at nå til enighed om, at det 
er en god idé at bringe Nyrup ind i sagen«. 307 

I slutningen af januar 1995 kom det frem, at kirkelige kredse 
muligvis ville give »kirkeasyl« til 20 tamiler, der stod til at blive 
udvist, efter at de havde fået afslag på deres ansøgning om asyl. 
Ifølge teolog erik Vestbo fra komiteen flygtninge Under Jorden 
arbejdedes der med to modeller: »I den ene model indsamles der 
protester fra kirkelig side mod udvisningen. Her tager kirken prin-
cipiel stilling til sagen. I den anden model overvejes det at tilbyde 
kirkeasyl i en eller flere kirker, hvis det kommer til en konfronta-
tion med myndighederne. Men der er ingen afklaring endnu.« An-
ders Gadegaard, der var sognepræst ved Sions kirke på Nørrebro i 
københavn, mente, at »præster har et ansvar for at hjælpe asylsøgere 
som de tamilske«. I Jyllands-Posten blev hjælpepræst i Vester Has-
sing og Jetsmark Inge tranholm-Mikkelsen citeret for følgende: 
»det er ikke en overreaktion at hjælpe mennesker i fare. og der er 
situationer, hvor man må bryde loven, fordi man føler sig under-
lagt en større lov end den danske. for eksempel sin samvittighed.« 
Birte Weiss advarede i Bt præsterne mod at aktionere og udtalte, at 
»kirken er ikke hævet over landets love, og hvad angår præster, har 
de nøjagtig samme rettigheder til at mene og sige, hvad de vil, som 
andre borgere − men de har også pligt til at overholde loven«. 308 
Biskop i københavn, erik Norman Svendsen, bekræftede i det fri 
Aktuelt, at præster ikke var hævet over loven, men tilføjede: »Men 
et hvert menneske − også en præst − kan komme i en situation, 
hvor han siger: »det er for galt. det kan jeg ikke lægge ryg til i an-
stændighedens navn«, og så må han handle, som hans samvittighed 
byder.« Samme dag var der i Berlingske tidende et kort portræt af 
erik Vestbo. det hed afslutningsvis »om den meget talende erik 
Vestbo, at han somme tider er så hurtig i sine overvejelser, at det 
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kniber for andre at følge med. Men alt, hvad han foretager sig, har 
det samme sigte, nemlig at hjælpe folk i nød.« 309 

debatten om præsterne og kirkeasylet gik i sig selv igen, men 
den 12. februar 1995 opsummerede sognepræst Søren krarup i 
ekstra Bladet spørgsmålet, som han så det. Søren krarup var ikke 
enig i, at kirken kunne tage stilling til en sådan sag, og han sagde 
om de præster, der havde talt for at give kirkeasyl: »Men samtidig 
gælder det jo, at disse præster er ikke folkekirken. de er kun en del 
af den. en farisæisk, politiserende del. en del af folkekirken, som 
hele tiden søger at drive denne i en katolsk-politisk retning, der er 
i klar modsætning til evangelisk-luthersk kristendom.« 310 

»Godhedens Pris«

den 16. marts 1995 påbegyndte ekstra Bladet en længere kam-
pagne under hovedoverskriften »Godhedens Pris«. kampagnen 
var usædvanlig, da den tog systematisk fat på emner vedrørende 
udlændingepolitikken − især flygtningepolitikken − som ikke hid-
til var blevet taget op af medierne. to medarbejdere ved avisen, 
journalist kirsten Jacobsen og fotograf lars Poulsen, var i første 
omgang taget til kenya for dér at undersøge, hvordan især kenya-
nere og tanzanianere bar sig ad med at komme til danmark og 
søge om asyl. den umiddelbare baggrund var den, at danmark 
året før havde modtaget 1.576 asylsøgere fra Somalia. direktoratet 
for Udlændinge havde truffet afgørelse i 622 af sagerne, hvoraf 
de 602 var endt med en opholdstilladelse, altså næsten alle. Som 
en konsekvens af dette skete ifølge avisen følgende: »Afgørelserne 
er gået med ilbud tilbage til agenterne i hele Øst-Afrika: »Soma-
liere får automatisk opholdstilladelse i danmark.« overalt i et af 
Nairobis hårdeste fattigkvarterer, Eastleigh (på grund af de mange 
somaliere også kaldet Little Mogadishu efter Somalias hovedstad) kan 
man købe somaliske pas og Id-kort på gaden. der tilbydes også 
håndbøger med de rigtige forklaringer som »somalisk« flygtning til 
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brug i fortrinsvis Canada, Holland, england, Sverige og danmark.« 
dagen efter kunne ekstra Bladet fortælle, at en kenyaner ved navn 
Abdulrashid Mohammed Abdulgadir (Rashid i artiklen) havde 
søgt asyl i danmark som somalier. Rashid havde fået afslag på asyl 
først fra direktoratet for Udlændinge, derpå af flygtningenævnet. 
derefter havde hans advokat, Annette Sørring Moser Andersen, 
anket afgørelsen til både ombudsmanden og indenrigsministeren. 
den samlede sagsbehandlingstid var løbet op på 20 måneder, og 
sagen havde samlet kostet op imod 200.000 kr. 311 

den 19. marts 1995 kunne ekstra Bladet afsløre, at det havde 
været muligt for fotograf lars Poulsen at købe et falsk somalisk pas 
i Nairobi for 650 dollars. Af passets oplysninger fremgik det, at det 
tilhørte lars Poulsen (som af hudfarve var hvid), og meningen fra 
ekstra Bladets side var at dokumentere, at det var muligt at få lavet 
et vellignende pas, der ville gøre det muligt at søge asyl ved den 
danske grænse. da lars Poulsen derefter var taget til Sandholm-
lejren og havde fremvist passet, udtalte den vagthavende betjent, 
at »Jeg må indrømme, at sådan et pas ville jeg aldrig opdage var 
falsk − hvis ikke lars’ billede havde siddet i det«. I en leder skrev 
chefredaktør for ekstra Bladet Sven ove Gade bl.a.: »Hvorfor har 
myndighederne ikke for længst grebet ind? Hvorfor er kontrol-
len så lemfældig? Hvordan kan det være, at sagsbehandlingen kan 
trække ud i en uendelighed, selv om det burde være indlysende, 
at der er tale om falske flygtninge? (…) desværre har systemet 
med den svulmende godhedsindustri hidtil undladt at gribe ind. 
Hvorfor? Sandsynligvis fordi de ansvarlige ikke mener, at vi, altså 
os almindelige danskere, tåler sandheden.« 312 

I et interview med ekstra Bladet medgav Birte Weiss, at det var 
uheldigt, at det var så enkelt at svindle sig til i hvert fald et længere 
ophold i danmark. Indenrigsministeren mente dog, at nye regler 
om fingeraftryk kraftigt ville mindske antallet af uberettigede asyl-
søgere, og generelt mente hun, at »Hele europa er ved at skærme sig 
mere og mere af, det er en kendsgerning. Jeg mener ikke, at europa 
er blevet et fort, sådan som nogen siger, men tendensen er klar. 
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Gennem de sidste fire-fem år har europa, eU om I vil, forskanset 
sig mere og mere«. Røde kors’ generalsekretær Jørgen Poulsen var 
»rystet over ekstra Bladets afsløringer« og udtalte videre, at »det 
er træls, når der bliver slået plat på vores humanitære indstilling i 
det her land. (…) Vi må bare ikke glemme alle de andre. (…) du 
er vel ikke i tvivl om, at vi skal hjælpe dem, eller at danskerne vil 
gøre det?«. 313 en uges tid senere interviewede ekstra Bladet om-
budsmanden Hans Gammeltoft-Hansen. et af spørgsmålene lød: 
»da du som formand for dansk flygtningehjælp var en af hoved-
kræfterne bag Udlændingeloven, så verden anderledes ud. er der 
nogle af punkterne, du fortryder i dag?« Svaret lød, at »det kan jeg 
ikke svare på. Ikke, fordi jeg ikke har meninger om det. Men jeg 
kan som ombudsmand ikke udtale mig om, hvor vidt gældende 
love bør ændres eller ej«. 314 

den 2. april 1995 bragte ekstra Bladet en kronik af kulturso-
ciolog eyvind Vesselbo. Vesselbo var af den opfattelse, at kun 
relativt velbeslåede asylsøgere kunne komme til danmark, og at 
der generelt på det udlændingepolitiske område herskede kaos. 
Vesselbo mente, at politikerne var »nødt til at erkende over for 
sig selv og befolkningen, at de på nuværende tidspunkt har mistet 
kontrollen over situationen, hvilket har ført til, at det er junglelo-
ven, der råder på udlændingeområdet«. ekstra Bladets kampagne 
mødte også modstand, bl.a. fra Cathrine egeland og Brian Bech 
knudsen, der i en kronik i fyens Stiftstidende skrev: »er eB’s og 
dele af folketingets medlemmers praksis udtryk for andet end en 
skjult værdiladet inddeling og rangering af mennesker på grundlag 
af deres såkaldte »racetilhørsforhold«? Hvis ja, mener vi i bedste 
fald, at der er tale om spekulation i en formodet udbredt fremme-
dangst, usikkerhed eller racisme i den danske befolkning. Speku-
lationen kan i så tilfælde udspringe af ønsket om større oplagstal 
for eB’s vedkommende og flere stemmer til næste folketingsvalg 
for fremskridtspartiets vedkommende.« forfatteren Jens Christian 
Grøndahl var også fremme med kritik og mente i en kronik i 
Politiken, at »Nedsættende generaliseringer om »de fremmede« er 
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blevet hverdagskost«. ekstra Bladets chefredaktør Sven ove Gade 
svarede generelt på denne og anden kritik ved i en artikel at afslutte 
med, »og lad så bare betonidealisterne dyrke deres frelsthed i fred. 
for dem synes ansvaret alene at ligge i at hæge om egen godhed. 
en idealisme, som ligger fjernt fra ægte ansvarlighed«. 315

den 18. april 1995 interviewede ekstra Bladet formanden for 
dansk flygtningehjælp Nils foss. Nils foss’ egen vurdering af 
dansk flygtningehjælps virke var, at »Vi er en lobbyorganisation, 
der skal varetage flygtningenes interesser«. På spørgsmålet om sam-
menhængen mellem at dansk flygtningehjælp »er en privat organi-
sation, der blander sig aktivt i flygtningepolitikken og samtidig får 
over en milliard kroner om året i statsstøtte«, svarede Nils foss, at 
»Vi administrerer godt en milliard kroner − og det er noget helt an-
det«. tre dage senere interviewede avisen ebba Strange, der nogle 
måneder forinden var blevet udnævnt til »Årets flygtningeven«, og 
ebba Strange lagde ud med at slå fast, at »Jeg kunne ikke leve, hvis 
jeg ikke var humanist, for det ligger så dybt i mig«. På spørgsmålet 
om hun ofte var blevet kaldt naiv, svarede ebba Strange: »ork … 
mange gange. også af dem, der kalder mig humanist. og selvføl-
gelig er der da naivitet i dét, jeg siger. det er der i øvrigt meget 
ofte hos humanister. de er altid en lille smule naive, for … Hvis 
man ligesom vælger at se den onde verden med nogle briller, der 
helst vil have, at det var bedre, end det er, så kan der godt komme 
naivitet ind i det, ikke? det vil jeg slet ikke afvise.« 316 

en fælles forespørgsel

den 4. april 1995 var der i folketinget en debat, der i udgangs-
punktet var ret enestående. der var tale om en forespørgsel til stats-
ministeren, indenrigsministeren og boligministeren. det enestå-
ende bestod i, at forespørgslen var anmeldt af samtlige folketingets 
partier. I betragtning af at intet emne kunne skille vandene som 
udlændingepolitikken, var der i udgangspunktet tale om noget 
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usædvanligt. Spørgsmålet, der skulle tages stilling til, lød som 
følger: »Hvad kan regeringen oplyse om regeringens overvejelser 
vedrørende den fremtidige udlændingepolitik?« Statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen lagde for med at fastslå, at »Grundlaget [for den 
danske udlændingepolitik] er lige så klart og entydigt: danmark 
skal og vil fastholde et humanistisk grundsyn på udlændingeområ-
det. Vi skal naturligvis hjælpe, fordi vi i vidt omfang er forpligtet 
hertil gennem internationale konventioner, men vi skal først og 
fremmest gøre det, fordi vi som et humanistisk indstillet, fredeligt 
og velstående land har en menneskelig forpligtelse hertil. Vi skal 
hjælpe, fordi vi er et humant samfund, der anser det for rigtigt at 
hjælpe. Vi skal hjælpe, fordi vi ønsker det«. om bekymringerne 
ved det store antal flygtninge udtalte Nyrup Rasmussen: »Mange 
danskere er også bekymrede for de kulturelle og værdimæssige 
brydninger, der uundgåeligt kommer i et samfund med flere ud-
lændinge; men heller ikke her må vi isolere os. der er brug for 
samtale, for dialog mellem udlændinge og danske.« og videre at 
»Udlændingepolitikken skal som noget helt afgørende også have 
sin folkelige opbakning og dermed folkelige forståelse. det er for-
udsætningen for, at vi kan stå rustet til at klare de udfordringer, 
vi står overfor nu, og de udfordringer, som fremtiden vil bringe«. 
om indvandrerstoppet fra 1973 sagde Nyrup Rasmussen, at der 
måtte findes »en fornuftig balance mellem på den ene side udlæn-
dingenes rimelige ønske om, at nærtstående familiemedlemmer 
kan komme her til landet, og på den anden side samfundets forstå-
elige interesse i at undgå utilsigtede virkninger af undtagelser fra 
det generelle indvandrerstop – et indvandrerstop, som regeringen 
i øvrigt ønsker at fastholde«. Poul Nyrup Rasmussen rundede af 
med at sige, at »danmark skal have en humanistisk, men samtidig 
ansvarlig udlændingepolitik. det har været regeringens linje, og 
sådan vil vi fortsætte«. 317

Indenrigsminister Birte Weiss lagde sig i forlængelse af statsmi-
nisteren og fastholdt, at udlændingepolitikken var stram og huma-
nistisk. Hvad angik flygtninge, mente Birte Weiss, at især større 
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kommuner med fordel kunne overtage integrationsopgaven, hvis 
de ønskede det, »mens små kommuner vil være aldeles godt til-
fredse med at fortsætte med det meget dygtige arbejde, som flygt-
ningehjælpen har gjort i en længere årrække på dette felt«. der var 
fordele ved en større inddragelse af kommunerne, »Men at det skal 
ske i et fortsat godt samvirke med dansk flygtningehjælp, mener 
jeg er indiskutabelt, og de har også, som jeg sagde før, gjort et 
fornemt arbejde på dette felt igennem en længere årrække«. In-
denrigsministeren lagde, på linje med statsministeren, vægt på at 
få løst »det problem, at der er boligområder, hvor der er en stadig 
klarere tendens til, at der kommer til at bo mange udlændinge og 
også mange danskere med tunge sociale problemer. det hjælper 
ikke noget at lukke øjnene for, at det er et problem. Selvfølgelig 
er det et kæmpeproblem, at der er skoler, hvor der stort set kun 
er fremmedsprogede børn, og at nægte, at det er et problem, er at 
lukke øjnene for virkeligheden«. 318 dorte Bennedsen fra Social-
demokratiet fortsatte Birte Weiss’ tankerække, idet hun spurgte: 
»Hvordan løser vi det problem, at vi i en række kommuner har fået 
en meget stor koncentration af mennesker af anden etnisk oprin-
delse og af danske med tunge, sociale problemer? Hvordan sikrer 
vi, at børn, der er født her i landet, også i rimelig grad magter det 
danske sprog, når de starter i skolen? Hvordan sikrer vi, at unge, 
når det drejer sig om uddannelse, om praktikpladser eller job, ikke 
diskrimineres, fordi de har en anden etnisk baggrund? Hvordan 
får vi tilrettelagt en fornuftig integrationspolitik, der på én gang 
fastlægger de krav, der må stilles til mennesker, som vil leve og fun-
gere i det danske samfund, og som samtidig respekterer menneskers 
ret til at bevare deres kulturelle rødder?« og endelig udtalte Hans 
Peter Baadsgaard, ligeledes fra Socialdemokratiet: »Vi mener også, 
at det er nødvendigt for at deltage i samfundslivet, at man tilpasser 
sig de normer, der gælder f.eks. i skoler og uddannelsessystemet, på 
arbejdsmarkedet og i andre samværsrelationer. Jeg lægger ikke med 
dette op til, at vi skal slås om kulturelle forskelle eller om forskellige 
normer. tværtimod. der er behov for en dialog. lad os samles om 
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det, der er almenmenneskeligt fælles i stedet for at fokusere på det, 
der er forskellene.« 319

Birthe Rønn Hornbech fra Venstre lagde ud med at takke par-
tierne for initiativet til debatten: »en fri og saglig debat, hvor 
forskellene kendes og erkendes, er helt selvfølgelig og nødvendig 
i et demokrati og baner vejen for en folkelig debat, hvor forskel-
lige meninger i udlændingepolitikken kan brydes og drøftes med 
samme selvfølgelighed som andre politiske emner.« Med hen-
visning til ekstra Bladets kampagne Godhedens Pris sagde Rønn 
Hornbech, at man »kunne forledes til at tro, at alle udlændinge i 
danmark er lykkeriddere og plattenslagere …«. dette var ifølge 
Birthe Rønn Hornbech ikke tilfældet, »Men ekstra Bladet har 
unægtelig peget på en række væsentlige problemer, som Venstre 
tidligere forgæves har gjort opmærksom på«. om udviklingen 
generelt sagde hun, at »I Venstre vender vi os imod, at danmark 
bliver et multikulturelt samfund, og vi tager afstand fra de ideolo-
ger, der dyrker forskellen mere end det, vi har tilfælles. fremmede 
religioner skal mødes med respekt, men de må også respektere 
os«. om danskerne afsluttede Birthe Rønn Hornbech med at 
sige, at »Vi danskere skal være vor historie, danskhed og kristen-
dom bekendt. Netop med udgangspunkt i bevidstheden om egne 
rødder er det muligt at møde andre med åbent sind. derfor kan 
tilstedeværelsen af så mange udlændinge i danmark også bidrage 
til, at vi alle funderer mere over, hvad vi selv er, og som der står i 
eventyret: det er måske i grunden ikke så galt«. 320 Birthe Rønn 
Hornbech havde i sit indlæg også berørt sin modstand mod ar-
rangerede ægteskaber. det foranledigede Arne Melchior fra Cd 
til at gå på talerstolen og udtale følgende: »endelig bare et enkelt 
ord om disse her arrangerede selskaber … undskyld, ægteskaber 
– ja, der er lidt af begge dele i begge udtryk. det er altså ikke så 
forfærdelig mange generationer siden, at et kæmpemæssigt antal 
– jeg kender naturligvis ikke det nøjagtige antal – af ægteskaber i 
danmark blev arrangeret af forældrene, så det kan altså ikke være 
så udansk eller så ukristeligt.« 321 
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John Vinther fra de konservative udtrykte sin bekymring for 
integrationen: »det er blevet sagt om integrationspolitikken, at det 
drejer sig om at skabe integrationstilbud til indvandrerne; så skal 
integrationen nok komme. det synspunkt er jeg stærkt uenig i. 
Jeg har i mange år boet i en af de sydvestlige forstæder til køben-
havn, der har absolut flest indvandrere, og det er min påstand, at 
tilbudene til indvandrerne er der, men at mange indvandrere ikke 
ønsker at tage imod tilbudene. (…) På det boligmæssige område 
må vi konstatere, at mange års forfejlet politik har ført til store 
koncentrationer af udlændinge i almennyttige boligafdelinger.« 
endelig nævnte John Vinther uddannelsesområdet, hvor der efter 
hans mening var anledning til bekymring: »Problemet er, at mange 
af de elever, der starter i folkeskolen – og her taler vi altså om både 
anden, tredje- og i nogle tilfælde fjerdegenerationsindvandrere – på 
grund af kulturtraditioner og vel også på grund af deres forældres 
dårlige integration ofte savner helt grundlæggende og basale dansk-
kundskaber. Her er der virkelig behov for en massiv indsats.« 322 

Anne Baastrup fra Sf mente ikke, at der var behov for stramnin-
ger af udlændingeloven, tværtimod: »Udlændingeloven er faktisk 
overordentlig stram. I begyndelsen af 80’erne blev der gennemført 
en udlændingelov, som gav asylsøgere ret til en sagsbehandling med 
tilknyttede retsgarantier. Mange af disse er langsomt forsvundet, 
og i Sf aner vi en tendens til, at man er ved at falde i den grøft, 
at det nærmest er kriminel adfærd at søge asyl. det ville være en 
katastrofe.« Pia kjærsgaard fra fremskridtspartiet var ikke enig i 
den betragtning, idet hun udtalte, at »Jeg forstår godt, hvis mange 
føler sig dybt rystede over dansk lovgivning på udlændingeom-
rådet og den lovgivning, der tillader dannelsen af et multietnisk 
samfund. der er ingen tvivl om, at danskerne er et hjælpsomt folk, 
som misbruges af et flertal i dette folketing til at få udhulet vores 
danske selvstændighed på grund af en elendig lov, som dækker sig 
under humanismens åg«. Pia kjærsgaard opremsede herpå, hvor 
store antal af forskellige nationaliteter, der var kommet til danmark 
i de forløbne år. f.eks. var antallet af somaliere siden 1981 og frem 
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til 1995 vokset fra 97 til 5.125, irakere fra 98 til 6.041 og iranere 
fra 232 til 7.678. Med hensyn til de forbundne udgifter sagde Pia 
kjærsgaard, at »Vi er oppe på samlede udgifter for udlændinge-
området, der ligger på et tocifret milliardbeløb om året – jeg ville 
ønske, at jeg nærmere kunne konkretisere det beløb, men det er 
som bekendt ikke ladsiggørligt …«. 323 

elisabeth Arnold fra det radikale Venstre mente ikke, at det 
længere kunne diskuteres, hvorvidt danmark var ved at blive et 
multietnisk samfund: »der er tit brugt som skældsord og skræm-
mebillede, at danmark ikke skal være et multietnisk samfund. 
til det vil jeg svare: danmark er et multietnisk samfund. den 
ene etniske gruppe er imidlertid langt, langt større end alle de 
andre grupper tilsammen, så man må sige, at det er et multietnisk 
samfund på flertallets præmisser, og det vil det blive ved med at 
være.« til diskussionen om flygtninge blev til indvandrere, mente 
elisabeth Arnold, at »efter det radikale Venstres opfattelse må 
flygtninge gerne blive indvandrere. det er et led i en målbevidst 
politik for at undgå et nyt klassesamfund, at folk, der har fast op-
holdstilladelse her i danmark, efter en vis årrække får mulighed for 
at blive danske statsborgere«. om familiesammenføringsreglerne 
mente elisabeth Arnold, at de »er med de seneste opstramninger på 
forsørgelseskravsområdet blevet meget, meget stramme«. elisabeth 
Arnold sluttede af med at udtale, at »endelig vil jeg til sidst sige, 
at det radikale Venstre opfatter det som en meget stor opgave at 
arbejde med at bekæmpe danskernes frygt for alt det, der er an-
derledes. Vi må være med til at sørge for, at danskerne opdager, at 
selv om man er anderledes, kan man godt være et fredeligt, flittigt 
og hyggeligt menneske«. 324 

fronterne var således trukket op i overensstemmelse med sædva-
nen. efter at de konservative og Venstre var kommet i opposition, 
havde de to partier markeret sig kraftigere i retning af stramnin-
ger på udlændingeområdet. de konservative indtog den skarpeste 
profil af de to med deres krav om ophævelse af retskravet på fa-
miliesammenføringer og for de facto-flygtninge. de konservative 
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havde nærmet sig fremskridtspartiet, som var det parti, som siden 
udlændingelovens vedtagelse i 1983 konsekvent havde været mod-
stander af loven, og som gentagne gange havde stillet forslag om at 
fjerne retskravene i loven. de tre partier, Venstre, det konserva-
tive folkeparti og fremskridtspartiet, havde efter valget i 1994 80 
mandater og var således langt fra et flertal. de øvrige 94 mandater 
( Jacob Haugaard var blevet valgt ind som løsgænger) indehavedes 
af partier, der ikke ønskede at stramme udlændingeloven på de 
punkter, der for alvor betød noget for antallet af nytilkomne ud-
lændinge til danmark. 

debatten afsluttedes med vedtagelsen af følgende forslag til 
motiveret dagsorden: »Idet folketinget understreger vigtigheden 
af en bred oplysningsindsats om flygtninge og indvandrere, går 
tinget over til næste sag på dagsordenen.« dette forslag blev 
vedtaget med stemmerne 100 mod 5, idet kun fremskridtspartiet 
stemte imod. dette parti havde foreslået en anden dagsorden, der 
nu var bortfaldet. den lød: »Idet folketinget konstaterer, at de 
seneste års tilstrømning til danmark af asylsøgere har betydet 
store problemer, og at mangel på omtanke, manglende planlæg-
ning og undladelse af at foretage konsekvensberegninger har ført 
til tilstande, der er uacceptable og har skabt en stigende uro i 
befolkningen, opfordrer folketinget regeringen til at drage de 
nødvendige konsekvenser, således at der sker betydelige stram-
ninger af den danske udlændingepolitik.« 

om dansk flygtningehjælps rolle

I august 1995 udspandt sig en principiel debat om dansk flygtnin-
gehjælps rolle i det danske samfund. forinden denne debat fandt 
sted, kunne Jyllands-Posten på forsiden den 28.juni skrive, at »ter-
rorsigtede får asyl« i danmark. to medlemmer af den islamiske 
organisation Gamaa Islamyias − der som mål havde at styrte le-
derne i de arabiske lande og erstatte disse med et system bygget 
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på sharia-lovgivning − havde fået asyl i danmark, da de stod til 
dødsstraf i egypten, og danmark udleverede ikke personer, der 
kunne risikere at blive henrettet. et par måneder senere kunne 
Politiken citere en egyptisk redaktør for at sige, at »I danmark bør 
man huske på, at landet − ligesom Sverige − er en uhyre attraktiv 
operationsbase for terrorisme. det skyldes den optimale frihed, 
der råder. dertil kommer, at kommunikationsmulighederne er 
ekstremt gode. Ingen nævneværdig overvågning osv. danmark er 
kort sagt et slaraffenland for terrorister − alt kan lade sig gøre«. 325 
den 5. november kunne Berlingske tidende meddele, at det ene 
medlem, talaat fouad kassem, muligvis var blevet kidnappet af 
det kroatiske efterretningsvæsen og derpå deporteret til egypten, 
hvor han var blevet henrettet. 326

den 5. august 1995 bragte Bt en kronik af Alex Andersen, tid-
ligere ansat som socialrådgiver i dansk flygtningehjælp. Alex An-
dersen beskyldte dansk flygtningehjælp for »at reklamere for flygt-
ninge og flygtningesagen, med den skjulte hensigt at sikre en stabil 
flygtningetilgang til danmark. Hver flygtning, de skaffer til landet, 
udløser et beløb til organisationen på omkring 150.000 pr. stk.«. 
Alex Andersen mente, at »flygtningehjælpen er en religiøst præget 
organisation.«, som ud fra en særlig forståelse af det »humanitære« 
altså fungerede som en politisk pressionsgruppe. kronikøren var 
af den opfattelse, at den danske befolkning bl.a. burde oplyses om, 
a) at verdens flygtningeproblem var uløseligt, da der hele tiden 
»produceres« nye flygtninge, b) at der reelt var tale om en folke-
vandring, og c) at flygtningene ikke ville rejse hjem igen. endelig 
mente Alex Andersen, at dansk flygtningehjælp burde fratages de 
økonomiske midler, »de får til den såkaldte »oplysning«. det er en 
inhabilitet, der er imod dansk og international retspraksis«. Nogle 
dage senere tog folketingsmedlem for Venstre Jens løgstrup Mad-
sen det spørgsmål op, om dansk flygtningehjælp spekulerede i at 
få så mange bosniere som muligt til at søge asyl i danmark. Arne 
Pihl Christensen fra dansk flygtningehjælpen afviste beskyldnin-
gerne og sagde, at flygtningehjælpen altid forsøgte at hjælpe på 
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stedet, hvis det var muligt. 327 et par dage senere kom det frem, at 
flygtningehjælpen ikke så sig i stand til at sikre en spredning af de 
bosniske flygtninge. Informationschef for dansk flygtningehjælp 
klaus Rothstein udtalte, at »Men vi kan ikke lade et fordelingsøn-
ske gælde over en lovgivning. og der står klart i bistandsloven, at vi 
− efter en individuel vurdering − skal yde flygtninge et lån, hvis de 
har forsøgt alt andet«. Blandt andre Brøndby kommune kunne se 
frem til, at et antal bosniere ville flytte til kommunen, der i forvejen 
havde en høj andel af borgere med fremmed baggrund. 328 

den 21. august 1995 tog klaus Rothstein i Bt til genmæle mod 
Alex Andersen. Ifølge Rothstein »reklamerer vi ikke. Vi oplyser fag-
ligt og sagligt for at bidrage til den løbende debat om den nationale 
og globale flygtningestrøm, og vi ønsker naturligvis også at fremme 
forståelsen for flygtningenes situation«. endelig mente Rothstein, 
at Alex Andersens påstand om, at dansk flygtningehjælp havde et 
»stærkt religiøst islæt« var »en karakteristik, der viser, at han hverken 
har forstand på religion eller den organisation, han engang var ansat 
i«. 329 denne kronik svarede Alex Andersen igen på den 12. oktober. 
til klaus Rothsteins afvisning af at dansk flygtningehjælp skaffede 
flygtninge til danmark, gengav Alex Andersen flygtningehjælpens 
formålsparagraf, som lød »At vække interesse for flygtningesagen«. 
Ved hjælp af brochurer, bøger, deltagelse i debatter mv. forsøgte 
flygtningehjælpen så ifølge Alex Andersen at holdningspåvirke »ud 
fra det samme ensidige og farvede synspunkt. Man oplyser ikke, at 
flygtningeproblematikken er uløselig. At flygtningetallet i de sidste 
ti år, hvor dk har modtaget så mange tusinde flygtninge, er blevet 
fordoblet fra 28 mio. til over 56 mio. ( jf. fN)«. Alex Andersen slut-
tede af med at spørge: »Skal/kan et retssamfund acceptere et sådan 
interessemodsætningsforhold, som det er, at en privat organisation 
har en offentlig finansieret »informationsvirksomhed« og samtidig 
ønsker at bevare sit indtægtsgrundlag. er det samfundets opgave at 
finansiere en privat forenings synspunkter?« 330 

en lille uge senere bragte ekstra Bladet en kronik af kultursocio-
log eyvind Vesselbo, der bebrejdede flygtningehjælpen, at den lod 
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anerkendte flygtninge synke hen i uvirksomhed, hvor de kunne se 
frem til permanent forsørgelse af det offentlige. Nils foss, formand 
for dansk flygtningehjælp, afviste kritikken et par uger senere og 
sagde bl.a.: »Vores indsats går i et og alt ud på at skabe kontakt mel-
lem flygtningene og det danske samfund.« om eyvind Vesselbos 
forslag om at motivere flygtningene til at skaffe sig arbejde gennem 
lavere sociale ydelser udtalte Nils foss, at »eyvind Vesselbos forslag 
vil kun marginalisere flygtningene som samfundets fattigste og 
svageste. og det var jo netop det, han ville undgå«. 331

et par måneder senere imødegik Nils foss en læser i Jyllands-Po-
sten. læseren mente, at flygtninge reelt blev gjort til indvandrere. 
dette bestred Nils foss: »flygtninge gøres ikke til indvandrere. de 
modtager beskyttelse fra krig og forfølgelse.« Som dokumentation 
for sin påstand fremførte Nils foss, at ud af de 18.000 bosniske 
flygtninge var »Næsten 200 bosniere allerede vendt hjem fra dan-
mark med vejledning og assistance fra dansk flygtningehjælp«. 
endvidere ville Nils foss gerne adskille flygtninge og indvandrere, 
idet »danmark har haft indvandringsstop siden begyndelsen af 
70’erne. Nu er det kun flygtninge og familiesammenførte, der 
kan komme hertil«. 332

I midten af september 1995 kom det frem i Politiken, at flere 
eksperter på området mente, at den danske udlændingelov var 
forældet. leder af asylafdelingen i dansk flygtningehjælp Jacob 
Gammelgaard udtalte, at den danske udlændingelov så ud, som den 
gjorde, »fordi man har et bondesyn på, hvordan flygtningebegre-
berne og loven skal fortolkes«. Han og andre henviste til en svensk 
kommission, der havde foreslået nye og klarere flygtningedefini-
tioner, der bl.a. skulle omfatte »personer, der flygter fra væbnede 
konflikter og miljøkatastrofer«. Socialdemokraten ole espersen, 
der var udtrådt af folketinget i forbindelse med valget i 1994, og nu 
var Østersø-rådets kommissær for Menneskerettigheder, udtalte, 
at »Verden er helt forandret, siden definitionen af flygtninge som 
personligt forfulgte blev formuleret for over 40 år siden i fN«. to 
dage senere kunne avisen citere elisabeth Arnold fra de radikale 
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for at sige, at »der er mange situationer i dag, hvor vi slet ikke kan 
bruge det mere end 40 år gamle flygtningebegreb«. 333

I slutningen af oktober 1995 var der atter fokus på udlændinges 
overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. klaus Rothstein 
fra flygtningehjælpen afviste imidlertid undersøgelsens resultater 
og skrev, at »det er vigtigt at slå fast, at nationalitet og religion 
ikke spiller nogen rolle, når der begås kriminalitet. Når asylsøgere, 
flygtninge eller indvandrere gør noget ulovligt, skyldes det altså 
ikke deres kulturbaggrund. det er snarere de sociale og økonomi-
ske forhold, der gør sig gældende«. Så længe der ikke var foretaget 
kriminologisk forskning, der medtog sociale og økonomiske fak-
torer, var der ifølge Rothstein »intet, der beviser, at udlændinge er 
mere kriminelle end danskerne«. 334

et nyt parti

der havde igennem længere tid været uro i fremskridtspartiet. Ho-
vedpersonerne var på den ene side gruppeformand kim Behnke og 
på den anden side politisk ordfører Pia kjærsgaard. efter et kaotisk 
landsmøde i weekenden 30. september til 1. oktober 1995 valgte 
Pia kjærsgaard den 6. oktober at bryde ud af fremskridtspartiet 
og stifte dansk folkeparti. Af de 11 folketingsmedlemmer valgte, 
foruden Pia kjærsgaard, kristian thulesen dahl, Poul Nødgaard 
og ole donner at gå med over i det nye parti. Pressen gav ikke det 
nye parti mange chancer for en mere varig fremtid i dansk politik. 
om partiet skrev det fri Aktuelt, at »Bruddet giver et nyt parti på 
højrefløjen. etiketten er anderledes, men vinens indhold i den 23 år 
gamle flaske er stadig af den samme sure og udrikkelige slags. det 
nye partinavn Dansk Folkeparti leder ubehageligt tankerne hen på 
den danske forening, og tilsyneladende er flygtningepolitikken da 
også den nye partileder Pia kjærsgaards eneste punkt endnu i det 
nye partiprogram«. om den nye partileder Pia kjærsgaard hed det, 
at hun »har ikke meget større gennemslagskraft end Behnke. Hun 
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er blevet slidt kraftigt ned rent imagemæssigt af den lange periode 
med stridighederne i fremskridtspartiet. (…) Hun får svært ved 
at skaffe sig den mediemæssige platform, fordi hun ganske enkelt 
ikke besidder galskaben til at jagte en enkeltsag helt ud i yderste 
detalje, sådan som rivalen kirsten Jacobsen gør det«. Hvis der blev 
udskrevet valg i utide, ville det »for alvor sætte hende ud af spillet 
ganske hurtigt og effektivt. og de nye opstillingsregler gør under-
skriftsindsamlingen langt mere krævende end før«. 

Informations leder, skrevet af Georg Metz, havde følgende analyse 
af det nye parti: »det danske folkeparti, som stiftersken har døbt sin 
nye livsopgave, er derfor i mange henseender et logisk navn − som 
tankeassocierende forlængelse af Den Danske Forening og dermed 
som partipolitisk hjemsted for omflakkende, frustrerede og rådvilde 
højreekstremister, der med Halfdan Rasmussens ord går rundt og 
spænder bælte og er danske hele dagen.« Generelt om det nye partis 
anskuelser afsluttede Georg Metz: »Man skal selvfølgelig bekæmpe 
den slags [partier som fremskridtspartiet og dansk folkeparti] med 
alle til rådighed stående demokratiske midler. Hvad kan man andet 
over for et menneskesyn så vederstyggeligt!« 

I Politiken hed det i lederen, at »det gamle fremskridtsparti 
var præcis som et fyrværkeri: Underholdende når det brager, men 
bag gnisterne blot det rene, sorte mørke. det har ikke ændret sig, 
selv om Pia kjærsgaard og hendes fæller nu går ud i det klamme 
efterår og prøver at få sat fut i et dansk folkeparti. det ligner et 
dødsdømt projekt. På nogle få nuancer nær vil politikken i dansk 
folkeparti umiddelbart være identisk med programmet for kim 
Behnkes fremskridtsparti«. om udsigten til at hjemløse Z-vælgere 
ville søge over til partiet Venstre skrev Politiken: »og får et styrket 
Venstre magt, som det har agt, kan det for alvor blive mørke tider 
i danmark.« 

lederen i Jyllands-Posten spåede hverken fremskridtspartiet eller 
dansk folkeparti megen fremtid: »der burde til højre i det politiske 
billede være plads til et mindre, civiliseret og i nogen grad samar-
bejdsdueligt parti, der kan holde Vk på dydens smalle sti. Ingen af 
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de nu to partier på fløjen magter denne opgave. det vil naturligvis 
svække det borgerlige alternativ til den socialdemokratisk ledede 
regering, når de to små partier bliver årsagen til stemmespild på 
næste valgdag.« 

ekstra Bladet var heller ikke optimistisk stemt på det nye partis 
vegne: »det er »de fremmede« og eU, hun vil satse på, og med et 
krav om folkeafstemning om det multietniske danmark kan hun 
hente opbakning fra mange nervøse, usikre eller sure danskere, der 
er dybt utilfredse med, at de aldrig er blevet spurgt om »danmarks 
fremtid«. lad os bare få den diskussion. den vil rense luften mange 
steder, og det vil givetvis vise sig at ende med, at nogle myter og 
en del forvirring forsvinder. Men det vil aldrig være en debat, der 
kan bære et parti, og det vil aldrig være en debat, der vil sikre fru 
kjærsgaard. for en tid kan hun tage danmarks udlændinge som 
gidsler, men det vil hurtigt vise sig, at selv medlemmer af den 
danske forening vil betakke sig for at blive spændt for en politisk 
vogn, der i øvrigt er tom.« 335

den 11. oktober 1995 kunne Bt meddele, at dansk folkeparti 
havde fået partinavnet godkendt af Indenrigsministeriet, og partiet 
kunne derfor gå i gang med at indsamle underskrifter for at blive 
opstillingsberettiget til folketinget. kravet var godt 19.000 under-
skrifter, svarende til ét mandat i folketinget. en uge senere forlød 
det i Århus Stiftstidende, at dansk folkepartis Ungdom var blevet 
stiftet med Carl Christian ebbesen som formand. dagen efter med-
delte frederiksborg Amtsavis, at fremskridtspartiets partiforening 
i Helsingør nu var nede på to medlemmer. de øvrige 25 var gået 
over til dansk folkeparti. Billedet var det samme rundt omkring i 
landet. den 26. oktober kunne Bt så fortælle, at en ny menings-
måling gav dansk folkeparti syv mandater i folketinget. 336 den 
16.-17. april 1996, godt et halvt år efter bruddet med fremskridts-
partiet, var det så lykkedes dansk folkeparti at samle de nødven-
dige underskrifter, så partiet var opstillingsberettiget. 337
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et lovforslag om en folkeafstemning

den 9. november 1995 behandlede folketinget et lovforslag stillet 
af fremskridtspartiet om »lov om afholdelse af vejledende folke-
afstemning om danmarks udlændingepolitik«. fremskridtspartiet 
var måneden forinden blevet sprængt – og dansk folkeparti blevet 
dannet med Pia kjærsgaard som leder – og der var således to partier 
i folketinget, der umiddelbart ville se med velvilje på forslaget. 
lovforslaget var udformet sådan, at der skulle stemmes om seks 
emner vedrørende udlændingepolitikken. I tilfælde af ja til de seks 
punkter ville der være tale om væsentlige stramninger. dog var 
de facto-flygtninge ikke nævnt. Men retskravet på familiesam-
menføring skulle ophæves, opholdstilladelser til flygtninge skulle 
være midlertidige, og reglerne for tildeling af statsborgerskab skulle 
strammes. I bemærkningerne til lovforslaget hed det bl.a., at »de i 
lovforslagets § 1, stk. 2, anførte afstemningstemaer dækker et bredt 
spektrum af de problemer, danmark er blevet påført som følge af 
en lang årrækkes lovgivning på udlændingeområdet, en årrække, 
hvor den politiske debat på udlændingeområdet har båret præg af 
tabuforestillinger og mangel på realitetssans«. endvidere anførtes 
det, at »det politiske flertal, som har tegnet de sidste mange års 
udlændinge- og flygtningepolitik, har lagt en tidsindstillet bombe 
under dansk økonomi. Al kritik, der er rejst af fremskridtspartiet 
eller andre, er blevet afvist med henvisning til, at kritikken var 
udtryk for et uacceptabelt »menneskesyn«.« om fremgangsmåden 
med direkte demokrati sagdes det om det repræsentative demokrati, 
som folketinget repræsenterede: »det repræsentative demokrati har 
i øvrigt klart svigtet netop på udlændingepolitikkens område, idet 
hverken den siddende regering eller de tidligere regeringspartier 
nogensinde er gået til valg på grundlag af den udlændingepolitik, 
disse partier faktisk har ført. det repræsentative demokrati kan kun 
virke hensigtsmæssigt, hvis politikerne har evne og vilje til effek-
tivt at varetage befolkningens interesser og i meget vidt omfang 
repræsentere befolkningens fælles interesser.« 338 
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Indenrigsminister Birte Weiss afviste forslaget og mente i øvrigt, 
at det var upræcist formuleret. Hun fortsatte derpå med at sige, at 
»danmark er endvidere på en lang række områder i udlændinge- og 
flygtningepolitikken forpligtet af internationale konventioner, som 
de nationale regler administreres i overensstemmelse med. de en-
kelte spørgsmål, hvis man overhovedet skulle gå ind på tanken om 
en folkeafstemning – og det gør regeringen altså ikke – må så for-
muleres på en sådan måde, at det klart fremgår, om det er hensigten 
at bryde danmarks internationale forpligtelser«. Generelt mente 
Birte Weiss ikke, at det var »muligt med det meget sammenkæ-
dede regelsæt, der er på dette område, og med vores internationale 
forpligtelser at lægge dem ud til en folkeafstemning«. også dorte 
Bennedsen fra Socialdemokratiet lagde vægt på de internationale 
konventioner. dorte Bennedsen kunne i øvrigt bemærke, at hun 
også talte på Cd’s vegne, når hun afviste forslaget. 339

Birthe Rønn Hornbech fra Venstre afviste ligeledes forslaget, 
bl.a. med følgende motivering: »I det hele taget er udlændinge-
spørgsmål så væsentlige og komplicerede, at det er at forenkle sagen 
at tro, at et emne kan omsættes i en række ja- og nejsvar.« Helge 
Adam Møller fra de konservative lå på linje hermed, idet han dog 
anbefalede, at »den rigtige måde er – og jeg vil godt anbefale, at 
også andre partier følger den – at dette spørgsmål ved det næste 
folketingsvalg bliver et markant valgtema på linje med andre vig-
tige politiske emner«. Anne Baastrup fra Sf var helt afvisende og 
udtalte bl.a., at »hvad bliver så det næste? Skal samtlige bistands-
klienter så samles på Anholt? Hvad er det for nogle nye grupper, 
som fremskridtspartiet vil angribe i et forsøg på at få dem helt ned 
med nakken?«. og endelig, at »fremskridtspartiet har ikke flertal 
for sin noget besynderlige opfattelse af andre mennesker«. Søren 
Søndergaard fra enhedslisten mente, at det var forkert »at stille for-
slag om folkeafstemninger på områder, hvor man kun snakker om 
nogle mindretalsgrupper. f.eks. ville vi have syntes, at det havde 
været fuldstændig utilladeligt, hvis man i 1930’ernes tyskland 
havde gennemført en folkeafstemning om at fratage jøderne deres 
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demokratiske rettigheder som medborgere i det tyske samfund. Vi 
ville aldrig have accepteret resultatet af en sådan folkeafstemning, 
og derfor kan vi selvfølgelig heller ikke generelt gå ind for, at man 
kan gøre den slags ting i 1990’ernes danmark«. tom Behnke fra 
fremskridtspartiet svarede til dette, at »det, vi taler om, er danske 
statsborgere, som stemmer om, hvorvidt nogle, som ikke er danske 
statsborgere, skal have den ene eller den anden form for ophold her 
i landet, mens de opholder sig her. Så hr. Søren Søndergaards in-
sinuationer og sammenligninger med, hvad der foregik i tyskland 
for flere år siden, er under lavmålet.« 340

et stille år

I den første halvdel af 1996 fyldte historierne om de bosniske flygt-
ninge og deres eventuelle hjemsendelse overordentlig meget i me-
dierne. det endte med, at langt hovedparten fik lov at blive. derud-
over var det forholdsvis småt med de principielle diskussioner af den 
danske udlændingepolitik. I starten af januar diskuteredes det kort, 
om danmark fremover skulle undlade at tage imod de såkaldte kvo-
teflygtninge og i stedet hjælpe i nærområderne. dansk flygtninge-
hjælp og det danske Center for Menneskerettigheder var principielt 
tilhængere af at hjælpe i nærområderne, »men begge steder under-
streges, at det også er livsnødvendigt, at danmark fortsat er åben for 
»kvoteflygtninge«.« direktøren i Udlændingestyrelsen Claes Nilas 
havde udtalt, at »Så bliver de pågældende flygtninge i en kulturkreds, 
der er meget meget nærmere deres egen og fysisk også i nærheden af 
deres hjem, i stedet for at blive flyttet til en betonlejlighed i Brøndby 
og gå i gang med 18 måneders danskundervisning«. 341

den 27. januar 1996 kunne Jyllands-Posten meddele, at kravene 
til familiesammenføring ville blive lempet. lovændringen af 1992 
havde indskærpet forsørgelsespligten, så den, der i forvejen boede i 
danmark, skulle garantere en indtjening på to gange bistandshjæl-
pen. dette havde fået antallet af familiesammenførte til at falde fra 
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ca. 8.000 til ca. 5.000 på årsbasis. Udlændingestyrelsens direktør 
Claes Nilas udtalte, at »Nu justerer vi kursen yderligere over for en 
række grupper − set ud fra en udlændingeretlig vinkel. Så der er 
tale om liberalisering. Nu gives der lidt flere tilladelser igen. Men 
tallene vil blive ved med at ligge under tallene fra 1991 og 1992, 
så længe der er tale om et forsørgelseskrav«. 342 Indenrigsminister 
Birte Weiss udtalte nogle måneder senere til Jyllands-Posten, at hun 
var klar over, at antallet af familiesammenføringer ville stige: »Men 
jeg har fået så mange henvendelser − også fra borgerlige politikere 
− om de nuværende regler, at jeg altså nu har besluttet mig for at 
gøre noget.« 343 et par uger senere blev Birte Weiss interviewet til 
Bt under overskriften: »Birte Weiss afviser skrækvisionerne: der 
kommer færre og færre udlændinge.« Ifølge avisen udtalte Birte 
Weiss med et dybt suk: »På trods af det eksisterer påstanden om, at 
danmark er åben som en ladeport. Men det holder ikke en meter. 
Når jeg ser nogle af Bt’s læserbreve, spørger jeg mig selv, om disse 
… meget engagerede … mennesker slet ikke er klar over, hvad der 
er sket.« På spørgsmålet om Birte Weiss’ tal for udlændinge (fire 
pct.) var dækkende, idet tallene ikke dækkede de indvandrere, der 
var blevet danske statsborgere, svarede Birte Weiss, at »Jeg vil ikke 
anerkende den målestok. for hvis man er dansk statsborger, hører 
man automatisk med til den danske befolkning«. endelig sagde Birte 
Weiss om tiden under den borgerlige regering fra 1982 til 1993: »for 
det første gjorde de borgerlige regeringer kun få og halvhjertede 
forsøg på at stramme op. og for det andet kunne langt det meste 
gennemføres administrativt. Altså uden lovændringer.« 344 

I starten af juni 1996 fik dansk flygtningehjælp ny formand. fra 
en stilling som kommunaldirektør i Ballerup skulle Uffe Storm-
gaard nu stå i spidsen for − med Uffe Stormgaards egne ord − en 
»upolitisk organisation«. På spørgsmålet om hvorfor han havde 
sagt ja til jobbet, svarede Uffe Stormgaard: »det gjorde jeg, fordi 
den har en dybde og en vidde, der gør, at vi alle er forpligtede 
som mennesker. og når man bliver spurgt om en så betydnings-
fuld post, og de mener, at den kan man udfylde, så kan man ikke 
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sige nej.« Uffe Stormgaards svar på, hvad dansk flygtningehjælp 
skulle gøre i forhold til den danske befolkning, var: »Information 
og information. Jeg tror nemlig i virkeligheden ikke, at danskerne 
som udgangspunkt er racister eller har racistiske tendenser. Slet 
ikke. Jeg tror, at vi i virkeligheden er et utrolig venligt og åbent 
og humanistisk folk. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man læ-
rer hinanden, at det ikke er fordommene, der skal herske, og at 
vi ved noget om netop de flygtninge.« På spørgsmålet om den 
hidtidige information havde slået fejl, svarede Uffe Stormgaard: 
»Ja, det må man vel … ikke at den er slået fejl, men den har ikke 
været tilstrækkelig. der må være noget galt. der er nogle, der 
ikke ved nok om det.« til frederiksborg Amts Avis udtalte Uffe 
Stormgaard fire dage senere: »Nej, jeg tror slet ikke, danskere er 
racister. Racismen kan piskes op i nogle situationer, og måske kan 
den også bruges politisk. det har jeg slet ikke forstand på. Men 
min erfaring siger mig, at jo mere man ved om de faktiske ting, 
jo større er forståelsen.« 345

I midten af juni 1996 kom det frem, at Amnesty International kri-
tiserede danmark i sin årsrapport, fordi a) det var muligt at anholde 
og frihedsberøve asylsøgere, uden at de havde gjort noget ulovligt, 
og b) at danmark havde lavet en liste over lande, hvorfra enhver 
person ville blive nægtet adgang til asyl i landet. Ifølge Amnesty 
International havde den danske politik udløst en dominoeffekt i 
europa. det hed således i rapporten, at »Amnesty International fin-
der det dybt foruroligende, at eU-landene i stigende grad indfører 
mere og mere restriktive asylprocedurer i deres iver efter at har-
monisere asylpolitikken efter laveste fællesnævner«. 346 dagen efter 
havde Berlingske tidende en artikel med overskriften: »Politikere: 
Amnesty skyder sig selv i foden.« Politikere fra Socialdemokratiet, 
Venstre og de konservative mente, at Amnesty »har sat en god del af 
sin troværdighed over styr ved endnu engang at henvise danmark 
til »det dårlige selskab« af lande, der krænker menneskerettighe-
derne«. lars Normann Jørgensen, leder af Amnesty International 
i danmark, udtalte, at »Amnesty er til for menneskerettighederne. 
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om vi bliver populære eller upopulære på det, kan ikke være af-
gørende for de sager, vi rejser.« 347 

frederiksborg Amtsavis fortalte den 25. juni 1996, at karlebo 
kommune i Nordsjælland »sender nødråb til Weiss«. I de to almen-
nyttige bebyggelser egedalsvænge og Islandshøjparken var andelen 
af udlændinge steget fra knap 30 pct. til mellem 37 og 38 pct. i 
perioden 1993 til 1996. karlebo kommune var selv af den opfat-
telse, at der burde indføres kvoteordninger mellem kommunerne, 
så kommuner med få flygtninge og indvandrere skulle tage flere 
end kommuner, der i forvejen havde mange. Nogle måneder se-
nere blussede en strid op mellem Birte Weiss og formanden for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe i karlebo, Per frost Henriksen. 
Indenrigsministeren havde i mellemtiden svaret karlebo afvisende, 
at en kvoteordning ikke kunne komme på tale, ligesom der ikke 
ville være mulighed for et indvandrer- og flygtningestop. endvi-
dere havde Birte Weiss skrevet, at »et stærkt bosætningsmønster 
kan skabe problemer for integrationspolitikken«. til det havde Per 
frost Henriksen den kommentar, at »det stærkt ensidige bosæt-
ningsmønster rent faktisk HAR skabt så voldsomme problemer for 
integrationspolitikken, at spørgsmålet er, om den ikke reelt er sat 
i stå«. Per frost Henriksen fortsatte: »Skellet mellem vores frem-
mede og danske borgere bliver måned for måned ikke mindre, men 
tværtimod større. Natlige gadeoptøjer, hvor politiet konfronteres 
med større grupper af aggressive, unge indvandrere, har de sidste 
par uger sendt chokbølger gennem vores kommune. lige om hjør-
net lurer tilstande, vi ellers kun kender fra andre lande. Vi bryder 
os ikke om at tænke på dem, men vi er nødt til at tage dem med i 
vores overvejelser.« 348 

den 12. oktober 1996 diskuterede Berlingske tidende over to 
helsider »opbrud i danskheden«. tre af de interviewede var hi-
storikerne Uffe Østergaard og Søren Mørch samt forfatteren ebbe 
Reich. Uffe Østergaard mente ikke, at der på længere sigt ville være 
de store problemer: »det er rigtigt, at de nuværende generationer 
af indvandrere har nogle problemer, men al historisk erfaring viser, 
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at de følgende indvandrergenerationer er højtydende, initiativrige 
og værdiskabende for samfundet. de kommende generationer af 
etniske mindretal vil kunne levere deres naturlige bidrag til den 
samlede danskhedsfølelse.« ebbe Reich så den største fare i den ka-
pitalistiske produktionsmetode: »det danske samfundssind er ved at 
forfalde på grund af tidens totale overgivelse til markedskræfterne. 
Vi er i gang med at skabe et paranoidt samfund, hvor vi ender med 
at skulle have Hells Angels til at beskytte os mod hinanden. Her 
leverer indvandrerfamilierne med deres stærke familiesammenhold 
et fantastisk stykke anskuelsesundervisning i, hvordan vi kan gen-
oprette sammenholdet i familien og på samfundsplanet.« endelig 
var Søren Mørch af den opfattelse, at »historien om en ensartet 
danskhedsfølelse er ved at være færdigskrevet«. om indvandringen 
generelt sagde han: »Man kan ikke fortryde et spejlæg, som man 
siger. Indvandrerne er her, og de vil påvirke den danske mentalitet. 
Men det vil de måske først gøre, når man er ophørt med at betragte 
dem som etniske mindretal. At personligheder som Niels Bohr og 
Georg Brandes rager op i den danske historie, kan alle være enige 
om. Men der er jo ingen, der mener, at de har gjort det, fordi de 
tilfældigvis har en jødisk baggrund.« 349 

december 1996 var præget af en del debat om svindel med asyl-
oplysninger begået af personer med somalisk baggrund. ellers var 
det måske mest bemærkelsesværdige, at ekstra Bladets journalist 
kirsten Jacobsen (der skrev hovedparten af artiklerne i serien God-
hedens Pris) fik svar fra statsadvokaten for Sjælland på sin anmel-
delse om overtrædelse af racismeparagraffen. Anledningen var en 
tv-udsendelse knap tre måneder tidligere, hvor et muslimsk ægte-
par var blevet interviewet og bl.a. havde udtalt: »kvinderne ligger 
og slikker sol helt nøgne. det er syndigt. (…) Hun [hustruen i 
ægteskabet, Aisha] siger, de ligger nøgne som får.« om ægtepar-
rets egen reaktion, hvis en af deres døtre var blevet kæreste med 
en dansker, sagde moderen: »Hvis hun trodser mig, fortjener hun 
døden.« og på spørgsmålet, om familien ønskede at integrere sig i 
det danske samfund: »det vil vi ikke. det forbyder vores religion 
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os. Vil du have, vi skal ende i Helvede bare for at overleve her?« 
Statsadvokaten fandt imidlertid ikke, at der var baggrund for at 
rejse en sag efter racismeparagraffen. I ekstra Bladets leder kon-
kluderedes, at statsadvokatens afgørelse tilsvarende måtte betyde, 
at ekstra Bladet kunne skrive følgende om det muslimske ægtepar: 
»(…) forstenet, en belastning for alt, hvad der er dansk tone, en grov 
udfordring imod vores gæstfrihed. kort og godt: parasitter på det 
danske samfund. og parasitter vil, ifølge ordbog over det danske 
sprog, sige snyltere.« endelig spurgte avisen retorisk regering og 
folketing: »Hvornår tager I initiativ til at afskaffe 266b [racisme-
paragraffen], denne uanvendelige paragraf, der alene er et udtryk 
for politisk korrekthed, for uforpligtende pænhed?« Godt en uge 
senere havde chefredaktør for ekstra Bladet Sven ove Gade en 
længere kommentar, der kan ses som en slags optakt til de kam-
pagner, som ekstra Bladet ville komme til at køre de næste par år. 
om de seneste års udvikling skrev Sven ove Gade: »engang var vi 
en nationalstat, i dag er vi måske på vej til at blive en multietnisk 
nation. Ikke fordi vi har besluttet det, men sådan er udviklingen. 
Nationalstaten er døende, må nødvendigvis få mindre betydning, 
siger de kloge, Samtidig fortæller den skeptiske holdning til eU, 
at de fleste danskere ikke ligefrem føler sig som verdensborgere, 
men mest af alt som danskere.« Sven ove Gade sluttede af med at 
spørge: »kort og godt: Hvad er det for et danmark, vi ønsker? er 
det den velkendte nationalstat, eller er det en multietnisk stat præget 
af især langt flere muslimer?« 350 

en lov om udvisning

Igennem en del af 1995 og 1996 havde der i medierne været en 
ganske intens debat og dækning af det forhold, at en række uden-
landske narkotikaforhandlere på Vesterbro i københavn gennem 
længere tid havde solgt hård narkotika (primært kokain og heroin). 
de kunne ikke udvises, selv om de blev pågrebet, da forbrydelsen 
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ikke i sig selv kunne give en hårdere straf end hæfte eller fængsel 
i kortere tid. derfor fremsatte SR-regeringen i oktober 1996 lov-
forslag om en ændring af udlændingeloven, så sådanne udvisninger 
kunne blive mulige. det blev foreslået, at der indsattes et nyt stk. 
4 i udlændingelovens § 22, så udlændingen kunne udvises, hvis 
»Udlændingen efter lov om euforiserende stoffer efter straffelovens 
§ 191 eller § 191 a er idømt en ubetinget frihedsstraf eller anden 
strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller udlændin-
gen er straffet for gentagne tilfælde af salg af et særligt farligt eller 
skadeligt stof«. 351 

dorte Bennedsen tilsagde på Socialdemokratiets vegne forslaget 
sin støtte, idet hun understregede, at narkotikahandel skulle be-
kæmpes på mange niveauer. det nye i forslaget var det, at »de hid-
tidige regler for udvisning [ændres], således at udvisning ikke fortsat 
skal være afhængig af længden af opholdet i danmark, og således 
at korterevarende straffe også skal kunne føre til udvisning (…), 
men jeg vil godt føje til, at forudsætningen for denne tilslutning 
er, sådan som det jo også fremgår af bemærkningerne til forslaget, 
at afgørelser om udvisning træffes under hensyntagen til danmarks 
internationale konventioner; det drejer sig især om den europæiske 
Menneskerettighedskonvention og om fN’s Børnekonvention og 
flygtningekonventionen«. Birthe Rønn Hornbech fra Venstre og 
Gitte Seeberg fra det konservative folkeparti kunne ligeledes give 
deres støtte til forslaget. 352

Anne Baastrup fra Sf meddelte, at der var meget ringe mulig-
hed for, at Sf kunne støtte forslaget. Baastrup mente, at ekstra 
Bladet havde oppisket en stemning (en række af artiklerne om 
udenlandske narkotikaforhandlere havde været at finde i ekstra 
Bladet), og Anne Baastrup udtalte: »Jeg kan ikke skjule frygten for, 
at lovforslaget kommer til at bære ved til bålet af fremmedhad.« 
Hun tilføjede: »det er derfor en ynkelig udvej her og nu at sende 
dårligt stillede narkomaner ud af landet, blot fordi ekstra Bladet 
har pisket en stemning op mod disse gruppers gadehandel. det er 
vi inderligt imod i Sf. det er at snyde befolkningen på Vesterbro. 
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der er ingen med kendskab til narkomiljøet, der tror et øjeblik på, 
at salg af narko vil stoppe. det vil bare blive udført i det skjulte og 
måske af danskere i stedet for.« Anne Baastrup afsluttede med at 
sige: »Jeg er skuffet over, at indenrigsministeren fremsætter dette 
forslag på denne her måde og håber så sandelig ikke, at det skal 
hastes igennem sådan som rockerforslaget.« 353

Bjørn elmquist fra det radikale Venstre sagde på sit partis vegne: 
»Jeg skal starte med at sige, at vi kan støtte det. det er selvfølgelig 
ikke vores allerstørste livret, men omvendt må vi altså en gang 
imellem gå ind og tage et ansvar, når det er nødvendigt; det er det 
tit, når man er regeringsparti.« det fik kirsten Jacobsen fra frem-
skridtspartiet til at citere fra en tidligere folketingsdebat (den 16. 
januar 1996), hvor Bjørn elmquist havde sagt: »lad mig så slutte 
af med lidt om udlændingeloven: Jeg var med i 1982, da vi vedtog 
udlændingeloven herinde, og vi havde en lang, lang debat om 
udvisningsbestemmelser, og det er min og det radikale Venstres 
opfattelse, at vi ikke bare kan smide disse udlændinge ud, som vi 
er blevet trætte af, eller som er lidt småkriminelle.« også Bendt 
Bendtsen fra de konservative havde den tidligere debat i folketinget 
i erindring, idet han citerede Bjørn elmquist for følgende: »… vi 
mener ikke, at vi bør ændre vores udlændingelovgivning sådan, at 
der skal være en straf oven i straffen, som består i, at vi bare skil-
ler os af med dem, der er for besværlige.« Bjørn elmquist svarede 
bl.a. til dette, at »Realiteten er jo, det skal jeg da ikke prøve på at 
bortforklare i dag, at vi over for udlændinge først straffer dem på 
lige fod med danskere, der har begået den samme forbrydelse, og 
derefter kan de altså blive vist ud af landet, hvis dommeren har 
sagt, at det skal ske. det er også en ting, som jeg har problemer 
med. det skal der ikke være nogen tvivl om. og jeg kunne egentlig 
også forestille mig, at der er rigtig mange i salen, uanset om de så 
synes, at forslaget her er godt eller rigtigt eller hvad, som har et 
vist problem«. 354

efter et indlæg af kirsten Jacobsen fra fremskridtspartiet tog 
Arne Melchior fra Cd ordet: »det er også en bemærkning til fru 
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kirsten Jacobsen, som fik sagt, at man skulle kunne stille strengere 
krav til udlændinge. Så rettede hun sig selv i nogen grad ved at 
sige: I hvert fald lige så strenge, som man stiller til danskere. Ingen 
af delene er i min subjektive forståelse hverken særlig heroisk eller 
etisk. det er altid god latin at stille de maksimale krav til sig selv og 
vise mere mildhed over for andre, end man viser over for sig selv. 
det tror jeg også har noget med danskhed og vestlig kultur at gøre 
at se sådan på det. og da nogle af dem, der er udlændinge her, har 
lidt enormt meget i en målestok, som hverken fru kirsten Jacobsen 
eller jeg kender til, kan der være en ekstra grund til at fare med 
mildhed, men i hvert fald da ikke med større strenghed end over 
for sig selv.« Helge Bo Jensen fra enhedslisten fulgte op med at sige: 
»efter at have læst forslaget sidder man tilbage med en usædvanlig 
dårlig smag i munden. det dårlige og ubehagelige ligger i den 
måde, hvorpå forslaget laver en usaglig sammenkædning af narko 
og udlændinge i al almindelighed, en sammenkædning, som alene 
tjener til at puste til fremmedfjendtlighed og racisme. Jeg må sige, 
at jeg ganske enkelt ikke fatter, hvordan ministeren og regeringen 
overhovedet kan finde på at bidrage til den afskyelige forestilling, 
som ganske vist ikke har noget at gøre med virkeligheden, men 
som ikke desto mindre trives i store dele af befolkningen, og som 
varmes op af den useriøse del af pressen. det er præcis det bål, som 
regeringen nu bærer ved til med det her forslag. og uanset hr. 
elmquists uomtvisteligt høje moral og hvad der ellers kan anføres, 
så er det jo det her forslag, der stilles.« 355 

Pia kjærsgaard fra dansk folkeparti gav sin tilslutning til forsla-
get: »lad mig sige allerførst, at jeg er faktisk kun glad, når politi-
kere ændrer holdning hen imod det, som jeg synes er rigtigt. det 
skal være sagt til indledning, for der er jo ingen tvivl om, at både 
Socialdemokratiet og det radikale Venstre har ændret holdning. 
det er jeg helt tilfreds med. det synes jeg er meget, meget fint 
– jo før, jo bedre.« Som afslutning på debatten sagde Birthe Rønn 
Hornbech: »der er jo meget forskel på dengang, V og k var i rege-
ring og så nu. det er jo en helt anden opposition, denne regering 
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har, en langt bedre opposition. enhver stramning kan ministeren 
regne med får opbakning. Sådan var det ikke dengang. Hvis man 
overhovedet tillod sig at vippe med et øjenbryn, så var der skrig og 
skrål hver eneste gang. Man kunne jo ikke komme igennem med 
noget. det er forskellen.« 356

Ved den endelige afstemning blev lovforslaget vedtaget med stem-
merne 102 mod 14, idet kun Sf og enhedslisten stemte imod.

I somaliernes tegn

de første måneder af 1997 var der i pressen en massiv dækning af 
somaliske asylsøgere og flygtninges måder at komme hertil og vi-
dere deres ophold i danmark. kritikken var mangeartet. dels var 
der problemer med organiseret indsmugling af somaliere til dan-
mark. I en række tilfælde var der ikke tale om somaliere, men om 
andre afrikanere, der under dække af at komme fra det krigshær-
gede Somalia søgte at opnå asyl i danmark. den anden diskussion 
gik på, at en række af de somaliere, der havde opnået asyl, omgik 
familiesammenføringsreglerne ved at hævde, at fjernere slægtninge 
var deres børn. dermed opstod også en diskussion om den somali-
ske klankultur, hvor et begreb som kernefamilie ikke eksisterede, 
men hvor slægten defineredes langt bredere. 

I ekstra Bladet den 21. januar 1997 udtalte en kriminalassistent fra 
den Centrale Politiafdeling (der stod for behandling af udlændinge) 
på betingelse af anonymitet: »Ingen ønsker at stoppe asyl-snyd.« 
kriminalassistenten ønskede mulighed for at tage fingeraftryk og 
dNA-prøver for at forhindre svindel i asylsager. kriminalassisten-
ten fortalte om sager, hvor asylsøgere oprindeligt hævdede at være 
15-16 år gamle. kort tid efter søgte de så asyl under en ny identitet 
som f.eks. 21-årige, hvorefter de kunne søge om familiesammenfø-
ring med kone og børn. dagen efter kunne ekstra Bladet fortælle, 
at indenrigsminister Birte Weiss havde foreslået øget anvendelse af 
alders- og dNA-tests. dette fik samme dag i Berlingske tidende 
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to somaliere, Mohamed Gelle og Muse Id, til at beskylde de danske 
myndigheder for ærekrænkelse. om problemet med de løgnagtige 
historier om børn, der ikke var biologiske børn af de ansøgende, 
udtalte Muse Id: »familiebegrebet i Somalia er meget forskelligt fra 
det danske. Hvis jeg har boet hos min onkel, og han flygter, er det 
hans pligt at tage mig med, og det eneste, han så kan sige, er: »Han 
er min søn«. det danske asylsystem tager udgangspunkt i kernefa-
milien og har ikke åbne vinduer for slægtninge fra samme familie. 
derfor er det eneste, der er åbent for den familie, at onklen kalder 
drengen »min søn«. der er ingen andre muligheder. Alle andre døre 
bliver lukket.« om dNA-tests sagde de to somaliere, at somaliske 
foreninger havde planlagt en række landsdækkende møder, »fordi 
det både er æreskrænkende og efter vor opfattelse også i strid med 
menneskerettighederne, at myndighederne vil afkræve somaliere 
en dNA-test«. knap 14 dage senere fortalte ekstra Bladet, at Birte 
Weiss ville gøre ordningen med dNA-tests permanent, idet forsøg 
havde vist, at det i 60-70 pct. af tilfældene havde vist sig, at soma-
lierne ikke havde været i familie med dem, der havde ansøgt om 
familiesammenføring. 357

fyens Stiftstidende havde i midten af februar 1997 en artikel med 
overskriften »Borgmesteren: Somalierne er et problem«. odenses 
borgmester, socialdemokraten Anker Boye, udtalte: »de [soma-
lierne] er indiskutabelt meget kulturfremmede og også meget kræ-
vende. de er vanskelige at håndtere og giver flere problemer, end 
vi er vant til med andre grupper af flygtninge.« Anker Boye lagde 
sig dermed på linje med Venstre og det konservative folkeparti i 
odense. Venstres ordfører i byrådet lars Christian lilleholt havde 
kort forinden udtalt, at »somalierne ikke hører til på »vores bred-
degrader«, og at de bør sendes hjem igen«, og den konservative 
rådmand Søren Møller havde erklæret, at »bristepunktet er nået«. 
knap tre uger senere udtrykte somaliere skuffelse over odenses po-
litikere. tre somaliere i odense, hvoraf de to arbejdede for dansk 
flygtningehjælp, udtalte: »det er urimeligt, når nogle af byens 
politikere har påstået, at somaliere er meget vanskelige at integrere. 
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kommunens flygtninge-indvandrer-afsnit har aldrig gjort noget 
for vores landsmænd, så hvad bygger politikerne og kommunens 
embedsfolk deres viden på?« 358 

kort tid efter blev Aalborgs borgmester kaj kjær kaldt racist, 
fordi han havde hævdet, at de somaliske flygtninge ernærede sig 
ved tuskhandel og ikke ønskede at tage imod et arbejde. Ahmed 
S. dualeh, der selv var somalier og havde boet i danmark i 30 år, 
udtalte: »Beskyldningerne er den laveste form for racisme og et 
modbydeligt stempel på alle somaliere.« 359 

I kristeligt dagblad forklarede integrationskonsulent Jens Skov-
holm fra dansk flygtningehjælp: »Somaliske flygtninge vil gerne 
lære dansk og integreres i danmark, men de føler sig lukket ude af 
samfundet og kan ikke se formålet med at lære dansk, når der ikke 
er nogen fremtid for dem på arbejdsmarkedet eller i samfundet. 
derfor dropper de sommetider ud af sprogkurserne.« Jens Skov-
holm mente, at der var myter både blandt danskere og somaliere: 
»Vi tror, at de somaliske flygtninge har svært ved at fordybe sig i de 
integrationsforløb, der bliver stillet til rådighed, og de gennemfører 
ikke altid i det omfang, vi forventer. Men somalierne synes, at de 
gennemfører tilstrækkeligt.« I odense udtalte Muse Id til fyens 
Stiftstidende: »det kan godt være, at du ikke tror på det. Men 
mange somaliere betragter det som et nederlag at skulle modtage 
hjælp fra danmark. Vi siger, at man »tigger fra kommunen«.« 360 

Politiken havde den 23. marts 1997 en længere artikel om so-
maliere i danmark. Antallet af somaliere var gået fra nogle få 
hundrede i 1988 til knap 10.000 ni år senere. Aalborgs borgme-
ster kaj kjær, der ti dage forinden var blevet kaldt racist, havde 
i mellemtiden fået udarbejdet et notat, der fortalte følgende om 
somalierne: »Mange familier vil ikke modtage sprogundervisning 
og har svært ved at fungere i en dansk hverdag. Samtidig tilhører 
en stor gruppe af somalierne de religiøse fundamentalister, der på 
grund af fredagsbøn udebliver fra kurser og beskæftigelsesprojekter. 
Somalierne har en meget anderledes boligadfærd. de bor mange 
sammen og har ofte gæster. det resulterer i meget larm og uro i 
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boligkomplekserne samt et dårligt forhold til naboerne. kommuni-
kationen er dårlig, og endelig går en stor del af sagsbehandlingstiden 
med at kontrollere og udrede de oplysninger, som somalierne giver 
kommunen.« 361 Samtidig undrede Aalborg kommune sig over, at 
så mange uledsagede flygtningebørn fandt vej til kommunen, og 
vicedirektøren i kommunens socialafdeling, Niels tikjøb olsen, 
udtalte: »Vi kan ikke bevise noget videnskabeligt. Men al viden 
starter jo med undren, og vores undren går på, at så mange uled-
sagede børn er i stand til at finde vej herop tilsyneladende helt på 
egen hånd. den situation kender vi slet ikke fra andre flygtnin-
genationaliteter.« 362 også Århus kommune havde oplevet en stor 
stigning i antallet af somaliere i kommunen. fra 1993 til 1997 var 
tallet gået fra 359 til 1.754. Århus kommune havde formelt set en 
flygtningepolitik, der gik ud på at forhindre, at bestemte befolk-
ningsgrupper klumpede sig sammen. I praksis kunne denne politik 
dog ikke håndhæves, idet den anerkendte flygtning kunne flytte 
hen, hvor vedkommende ville efter endt ophold på asylcenteret. 
Sektorchef fra socialforvaltningen i Århus, leif Jepsen, havde udar-
bejdet et notat om somalierne i kommunen, hvori det bl.a. hed, at 
»Vi har sammen med dansk flygtningehjælp vurderet situationen, 
og der er intet foruroligende − de politisk vedtagne mål holdes og 
er også tilstrækkelige«. 363 

den 21. maj 1997 skrev Aalborg Stiftstidende, at indenrigsmini-
ster Birte Weiss ville holde et møde med borgmestrene fra de fire 
store byer, Aalborg, Århus, odense og københavn, der alle havde 
klaget over voldsomme problemer med de somaliske flygtninge. et 
par dage senere kunne kristeligt dagblad fortælle, at Birte Weiss 
nu ønskede en bedre fordeling af de somaliske flygtninge. Ahmed 
f. dualeh, der var talsmand for somalierne, mente, at somalierne 
langsomt var ved at forstå, at det var bedre for dem selv at flytte til 
de mindre byer, »men mennesker vil altid søge derhen, hvor de har 
landsmænd. det kan man ikke forhindre. det er naturligt, og det 
er utopisk at tro, at somaliere skulle være anderledes«. om brugen 
af dNA-tests sagde dualeh: »der kan være fejl i dNA-tests, selv 
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om man siger, at de er meget sikre.« På spørgsmålet om hvordan 
man så skulle sikre sig mod svindel med familiesammenførings-
reglerne, svarede dualeh: »Vi siger, at vi lever i et demokratisk 
samfund. demokratiets vilkår er, at der må være plads til, at nogle 
er mindre pæne. enten skal man efterleve det demokratiske system 
og respekten for mennesket, eller også skal man skabe en politistat. 
Hvis man vil have 100 pct. sikkerhed, er man nødt til at bryde med 
internationale konventioner. danmark har tiltrådt den europæiske 
Menneskerettighedskonvention, der i artikel otte direkte forbyder, 
at man tager den slags midler i brug.« Avisen havde optrykt kon-
ventionens artikel otte, der lyder således: »enhver har ret til re-
spekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. 
Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne 
ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven …« 364 Sf 
og enhedslisten (der var kommet i folketinget ved valget i 1994) 
sammenlignede i øvrigt forslaget om dNA-tests med racelovene i 
30’ernes tyskland, og Søren Søndergaard fra enhedslisten mente, 
på linje med dualeh, at forslaget var på kant med den europæiske 
Menneskerettighedskonvention. de to partier var endvidere af den 
opfattelse, at forslaget ikke tog hensyn til udlændingenes kulturelle 
baggrund og familiemønster. 365 

den 30.maj 1997 fortalte en række aviser, at der var udarbej-
det en rapport om forholdene i Somalia, og konklusionen lød, at 
der ikke længere var nogen fare for forfølgelse i Somalia. det fik 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen til knap to uger senere under 
overskriften »Somaliere skal hjem« at udtale, at »Jeg har bedt inden-
rigsministeren, justitsministeren og socialministeren om at arbejde 
hurtigt med spørgsmålet, og vi er indstillet på også at finde pengene 
til, at det kan lade sig gøre at sende somalierne hjem«. dagen efter 
kunne kristeligt dagblad meddele, at indenrigsminister Birte Weiss 
ingen planer havde om at hjemsende somaliere, før danmark havde 
en aftale med de lokale myndigheder i Somalia. Udlændingestyrel-
sens direktør Claes Nilas udtalte, at »Vi kan ikke begynde at sende 
de somaliske asylansøgere og de, der har fået afslag, hjem, før vi 
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har en aftale med myndighederne dernede. Men fremover vil vi 
begynde at være mere selektive overfor, hvem der får asyl«. Claes 
Nilas kunne ikke sige noget om, hvornår de første somaliere ville 
blive sendt hjem. 366

I starten af juli 1997 kom det frem i pressen, at Somalia tilsyne-
ladende var villig til at tage sine egne borgere retur. denne debat 
og betingelserne for tilbagesendelse blev et hedt emne i pressen 
de næste måneder. Inden da havde formanden for dansk flygt-
ningehjælp Uffe Stormgaard haft en kronik i Jyllands-Posten un-
der overskriften »Somalierne − en udfordring«. Uffe Stormgaard 
mente, at der var mange myter om somalierne, og han fremhæ-
vede, at »Især de somaliske mænd har et stærkt ønske om at kunne 
forsørge sig selv, men alt for sjældent har de muligheden herfor«. 
om hjemsendelse skrev Uffe Stormgaard, at dansk flygtninge-
hjælp »ofte er den bedste løsning på en flygtningekonflikt«, men at 
»det er altafgørende, at man ikke presser en hjemvenden igennem 
i en uholdbar situation«. om somalierne i danmark mente flygt-
ningehjælpens formand, at de »ønsker i høj grad at vende hjem, 
men forudsætningerne synes ikke til stede endnu. derfor må vi 
tage udgangspunkt i, at mange bliver her i en kortere eller længere 
periode, en del sandsynligvis permanent«. 367 Berlingske tidende 
fortalte den 10. juli, at mellem 12 og 15 somaliere, der havde fået 
afslag på asyl, skulle tilbagesendes til Somalia. dagen efter skrev 
Information, at de danske aftaler var indgået »med tvivlsomme 
partnere« i Somalia. der var tale om klanledere fra det nordlige 
Somalia, og generalsekretær i dansk flygtningehjælp Arne Pihl 
Christensen udtalte, at der var tale om »en pragmatisk fremgangs-
måde, som er hensigtsmæssig nok i denne sammenhæng, men som 
man ikke må håbe bliver det almindelige«. 368 knap to uger senere 
kunne Århus Stiftstidende fortælle, at somaliere protesterede mod 
planerne om hjemsendelse. Abdirashid Sheikh Mohamud fra den 
somaliske forening i Århus spurgte: »Vil den danske stat garantere 
for vores liv og sikkerhed i Somalia? og hvem er det, de danske 
myndigheder har lavet aftaler med?« 369
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I begyndelsen af august 1997 kom det frem, at den danske stat 
havde lovet at udbetale 56 mio. kr. i bistand til det nordlige So-
malia mod til gengæld at kunne hjemsende 60 somaliere. Pia 
kjærsgaard fra dansk folkeparti kaldte det bestikkelse. Nogle uger 
senere udtrykte også Venstres Birthe Rønn Hornbech tvivl om 
aftalen: »Selvfølgelig går vi ind for hjælp i nærområdet − men det 
må være på hjælperens betingelser. og efter vores mening er det 
ikke nok, hvis aftalen kun omfatter dem, der har fået afslag på asyl 
− de har jo overhovedet ingen ret til at være her. Aftalen bør også 
omfatte dem, der har fået midlertidig opholdstilladelse.« 370

den 1. september 1997 blev det bekræftet, at Somaliland (den 
nordlige del af Somalia) havde accepteret, at danmark kunne sende 
afviste asylsøgere retur. Allerede dagen efter kom det imidlertid 
frem i Aktuelt, at regeringen måske ikke kunne samle flertal i fol-
ketingets finansudvalg til at bevillige 44,5 millioner kr. til bistands-
projekter i Somaliland og Nordøstsomalia. Venstre begrundede sin 
afvisning med, at man ikke ville betale for, at et land tilbagetog sine 
egne statsborgere, mens Sf ikke mente, at der var nogen garanti for, 
at Somaliland ville overholde menneskerettighederne. 371 

den 4. september 1997 havde Mohamed Gelle, somalier og be-
styrelsesmedlem i indvandrerforeningen INdsam samt medlem 
af asyludvalget i dansk flygtningehjælp, et længere indlæg i Po-
litiken. Mohamed Gelle kritiserede Socialdemokratiet for ikke at 
solidarisere sig med samfundets marginaliserede grupper: »Man 
[Socialdemokratiet] bliver enige om ikke at ville miste stemmer, i 
hvert fald ikke på grund af disse vildfarne afrikanere, nu gælder det 
om at udkonkurrere højrefløjen med somaliskfjendtlige holdninger 
for at tilfredsstille vælgerne.« Gelle mente, at medierne havde spillet 
en negativ rolle, idet »medierne deltager i debatten på en unuan-
ceret måde, med ekstra Bladets målrettede fjendtlige kampagne i 
spidsen. Jeg vil gerne slå fast, at danskernes humanistiske grund-
holdning stadigvæk er intakt, de små racistiske bemærkninger som 
f.eks. »rejs hjem, dit sorte svin« kan man godt blive immun overfor, 
men det er en helt anden sag, når nogle politikere manipulerer 

Et_delt_folk.indd   213 03-04-2008   17:48:30



214

situationen«. et par dage senere fortalte Jyllands-Posten, at »So-
maliere føler sig frustrerede«. den somaliske flygtning faadomo 
udtalte: »Vi er trætte af at høre, at der bliver snakket så dårligt om 
os. Vi bliver kaldt uduelige og dovne, men hvad skal vi gøre, når 
der ikke er arbejde og aktivering til os?« 372

den 7. september havde tidligere udenrigsminister og daværende 
formand for Venstre, Uffe ellemann-Jensen, et indlæg i Århus 
Stiftstidende, hvor han bl.a. skrev, at der de sidste år var kommet 
6.000 somaliere til danmark, og at en stor del af disse først var 
blevet afvist af Holland og tyskland, men at danmarks lempeli-
gere asylregler (Uffe ellemann-Jensen har formentlig tænkt på de 
facto-reglen i udlændingelovgivningen) havde gjort det muligt for 
somalierne at tage videre hertil og få asyl. Uffe ellemann-Jensen 
fortsatte: »Somalierne udgør et særligt problem. det hænger sam-
men med, at deres kultur er så fjern fra vores. det vil være meget 
vanskeligt at integrere dem i det danske samfund.« I samme dags 
avis skrev kim Behnke, gruppeformand for fremskridtspartiet, 
at »Somalia-problem blev skabt i 1983«, og at spontane asylsøgere 
indtil da kunne afvises ved grænsen. 373 

den 11. september afviste folketingets finansudvalg at bevillige 
penge i forbindelse med tilbagesendelsen af somaliere. det betød, at 
Somalilands myndigheder nægtede at tage afviste asylsøgere retur. 
Hussein Abdulle, minister i Somaliland, udtalte: »Hvis ikke der 
kommer nogen bistand, gælder aftalerne ikke.« 374

Informationschef i dansk flygtningehjælp, klaus Rothstein, fik i 
midten af september 1997 bragt en kronik i Aktuelt under overskrif-
ten »Jaget vildt«. klaus Rothstein skrev, at »Somalierne er på mange 
måder blevet jaget vildt i den offentlige debat«. om problemet med 
at somalierne primært boede i nogle få byområder, mente Rothstein, 
at det ville være diskrimination, hvis ikke somalierne havde frit bo-
ligvalg. »der er derimod brug for, at kommuner med få flygtninge 
gør en indsats for at både tiltrække og fastholde flygtninge, så de 
store byer ikke er ene om ansvaret.« endelig mente Rothstein, at 
»det danske samfund har brug for at lytte til somaliernes talsmænd 
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og til at inddrage dem i fælles beslutninger, ikke mindst i kommu-
ner, bydelsråd, skoler og lokale boligforeninger. der hvor dialogen 
er stærkest, er problemerne færrest«. 375

Nogle måneder senere kunne man læse to ting, der vedrørte de 
somaliske flygtninge i danmark. for det første kunne Politiken for-
tælle, at det indtil da var lykkedes at tilbagesende én somalier til det 
nordlige Somalia eller Somaliland. Indenrigsministeren ønskede 
ikke at udtale sig. en måneds tid forinden denne nyhed stod det at 
læse i Berlingske tidende under overskriften »Somaliere afvises på 
stribe«, at to tredjedele af de somaliere, der søgte om familiesam-
menføring til danmark, blev afvist, idet dNA-tests havde vist, at 
de ikke var dem, de gav sig ud for. 376

det multietniske til debat

den 22. april 1997 var der i folketinget en forespørgsel til stats-
ministeren og indenrigsministeren: »Hvilke oplysninger kan rege-
ringen give om danmarks udvikling til et multietnisk samfund?« 
forespørgslen var stillet af dansk folkeparti, og Pia kjærsgaard 
begrundede bl.a. forespørgslen således: »debatten i dag er en af de 
sjældne, hvor folketingets medlemmer får lejlighed til at se lidt 
længere frem end blot til den næste finanslov; men debatten i dag 
er også af langt større vigtighed end 100 finanslove. den drejer sig 
nemlig om det danske folks fremtid, om vores børns fremtid og 
om vores børnebørns fremtid inden for danmarks grænser.« om 
udviklingen generelt sagde Pia kjærsgaard, at »det er dansk folke-
partis opfattelse, at udviklingen stadig kan vendes, men at der – så-
fremt man overhovedet ønsker at vende denne udvikling – snarest 
må træffes dybt alvorlige og vidtrækkende beslutninger«. efter at 
have nævnt Socialdemokratiets hovedansvar for udlændingeloven 
af 1983 kom Pia kjærsgaard til det multietniske samfund: »først og 
fremmest blev vi altid dengang nærmest rutinemæssigt belært om, 
at det var den rene og skære racisme at stille den slags spørgsmål. 
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dernæst fik vi at vide, at vores beregninger var vildt overdrevne, 
og skulle det på en eller anden måde blive lidt multietnisk, så ville 
det i hvert fald på alle tænkelige måder blive en meget stor berigelse 
for os kulturfattige danskere. I dag er det ganske andre toner, der 
lyder fra magthaverne, som på dette område er milevidt fra den 
danske borgers virkelighed. Nu får vi at vide, at vi må anerkende, 
at danmark er multietnisk, uden videre vrøvl acceptere det og 
indrette os på det efter den nye situation.« 

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen tog herefter ordet og sagde, 
at indenrigsministeren nærmere ville redegøre for flygtninge- og 
indvandrerområdet, »men jeg er nødt til at sige fra starten, at jeg 
ikke bryder mig om den tone, der lægges op til her«. og statsmi-
nisteren fortsatte med at sige, at »Jeg synes, vi en gang imellem skal 
passe på ikke at hale hinanden ned på et niveau, der kan misforstås, 
i en toneart, der ikke er rar at høre på, og som er skræmmende. Jeg 
går ud fra, det ikke har været sigtet. Jeg håber det i hvert fald ikke«. 
Statsministeren sluttede af med at sige, at han var glad for debat-
ten, »så vi kan få fjernet myter og få kendsgerninger og holdninger 
frem, som vi kan være bekendt. desværre præges netop denne type 
af debat alt for ofte af unuancerede fremstillinger. I dag skal vi have 
hele billedet, det virkelige billede og det ordentlige billede«. 377 

Indenrigsminister Birte Weiss startede med at slå fast, at »danmark 
kan ikke melde sig ud af den moderne verden«. efter at have nævnt 
at antallet af personer fra den tredje verden i danmark udgjorde 
160.000, spurgte indenrigsministeren: »Betyder dette – og dermed 
henviser jeg så også til tallene – at de fremmede, det siger jeg i citati-
onstegn, »de fremmede« er ved at stjæle danmark fra os? Betyder det, 
at puslingelandet, som ellers er kendt for at hygge sig i smug, mister 
sin kultur, sin egenart, sin religion og sit fredelige demokrati?« om 
dem, der frygtede dette, sagde ministeren, at »de bliver vrede, når 
man gør opmærksom på, at alt det væsentligste tankegods, som det 
danske velfærdssamfund er bygget af, simpelt hen er kommet til os 
udefra«. efter at have nævnt tidligere tiders indvandring som f.eks. 
hollændere på Amager, polakker på lolland samt jøder sagde Birte 

Et_delt_folk.indd   216 03-04-2008   17:48:30



217

Weiss, at »efter datidens målestok var de grupper, jeg nævner her, 
fuldt så fremmedartede som mange af vor tids flygtninge og indvan-
drere«. Birte Weiss sluttede af med at sige, at der under den borgerlige 
regering ikke var sket noget på integrationsområdet, men at den 
socialdemokratiske regering var i gang med at rette op på det. Pia 
kjærsgaard var ikke tilfreds med ministerens redegørelse og nævnte 
bl.a., at »landets krisecentre bestormes af fremmede kvinder, som pa-
nisk flygter fra deres voldelige ægtefæller. er det kulturberigelse? Jeg 
synes det ikke. (…) Ghetto efter ghetto skyder op specielt i de større 
danske byer: Vollsmose i odense, Gellerupparken i Århus, Nørrebro 
og Vesterbro i københavn og ikke mindst i de storkøbenhavnske 
kommuner ude på Vestegnen. I flere af områderne er over halvdelen 
af indbyggerne fremmede. I flere af folkeskolerne i disse områder er 
op mod 90 pct. af eleverne fremmede«. om kriminaliteten sagde Pia 
kjærsgaard, at »Andengenerationsindvandrere udgør nu halvdelen 
af de unge kriminelle, som anbringes på landets lukkede døgninsti-
tutioner«. Pia kjærsgaard sluttede af med at sige, at »det er jo ikke 
overraskende, heller ikke efter at man har hørt statsministerens og 
indenrigsministerens taler her i dag, at nogle af de traditionelle, so-
cialdemokratiske vælgere vender det gamle arbejderparti ryggen. det 
lader ikke til, at en stor del af arbejderne har tillid til Socialdemokra-
tiet, og jeg tror, det meget er på grund af partiets fremmedpolitik, 
partiets ulandspolitik og partiets kulturpolitik, hvilket i øvrigt også 
mange undersøgelser viser«. 378 

Poul Qvist Jørgensen fra Socialdemokratiet gik i rette med Pia 
kjærsgaard. Han måtte »konstatere, at det fra fru Pia kjærsgaards 
side var en tale af sædvanlig ulækker skuffe med påstande, ge-
neraliseringer og menneskehad. det står ikke i mit manuskript, 
men det var det klare indtryk, den efterlod, som jeg i øvrigt 
også havde en forventning om ville være tilfældet«. Poul Qvist 
Jørgensen mente ikke, at danmark bevægede sig i retning af et 
multietnisk samfund og mente i øvrigt, at dansk folkeparti stod 
for »en langstrakt, ensformig dialog, der oftest er inspireret af de 
værste fremmedhadsideologier«. Qvist Jørgensen fortsatte med at 
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sige om dansk folkeparti og fremskridtspartiet, at disse partier 
kaldte indvandrere, der havde fået dansk statsborgerskab for »pa-
pirdanskere«, »hvilket i sig selv er et ulækkert udtryk, når man 
betragter procedurer og betingelserne for at opnå et indfødsret-
skab«. Poul Qvist Jørgensen mente, at dansk folkeparti kun var 
interesseret i at trække de negative historier frem, og »det samme 
gælder til en vis grad den ulækre kampagne, et dansk dagblad 
for nylig har lanceret, og som nogle af os demonstrerede imod på 
Rådhuspladsen i københavn«. 379 

Birthe Rønn Hornbech fra Venstre lagde ud med at sige, at »I 
Venstre betragter vi ikke danmark som et multietnisk eller mul-
tikulturelt samfund, og vi mener heller ikke, danmark skal være 
det«. I forlængelse heraf sagde hun, at »kun hvis de udlændinge, 
der kommer til danmark, selv ønsker at stå udenfor, og kun hvis 
det danske fællesskab holder vore udlændinge uden for fællesskabet, 
vil der opstå et multietnisk eller multikulturelt samfund«. Hen-
rik Svane fra det radikale Venstre spurgte på baggrund af Birthe 
Rønn Hornbechs indlæg: »Når fru Birthe Rønn Hornbech snakker 
om, at flygtninge og indvandrere skal tilpasse sig danske normer 
for at kunne klare sig selv her i danmark, bliver jeg nødt til at 
spørge: Hvilke normer er det, vi taler om? dit danmark er ikke 
nødvendigvis mit danmark.« Søren Søndergaard fra enhedslisten 
mente, at det skulle stilles op på en helt tredje måde: »der er altså 
en kamp i den danske kultur, eller inden for det danske samfund, 
mellem en reaktionær holdning, kan man sige, og en fremskridts-
venlig holdning. og nøjagtig den samme kamp er der vel inden for 
indvandrermiljøer og blandt fremmede. derfor handler det først 
og fremmest om i stedet for at stille det op som et spørgsmål om 
dansk kontra udenlandsk kultur at sige, man skal støtte progres-
sive og fremadrettede holdninger i modsætning til reaktionære og 
tilbagestående holdninger.« 380 

Helge Adam Møller fra de konservative udtalte: »det konserva-
tive folkeparti ønsker ikke, at danmark skal udvikle sig til et mul-
tietnisk samfund. Vi ønsker, at det danske samfund også i fremtiden 
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skal være præget af den historie, den kultur, den religion, det sprog 
og de traditioner, som generationer af danskere før os har været 
med til at skabe, forme og viderebringe.« Anne Baastrup fra Sf var 
den næste taler i ordførerrækken, og hun indledte med at sige, at 
»debatten indtil nu har været præget af, at højre side her i salen 
frygter at miste flæskestegen juleaften, men jeg tror ikke, at den 
risiko på nogen måde er på tale, blot fordi der kommer – hvor mange 
procent var det, ministeren nævnte: 4-5 pct. fra andre lande?«. Anne 
Baastrup mente ikke, at det var muligt at nå til enighed, idet »kam-
pen om stemmerne på højre side i salen er for voldsom, og tidligere 
regeringspartier er nu også ved at melde sig under fanerne i en hetz 
mod alle med en anden oprindelse, men jeg har, så meget som jeg 
overhovedet kan, understreget, at hvis vi vil have et andet samfund, 
bliver vi altså nødt til at standse den hetz og lade være med at gå på 
den ubehagelige jagt efter stemmer, og det burde være en selvfølge 
for ansvarlige partier at sikre etniske minoriteter et ordentligt liv 
og at arbejde kraftigt imod den stigende racisme og argumentere 
imod denne nedvurdering af disse mennesker«. 381

Henrik Svane fra de radikale ville »med det samme slå fast, at 
vi ikke kan kalde danmark for et multietnisk eller flerkulturelt 
eller – som det også er sagt under debatten i dag – multinationalt 
samfund. om det nogen sinde bliver det, er jeg stærkt i tvivl om 
med det relativt lille antal etniske minoriteter, som befinder sig i 
danmark. Med den politik, vi hidtil har ført over for dem, er risi-
koen for – altså for dem, der mener, det er en risiko – at det danske 
samfund udvikles til et multietnisk eller multikulturelt samfund 
ganske enkelt ikke til stede«. 382

Mimi Jakobsen fra Cd mente, at »der bliver hele tiden talt om 
de fremmede, og de fremmede er nu blevet umenneskeliggjort«. 
Mimi Jakobsen afsluttede sit indlæg med følgende: »Men det kan 
ikke være og accepteres som en fornærmelse mod danskheden, at 
der går en lille mor med to børn og nogle gevandter og lidt frem-
mede farvestrålende klæder ned ad fortovet. det vil jeg nægte at 
betragte som en trussel mod danskheden.« 383 
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forespørgslen afsluttedes med, at de tre forskellige forslag til mo-
tiveret dagsorden, fremsat af dansk folkeparti, det konservative 
folkeparti og fremskridtspartiet, blev stemt ned med henholdsvis 
99 stemmer mod 6, 60 mod 46 og 99 mod 6.

»de fremmede«

I april 1997 påbegyndte ekstra Bladet en længere artikelserie med 
titlen »de fremmede«. formålet var at belyse en lang række af de 
forhold, som det stigende antal udlændinge, der havde fået opholds-
tilladelse i danmark siden udlændingeloven af 1983, havde med-
ført. ekstra Bladets kampagne fremkaldte betydelig vrede blandt en 
række af de øvrige medier samt hos en bred vifte af meningsdan-
nere. ekstra Bladet på sin side, med chefredaktør Sven ove Gade 
i spidsen, forsvarede kampagnen med henvisning til, at det var 
vigtigt at få afdækket, hvordan udlændinge med ophold i danmark 
stillede sig til det danske samfund, og hvordan danskerne så på de 
udlændinge, der var kommet hertil. 

Søndag den 13. april 1997 fandt der på Rådhuspladsen i køben-
havn en demonstration sted vendt mod ekstra Bladets kampagne. 
Avisen interviewede dagen før formanden for Socialdemokratisk 
Ungdom Morten Bødskov. Morten Bødskov mente, at ekstra 
Bladets kampagne markerede et lavpunkt, »hvad journalistik og 
tonen over for de nye danskere angår«. da Morten Bødskov blev 
bedt om at konkretisere sin kritik, svarede han, at »for eksempel 
bragte I en artikel for nylig, hvor Sonia dahlgaard skrev om, 
hvor meget flygtninge og indvandrere koster. Sonia dahlgaard 
insinuerer, at flygtninge og indvandrere er en kæmpe økonomisk 
belastning. det gavner ikke samfundsdebatten«. På spørgsmålet 
om ikke det var vigtigt at fremlægge kendsgerninger, svarede 
Bødskov, at »Jo, men i den sammenhæng insinueres det, at flygt-
ninge og indvandrere er en belastning. desuden er det heller 
ikke seriøs journalistik at fremstille danskerne i en læserstorm på 

Et_delt_folk.indd   220 03-04-2008   17:48:31



221

forsiden«. Morten Bødskov var »fuldstændig enig i«, at en debat 
var nødvendig. også konservativ Ungdom tog afstand fra kam-
pagnen, og formanden Søren Vangsø udtalte, at »Markedsføringen 
er grebet forkert an. kampagnen er usmagelig og ensidig. den er 
ikke fair. det er ok at tage en debat, men I har valgt de forkerte 
mennesker til at fremføre synspunkterne«. Samme dag, som de-
monstrationen skulle finde sted, bragte ekstra Bladet en kronik af 
folketingsmedlem for Cd, Arne Melchior. Arne Melchior mente, 
at der igennem alle årene siden 1983 havde været en livlig debat, 
og han brugte som eksempel, at han nogle år forinden havde 
»deltaget i en tomands-diskussion, hvor min modpart var pastor 
Søren krarup, skønt jeg så sandelig ikke havde noget stærkt ønske 
om at debattere netop med ham«. På ekstra Bladets overordnede 
spørgsmål (i forbindelse med kampagnen) om danskerne ønskede 
et multikulturelt danmark eller ej, svarede Arne Melchior, at 
»det kan man slet ikke spørge om, for sandheden er jo den, at 
vi gennem århundreder har haft og fortsat har et multikulturelt 
danmark. det danske sprog, den danske folkekirke og det danske 
kongehus er alle multikulturelle. der findes ikke noget dansk 
alfabet eller en dansk talrække. Hverken bogtrykkerkunsten eller 
fodboldspillet er opfundet i danmark«. 384

den 14. april 1997 havde dagbladet Aktuelt en reportage fra de-
monstrationen på Rådhuspladsen. Arrangørerne, der bl.a. inklude-
rede Mellemfolkeligt Samvirke og en række af de nævnte politiske 
ungdomsorganisationer, blev citeret for at udtale, at ekstra Bladets 
kampagne havde en »stærk racistisk undertone«. en af talerne ved 
demonstrationen havde været antropolog Anne knudsen (senere 
chefredaktør på Weekendavisen), der til avisen udtalte, at »det 
provokerer mig, at avisen laver en kampagne, der forsøger at bilde 
folk ind, at deres naboer er racister. for det er alle dem, der ikke selv 
har erfaringer med fremmede, der risikerer at sluge dette billede 
råt«. Anne knudsen mente ikke, at kampagnen generelt afspejlede 
danskernes holdninger, for »Så ville de fremmedhadende partier få 
langt flere stemmer ved folketingsvalgene«. 385 
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en god uge senere bragte Berlingske tidende en kort notits, 
hvor det fortaltes, at Socialdemokratisk Ungdom opfordrede til 
læserboykot af ekstra Bladet. Samtidig havde dSU fået fremstillet 
en plakat, der forestillede en guillotine med ekstra Bladets logo på 
faldøksen. På plakaten stod der: »Rød og spids. klar til at gøre det 
af med en mørklødet mand.« 386 

den 8. maj 1997 indeholdt ekstra Bladets leder (formentlig skre-
vet af Sven ove Gade) nogle principielle overvejelser om, hvorfor 
avisen havde indledt artikelserien: »Broer, motorveje, indkøbscen-
tre, nye boligområder skyder op og ændrer det danske landskab. 
disse fysiske ændringer er i sig selv dramatiske nok, men langt 
mere dybtgående er den ændring, der sker iblandt os som folk som 
konsekvens af flygtninge- og indvandrerpolitikken. danmark har 
i århundreder modtaget fremmede, men aldrig i så stort omfang 
som i disse år, hvor flygtninge især strømmer til fra Mellemøsten og 
Afrika. denne udvikling har omfattende virkninger − kulturelle, 
religiøse, sociale, økonomiske. På intet tidspunkt har danskerne 
haft mulighed for at sige enten ja eller nej til de fremmede. de 
kommer bare, for sådan er nu engang den officielle politik, der er 
udformet af vore folkevalgte politikere.« 387 

den 23. maj 1997 kunne man læse i ekstra Bladet, at en soma-
lisk familie, bosat i Maribo, modtog i alt 631.724 kr. i bistand fra 
det offentlige. familien bestod af én mand, to koner og 11 børn. 
Sagen havde været nævnt i en debat i folketinget, hvor Venstres 
daværende næstformand Anders fogh Rasmussen af Sf’s leder, 
Holger k. Nielsen, var blevet beskyldt for at være »plat og popu-
listisk«, fordi han havde omtalt sagen fra Maribo. ekstra Bladet 
interviewede den 30. maj en anden somalier i Maribo, der udtalte, 
at »I må ikke skrive, at vi ikke vil integreres. det er vi mange, der 
meget gerne vil. Men enhver kan vel forstå, at bliver der fred i vores 
land, så vil vi gerne tilbage …«. Ca. en måned senere fortalte ekstra 
Bladet, at familien i Maribo nu var kommet op på tre koner, og at 
familien dermed kunne hæve lidt under en million kr. i bistand. 
Samme dag stod der i ekstra Bladet, at avisen var blevet nægtet 
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optagelse af en annonce i Politiken, hvor kampagnen skulle have 
været omtalt. Sven ove Gade havde modtaget et brev fra Politikens 
chefredaktør tøger Seidenfaden, hvori denne bl.a. skrev: »kære 
Gade. Som det vil være dig bekendt, har vi på Politiken tidligt taget 
afstand fra ekstra Bladets kampagne om »de fremmede«. Vi finder 
den fordummende og polariserende, og vi finder jeres påstand om 
på denne måde at nedbryde tabuer forkert og utroværdig. (…) Jeg 
har fundet, at en afvisning af jeres seneste kampagneannonce var 
den klareste måde at markere vores holdning til hele jeres kam-
pagne på. Med venlig hilsen, tøger Seidenfaden.« Sven ove Gade 
mente, at tøger Seidenfadens svar var udtryk for, at »frisind er 
noget pænt og uforpligtende, der ikke må komme i strid med Po-
litikens pænhedsidealer«. 388 
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k APItel 5

Udlændingepolitikken i fokus

en ny indenrigsminister

der var, ved siden af debatten om somalierne i danmark, i efter-
året 1997 en mere generel diskussion om flygtninge-indvandrere. 
den 4. september 1997 kom det frem, at de konservative ønskede 
en væsentlig strammere udlændingepolitik, idet partiet ønskede at 
afskaffe retskravet på familiesammenføring, ligesom det skulle være 
nemmere at udvise udlændinge, der havde begået kriminalitet. Ralf 
Pittelkow, kommentator for Jyllands-Posten, mente, at »Mønsteret 
for valgkampen tegner sig allerede tydeligt«, og denne valgkamp 
ville ifølge Ralf Pittelkow komme til at stå i udlændingepolitikkens 
tegn. to dage senere bragte Jyllands-Posten en længere gennemgang 
af de danske asylregler og muligheden for at ændre på disse. Jyllands-
Posten stillede spørgsmålet: »kunne man ikke bare (…) sige nej til at 
modtage flere flygtninge?« og svaret lød: »Jo, i princippet er der in-
gen juridisk forpligtelse til at modtage flygtninge. (…) Ikke engang 
fN’s flygtningekonvention kræver det af os.« og så nævntes det, 
at to tredjedele af de flygtninge, som danmark valgte at give asyl, 
var de facto-flygtninge, flygtninge, som »typisk flygter på grund af 
borgerkrig eller politisk nød«. Med hensyn til familiesammenførin-
ger ville danmark komme i karambolage med konventionerne om 
familiens enhed, hvis danmark nægtede anerkendte flygtninge at 
få deres familier hertil. Øvrige sammenføringer kunne man godt 
begrænse, men det blev fremhævet, at det i så fald ville hindre, »at 
den danske udvekslingsstudent Peter kan få sin amerikanske kæreste 
Joanna til danmark«, hvis formålet med en stramning var at forhin-
dre, at »Ahmed får Suleyma til danmark fra Irak«. 389
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den 11. september 1997 var der i Århus Stiftstidende en længere 
artikel med overskriften »danskerne frygter de fremmede«. fra juni 
1996 til september 1997 var andelen, der svarede, at de var »meget 
bekymrede« for de fremmede steget fra 18,8 til 35 pct. lektor ved 
Aalborg Universitet Johannes Andersen udtalte, at »Udviklingen 
er meget tankevækkende og ubehagelig, men den afspejler først 
og fremmest det forhold, at det nu er blevet stuerent offentligt at 
tale om de dårlige ting, som indvandrere og flygtninge laver. Man 
kan godt kritisere de fremmede uden at blive kaldt racist«. Medie-
analytiker Preben Sepstrup fra Handelshøjskolen i Århus mente, at 
medierne var ansvarlige for den stigende bekymring: »Selv medier, 
der forsøger at fremlægge sagerne objektivt, kan påvirke befolknin-
gen i negativ retning. Vi bliver stopfodret med historier, og har folk 
bare kimen til at se noget negativt ved indvandrere, så kan de tolke 
historien meget sort og hvidt.« I forlængelse heraf advarede den 
radikale leder, økonomiminister Marianne Jelved, »mod lav debat 
om fremmede«. Marianne Jelved mente, at »der er blevet pisket en 
generel stemning op, fordi nogle få indvandrere og grupper skaber 
problemer. det påvirker tydeligt holdningen til de nye danskere i 
danmark, og vi risikerer derved at gøre det sværere for alle flygt-
ninge og indvandrere at integrere sig i det danske samfund«. 390

den 3. oktober 1997 kom det frem i Jyllands-Posten, at de poli-
tiske ungdomsorganisationer dSU, VU og RVU kritiserede deres 
respektive moderpartier. formanden for dSU, Morten Bødskov, 
udtalte, at »Vi er trætte af at se forskellige socialdemokrater pla-
cere sig til højre for Birthe Rønn Hornbech i flygtningedebat-
ten. Selvfølgelig skal flygtninge og indvandrere have rettigheder, 
pligter, danskundervisning og aktivering. Men vi mangler hele 
værdigrundlaget i debatten«. til en analyse i ugebrevet Mandag 
Morgen, der viste, at socialdemokratiske vælgere overvejede at for-
lade Socialdemokratiet til fordel for de borgerlige partier på grund 
af udlændingepolitikken, svarede Morten Bødskov, at »Man kan 
diskutere, om folk med de holdninger overhovedet hører hjemme 
i partiet«. VU’s formand, troels lund Poulsen, var ikke enig med 
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sin partifælle, evan Jensen (formand for kommunernes landsfor-
ening), der på linje med Århus’ thorkild Simonsen havde foreslået, 
at de somaliske asylsøgere skulle placeres i barakbyer, mens deres 
asylansøgninger behandledes: »det er da tankevækkende, at det 
lige netop skal være mennesker fra Somalia. Hvis man mener, det 
er en god idé, at flygtninge skal være i barakbyer, må det da gælde 
alle flygtninge og ikke kun en bestemt gruppe. ellers ligner det 
noget, man har set i Sydafrika.« endelig var formanden for Radikal 
Ungdom, Anders thomsen, utilfreds med, at partiets flygtninge-
ordfører Henrik Svane havde foreslået at give flygtninge en særlig 
lav flygtningeydelse i stedet for bistandshjælp: »det bryder jeg mig 
ikke om. Vi kan godt stille øgede krav til dem, men vi skal ikke 
til at skelne i sociallovgivningen efter hudfarve − det skal være 
efter behov.« 391 

Nogle dage senere spurgte ekstra Bladet en række personer, hvad 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen efter deres mening skulle 
sige om flygtninge og indvandrere i danmark i sin åbningstale 
til folketinget. Georg Metz fra dagbladet Information udtalte, at 
»Han måtte også gerne sige, at folk skal tage det roligt og ikke 
hidse sig sådan op − det går nok alt sammen«. Sognepræst Søren 
krarup svarede på spørgsmålet: »Jeg ville sige, at danmark ikke er 
et indvandrerland. Jeg ville indstille til folketinget, at hele udlæn-
dingelovgivningen fra 1983 nedlægges. det skal ikke længere være 
muligt at uddele dansk statsborgerskab efter forgodtbefindende. det 
vil blive helt anderledes restriktivt at få fast ophold. I løbet af to 
år har vi fået flere tilflyttere end de 15.000, vi har fået i hele vores 
historie op til vores tid.« 392 

den 8. oktober 1997 kunne Berlingske tidende fortælle, at in-
denrigsminister Birte Weiss lagde »op til brud med automatisk til-
deling af livslang opholdstilladelse til flygtninge. Nu skal de bevise 
evne og vilje til at lade sig integrere. danmark har plads til både 
kameldriveren og kemiingeniøren«. Meningen skulle være den, 
at flygtninge skulle arbejde aktivt for at lære dansk og have vilje 
til at påtage sig arbejde. Hvis det var tilfældet, kunne de påregne 
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permanent opholdstilladelse, ellers ikke. Århus’ borgmester thor-
kild Simonsen var begejstret for forslaget. Han mente, at »forslaget 
ligger fint i tråd med virkeligheden, som vi oplever den ude i lan-
dets store kommuner«. dansk flygtningehjælp var kritisk: »det er 
vigtigt at holde fast i et humant udgangspunkt, når nu flygtninge 
skal kvalificere sig til at få opholdstilladelse. der skal tages hensyn 
til, at mange af de ressourcesvage har viljen, men ikke evnen − de 
skal stadig have en chance,« udtalte vicegeneralsekretær Andreas 
kamm. også Mellemfolkeligt Samvirke var stærkt kritisk: »det er 
meget inhumant og vil skabe en masse utryghed, for det er på ingen 
måde motiverende for integration,« sagde kirsten Hvenegård. 393 

dagen efter havde de tre radikale folketingsmedlemmer elisabeth 
Arnold, Bjørn elmquist og Henrik Svane en kronik i ekstra Bladet, 
hvor de tog afstand fra Birte Weiss’ tanker. det hed bl.a., at »Vigtigt 
for os radikale er, at vilkårligheden ikke vender tilbage til dansk 
asylpolitik. Vi må ikke glemme, at en permanent opholdstilladelse i 
sig selv kan fremme integration. Mens midlertidig opholdstilladelse 
skaber usikkerhed og dermed isolation«. de tre radikale understre-
gede til sidst, at »Vi er altså i arbejdstøjet. Parate til − fRoNtAlt 
− at deltage aktivt i en fordomsfri debat om, hvordan vi får skabt 
en bedre sammenhæng mellem de humanistiske hensyn i asylpo-
litikken, en bedre integration af de fremmede og en bredere og 
bedre folkelig opbakning til den officielle politik«. tre dage senere 
var der i fyens Stiftstidende et interview med professor fra Aarhus 
Universitet lise togeby. Hun sagde afslutningsvis, at »Vi skal ikke 
tro, at flygtningene kommer til danmark, fordi vi er et smørhul 
med en høj bistandshjælp. det er noget sludder og vrøvl. de kom-
mer, fordi de opfylder de internationale betingelser for at blive 
anerkendt som flygtninge. Vi modtager heller ikke flere flygtninge 
end andre europæiske lande. Men selvfølgelig kan vi bygge en mur 
ved grænsen og postere soldater med maskingevær. Vi kan også 
vælge, at livet kun er engelske bøffer og rødvin og lukke øjnene 
for, at andre mennesker myrdes uden for vore grænser. Men er det 
den måde, vi vil leve vores liv på?«. 394
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den 20. oktober 1997 trådte Birte Weiss tilbage som indenrigs-
minister og overlod pladsen til den nu tidligere borgmester i Århus, 
thorkild Simonsen. thorkild Simonsen havde i adskillige år inden 
sin tiltræden været kritisk over for den førte udlændingepolitik på 
en række områder. de radikales Bjørn elmquist udtalte, at »lad 
os nu se. Vi er enige med thorkild Simonsen om at starte på en 
frisk. (…) Giv nu thorkild Simonsen tid til at sætte sig tilrette i 
stolen«. til spekulationerne om at ministerskiftet signalerede en 
højredrejning af udlændingepolitikken, svarede de radikales le-
der Marianne Jelved: »kravene til det uudgrundelige folkedyb er 
sandsynligvis ikke opfyldt, før hver eneste udlænding er smidt ud 
af landet. Skal alle mulige adopterede børn så også smides ud af 
landet?« 395 de radikale var i øvrigt splittede med hensyn til måden 
at integrere udlændinge i danmark på. flygtningeordfører Henrik 
Svane ønskede en form for positiv diskrimination med løntilskud 
til virksomheder, der ansatte flygtninge eller indvandrere, mens 
Bjørn elmquist og elisabeth Arnold ikke mente, at der skulle gø-
res forskel. At diskussionen overhovedet opstod, irriterede ifølge 
Jyllands-Posten socialdemokraterne, fordi forhandlingerne mellem 
de to partier var vanskelige nok, idet der var et socialdemokratisk 
ønske om at stramme, mens de radikale mente, at der allerede var 
strammet nok op. Bt kunne dog dagen efter fortælle, at der snarere 
var tale om, at der i Socialdemokratiet var hele tre fløje i udlæn-
dingespørgsmålet. På »slapperfløjen« fandtes dorte Bennedsen og 
Svend Auken (tidligere havde ole espersen været markant på denne 
fløj, da den var dominerende). »Centrum« udgjordes af Birte Weiss, 
torben lund og Pia Gjellerup, mens »strammerfløjen« bestod af 
en række borgmestre, bl.a. kjeld Rasmussen fra Brøndby (Ishøjs 
borgmester Per Madsen blev anset for at ligge endnu længere til 
højre) samt socialminister karen Jespersen. finansminister Mogens 
lykketoft og statsminister Poul Nyrup Rasmussen mentes også at 
være på vej over til strammerfløjen. Strammerfløjen ønskede at 
nedbringe tilstrømningen til danmark drastisk. opgaven bestod 
nu i at indgå et kompromis mellem de radikale, der nogenlunde 
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svarede til slapperfløjen, og så Socialdemokratiet som helhed. 396 
Blandt de radikale var der som nævnt en vis intern uenighed. de 
to radikale folketingskandidater Naser khader og Morten Helveg 
Petersen skrev i et indlæg i Politiken, at deres parti havde været for 
passive i debatten. I stedet mente de to folketingskandidater, at de 
radikale burde stå som »de varmeste fortalere for en humanistisk 
integrationspolitik. Netop derfor påhviler der radikale en særlig 
forpligtelse til at være konstruktive. Vi er unge radikale, og vi vil 
en ny politik – også på integrationsområdet«. 397

Peter duetoft fra Cd gav et par dage senere sit besyv med i 
debatten. Peter duetoft gik ind for praktiske løsninger og sagde 
generelt om stramninger for at mindske tilstrømningen: »derfor 
er det en dårlig prioritering at bruge alt krudtet på en diskussion 
om adgangsregler. det er utrolig lidt, vi kan gøre, hvis vi skulle 
stramme og samtidig leve op til vore internationale forpligtelser 
og eget livssyn.« 398 

Nogle dage senere, den 12. november 1997, kunne fyens Stift-
stidende berette, at thorkild Simonsen ville fremsætte en række 
forslag til stramninger af udlændingeloven. Bl.a. skulle flygtninge 
have en lavere offentlig ydelse, mens de lærte dansk. kriminelle 
udlændinge skulle kunne udvises i flere tilfælde, og som den væ-
sentligste stramning skulle retskravet for de facto-flygtninge op-
hæves. to dage senere kunne Information fortælle, at de egentlige 
stramninger ikke kunne gennemføres, idet »Større ændringer vil 
ganske enkelt splitte både regeringen og den socialdemokratiske 
folketingsgruppe. den radikale folketingsgruppe er sammen med 
en stor gruppe af socialdemokrater lodrette modstandere af afgø-
rende ændringer af de facto-begrebet«. dagen efter kunne Infor-
mation bekræfte dette: thorkild Simonsen ville nu nøjes med at 
tvinge kommunerne til at aktivere flygtningene. 399 dagen efter 
havde lektor ved københavns Universitet, Hans Jørgen Nielsen, i 
Bt følgende udlægning af, at thorkild Simonsen havde trukket 
kravet om stramninger vedrørende tilstrømningen tilbage: »Rege-
ringen er i en splittet situation både i forhold til de radikale, men 
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også inden for Socialdemokratiet, og så er man meget opmærksom 
på, at det kan koste vælgere, der vil ryge over til dansk folkeparti. 
Men de kan også ryge den anden vej – skolelæreren, der går til Sf, 
hvis det bliver for groft.« 

Venstre og de konservative var ikke tilfredse med udmeldingen 
fra thorkild Simonsen: »der er tilsyneladende overhovedet ingen 
forskel på, om det er Birte Weiss eller thorkild Simonsen, der er 
indenrigsminister. thorkild Simonsen siger nu, at der overhovedet 
ikke kommer nogen ændringer i udlændingeloven – og det er jo 
det stik modsatte af, hvad han sagde for fire uger siden, da han var 
borgmester i Århus,« udtalte Helge Adam Møller fra de konser-
vative. folketingsmedlem Jørgen estrup fra de radikale skrev i et 
indlæg i Politiken, at »Vi er stolte af de gode, gamle principper, 
der ikke skal laves om, fordi nye vinde blæser«. om udlændinge-
loven af 1983 skrev Jørgen estrup, at den »var et radikalt, politisk 
arbejde, og den var banebrydende i og med, at den skabte begrebet 
de facto-flygtninge og dermed gav retssikkerhed til en stor hidtil 
retsløs gruppe. tamilsag og palæstinenserlov er andre eksempler 
på, at det radikale Venstre har været parat til at tage kontroversielle 
standpunkter for at sikre en human flygtningepolitik«. 400 

På grund af uenighederne blev thorkild Simonsens lovforslag 
forsinket. en kilde fra det radikale Venstre udtalte til Jyllands-
Posten, at »Gang på gang bliver thorkild Simonsen overrasket 
over, hvor mange stramninger der allerede er indført på udlændin-
geområdet«. det så nu ud til, at den væsentligste stramning ville 
komme til at bestå i, at forsørgelseskravet ville blive håndhævet i 
højere grad. en lille uge senere forudså kim kjær fra det danske 
Center for Menneskerettigheder, at det kun ville få kosmetisk be-
tydning, hvis regeringen besluttede ikke automatisk at tildele de 
facto-status til flygtninge fra borgerkrigsramte lande: »Jeg vil ikke 
udelukke, at der måske kommer lidt færre spontane asylsøgere 
her til landet, hvis det bliver udbasuneret som en stramning. Men 
i forhold til den nuværende praksis bliver der ikke rokket spor. 
Hovedparten af de folk, der i dag får de facto-status, »hænger« vi 
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stadig på, da vi er forpligtet af internationale konventioner til at 
beskytte dem.« 401 

fyens Stiftstidende gjorde den 6. december 1997 status over 
thorkild Simonsens mislykkede forsøg på at begrænse tilstrøm-
ningen til danmark. efter at have forklaret hvorfor det ikke havde 
været muligt, afsluttedes artiklen med, at »debatten om flygtninge 
og indvandrere stopper ikke her. det havde Poul Nyrup Rasmussen 
nok heller ikke ventet, da han gjorde thorkild Simonsen til inden-
rigsminister for snart to måneder siden. tiden vil vise, hvorvidt 
statsministeren får opfyldt sin egentlige ambition med udnævnel-
sen: At få skabt ro i sit parti. foreløbig ser det ud til at være ved 
at lykkes«. Birthe Rønn Hornbechs konklusion var: »Samlet set 
efterlader forslaget [om bl.a. mere danskundervisning] det indtryk, 
at regeringen nok ønsker mere styr på de mennesker, der bosætter 
sig i danmark, men helt har opgivet at bestemme, hvem og hvor 
mange udlændinge danmark kan rumme.« formanden for dansk 
flygtningehjælp Uffe Stormgaard var forholdsvis positiv efter for-
løbet og mente, at »Hvad angår udlændingeloven og flygtninges 
mulighed for at komme til danmark, er det positivt, at de facto-
begrebet bevares og præciseres. dermed er vi fortsat i stand til at 
imødekomme mange flygtninges legitime beskyttelsesbehov, og vi 
kan fortsat leve op til vores internationale medansvar«. 402

debat om tendenser 

en meningsmåling, der gav dansk folkeparti 14 mandater i folke-
tinget ved et valg, satte gang i en debat om årsagerne til fremgan-
gen (dansk folkeparti havde efter bruddet med fremskridtspartiet 
fire mandater i folketinget). Under overskriften »eliten har ikke 
lyttet« udtalte bl.a. professor ved Aalborg Universitet Jørgen Goul 
Andersen den 14. oktober 1997, at det havde været svært at dis-
kutere de reelle problemer, fordi det så blev taget som udtryk for 
racisme. om sprogbrugen udtalte Jørgen Goul Andersen: »Grænsen 
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for det afskyelige er rykket væsentligt. Pia kjærsgaard har gjort 
det stuerent, men det var Glistrup, som fastlagde dagsordenen.« I 
en leder under overskriften »Højrebølgen« mente Berlingske ti-
dende, at »Vælgerne er på vandring. Socialdemokratiets flygtnin-
gefjendtlige kernevælgere strømmer mod dansk folkeparti, og de 
borgerlige partiers mest borgerlige vælgere formodes at have sat 
kursen i samme retning, fordi det yderste højre ikke blot tilbyder 
at sende de fremmede hjem, men også tilbyder at melde danmark 
ud af europa«. tre dage efter havde forfatteren Jørgen knudsen et 
længere indlæg i Politiken under overskriften »Hvis svinehunden 
vinder«. Underoverskriften lød: »Hvordan ville det egentlig se ud, 
det indvandrerfrie, fredelige, beskyttede, rene Pia kjærsgaards-
danmark?« Jørgen knudsen mente, at »det rene danmark i en 
uren verden vil blive landet med jordens mest beskidte samvit-
tighed og derfor med jordens største behov for at rense sig«. og 
»danskerne vil blive til grin eller forhadt jorden over på grund 
af den iver, hvormed vi søger at udbrede vore overkompenserede 
mindreværdskomplekser«. 403 

et par uger senere havde Information en leder med overskriften 
»Hadets evangelium«. om Socialdemokratiet og ekstra Bladet hed 
det til slut, at »opgiver Socialdemokratiet og mange intellektuelle 
ikke henholdsvis følgagtigheden over for højrevindene og ligegyl-
digheden over for de udstødte, kommer der endnu grimmere ledere 
i ekstra Bladet. og noget, der er farligere end Pia kjærsgaard«. til 
Politiken udtalte miljøminister Svend Auken, at »Vi socialdemokra-
ter skal ikke prøve at spille nogle dumme svin. enhver kan jo se, 
at det egner vi os slet ikke til«. om udlændingene generelt sagde 
Svend Auken, at »faren ved den nuværende debat er, at for mange 
forholder sig til andres fordomme i stedet for at stå frem med deres 
egne positive holdninger og med de mange gode eksempler på, at 
udlændinge har gavnet det danske samfund«. 404

den 13. december 1997 skrev ekstra Bladet, at tV2’s administre-
rende direktør Jørgen flindt Pedersen i tV2’s interne personaleblad 
havde opfordret til, at stationen også bragte positive historier om 
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indvandrere og flygtninge. På spørgsmålet om Jørgen flindt Pe-
dersens medlemskab af Socialdemokratiet spillede nogen rolle for 
hans udmelding, svarede flindt Pedersen: »Min personlige overbe-
visning må overhovedet ikke have noget at gøre med vores linje. I 
øvrigt er det privat, hvad jeg stemmer ved valget. Men vi skal i det 
samlede billede også vise den anden side, succeshistorier med de 
fremmede. for dem er der en masse af. det skal vi gøre, når sam-
lingen af negative historier ikke giver en rigtig fremstilling af hel-
heden.« kulturminister ebbe lundgaard fra det radikale Venstre 
var »yderst tilfreds« med, at tV2 nu ville »nuancere sin dækning af 
flygtninge- og indvandrerdebatten«. ebbe lundgaard udtalte: »Jeg 
vil gerne kvittere for en flot selvransagelse. Når tV2 nu vil fortælle 
om både problemerne og de positive sider ved indvandrere og flygt-
ninge, viser det, at stationen tager sin public-service forpligtelse 
alvorligt.« Medieforsker frands Mortensen advarede omvendt imod 
at tro, at medierne skaber holdninger. Snarere forholdt det sig efter 
hans mening sådan, at »Både tV og aviser kan muligvis skubbe til 
noget, der findes i forvejen, men kun i meget sjældne tilfælde skabe 
en stemning. og det er da hævet over enhver diskussion, at tallene 
fra meningsmålingerne afspejler en reel, folkelig utilfredshed med 
flygtningepolitikken«. endelig mindede frands Mortensen om, at 
»der er sket mange ulykker i den bedste menings navn«. 405

Med fem dages mellemrum havde informationschef for dansk 
flygtningehjælp klaus Rothstein kronikker i henholdsvis Aktuelt 
og Politiken. overskriften i Aktuelt var »Ulvetider for flygtninge«. 
Rothstein rundede af med at sige, at »desværre er debatten gen-
nem nogle måneder blevet mere hadsk. det er derfor ikke uden 
grund, at både den nuværende statsminister og hans to forgængere 
taler om borgfred og nationale kompromiser, ligesom en række 
af landets biskopper har appelleret om anstændighed, fordi po-
pulismen har grebet om sig. Ulvetiderne må afløses af de gamle, 
danske varemærker: tolerance, respekt og forståelse for det ander-
ledes. ellers forhindrer vi flygtningene i at leve op til de krav, vi 
selv stiller til dem«. I kronikken i Politiken gav Rothstein udtryk 
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for den opfattelse, at »det er et demokratisk problem, at menings-
dannelsen ofte sker under falske forudsætninger, fordi politikere 
ikke i tilstrækkelig grad får deres udtalelser konfronteret med fakta 
og konsekvenser«. 406 dagen efter den sidste kronik bragte fyens 
Stiftstidende en kronik af politiassistent Palle ewald under over-
skriften »Hvor går vi hen?«. Palle ewalds opfattelse var den, at »det 
er med multietniske samfund som med kommunisme: Begge dele 
burde aldrig være nået længere end til det teoretiske plan«. og 
om udviklingen i øvrigt var det Palle ewalds opfattelse, at »efter-
hånden som de fremmede vokser i antal, bliver det mere og mere 
almindeligt, at de markerer deres egenart i forhold til den indfødte 
befolkning. en omstændighed, som blokerer for ethvert tilløb til 
noget, der blot minder om integration«. omvendt mente Amnesty 
Internationals generalsekretær lars Normann Jørgensen, at »Smer-
tegrænsen i flygtningedebatten er nået. I stedet for at tale om egen 
»magtesløshed« må vi ranke ryggen og holde den humanistiske fane 
højt«. 407 lars Normann Jørgensen havde en uge senere et indlæg i 
Aktuelt, hvor han om udlændingepolitikken skrev: »Grænsen for, 
hvad vi kan nu, går nemlig ved vores internationale forpligtelse 
gennem fN-konventioner mv. dette har regeringen tilsyneladende 
erkendt nu! Menneskerettighederne er noget af det, vi har at klamre 
os til, når den politiske undergrund smuldrer. dem må vi aldrig 
give køb på!«. 408

den 11. december 1997 kunne Jyllands-Posten fortælle, at de 
samlede udgifter til indvandrere og flygtninge var 10 milliarder 
større end de indtægter, de to grupper bidrog med. til Aktuelt, der 
bragte de samme tal, udtalte Marianne Jelved, at »derfor handler 
det nu om at få indvandrere og flygtninge ind på arbejdsmarkedet. 
og hvis de bliver integreret ordentligt, kan de faktisk blive en 
økonomisk gevinst for samfundet«. 409
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en biskoppelig melding

lørdag den 8. november 1997 kunne Berlingske tidende fortælle, 
at mindst tre (det endte med at blive fem) af landets biskopper om 
mandagen ville komme med en fællesudtalelse vedrørende debatten 
om flygtninge. det drejede sig i første omgang om biskoppen i År-
hus, kjeld Holm, biskoppen i københavn, erik Norman Svendsen 
og endelig Roskilde-bispen Jan lindhardt. erik Norman Svendsen 
udtalte, at »Vi prøver at tale − ikke til den indre svinehund − men 
til den anstændige og ansvarlige side hos politikerne og medierne«. 
om udviklingen sagde han: »I de sidste måneder er der dukket nye 
toner frem, som har skurret i vores ører. Vi hører det som et an-
greb på selve fundamentet for vor hidtidige flygtninge- og indvan-
drerpolitik: det kristne-humanistiske grundlag.« om mandagen 
kunne det læses, at der i teksten, som var sendt til bl.a. præsterne i 
københavns Stift, bl.a. havde stået, at »På baggrund af den aktuelle 
debat om flygtninge og indvandrere opfordres alle ansvarlige til 
at gøre en indsats for, at danmark fører en human flygtninge- og 
indvandrerpolitik«. kirkeminister ole Vig Jensen fra det radikale 
Venstre støttede biskoppernes aktion. »det er tankevækkende, at 
både idrætten via dGI og biskopperne på samme tid føler dette be-
hov for at blande sig i debatten. Jeg tror, at det er en meget direkte 
bekymring for, at den folkelige debat er på vej af sporet,« udtalte 
ole Vig Jensen. også bisperne i Aalborg og Viborg stifter, Søren 
lodberg Hvas og karsten Nissen, stod nu bag udtalelsen. også 
indenrigsminister thorkild Simonsen var glad for udtalelsen. »det 
er hårdt tiltrængt med en anstændig tone. Men det er ærgerligt, at 
det ikke er alle biskopperne, der står bag opfordringen. det ville 
styrke den,« udtalte indenrigsministeren. 410 

der var delte meninger om biskoppernes aktion. Både Politiken 
og Information støttede den på lederplads, hvorimod bl.a. H. Syl-
vest Jeppesen i et indlæg i Berlingske tidende fandt biskopperne se-
lektive: »Hvornår er præstestanden gået i forbøn for de psykisk syge, 
de handicappede, den enlige mor, de hjemløse, narkomanerne, de 
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arbejdsløse?« også Birthe Rønn Hornbech fra Venstre var kritisk: 
»Jo, disse åh, så anstændige og ansvarlige biskopper takker for, at 
de ikke er som os andre svinehunde. I næstekærlighedens hellige 
navn revses det kristne, danske folk. Iklædt bispekåbens silke mis-
tænkeliggør denne politisk korrekte elite det folk, som de herrer 
totalt har mistet forbindelsen til. for hvad i alverden ved en biskop, 
der bare kan trække sig tilbage til den rummelige skatteyderbetalte 
bispegård overhovedet om, hvordan det er at bo på 6. sal i det tæt-
bebyggede betonhelvede ved Brøndby Strand?« dagen efter udtalte 
sognepræsten i Skovshoved, Johannes H. Christensen om biskop-
pernes udtalelse, at »det er en degneagtig, nedladende belæring, 
som intet har med kristendom at gøre«. den fynske biskop kresten 
drejergaard, der ikke havde skrevet under på udtalelsen, udtalte, at 
»det er problematisk, når man påberåber sig selv som kirke, for det 
er dem, man taler til, også«. 411 Sven ove Gade fra ekstra Bladet 
sammenlignede biskopperne med Jørgen flindt Pedersen fra tV2. 
Han kaldte dem »fløjlsmaverne«, der »her og hisset til alle tider 
vil stille sig til rådighed for den herskende klasse. Med eller uden 
fløjlskåber, de kender deres pligt. Biskopperne ønsker »humanitet«, 
tv-direktørerne bedre balance. Indholdet er det samme. det er bare 
et spørgsmål om ord«. Ralf Pittelkow mente i Jyllands-Posten, at 
»kultureliten har sin egen form for snæversyn i flygtningedebatten: 
fornægtelsen af, at vi står med et kultursammenstød«. Ugen efter 
kaldte Søren krarup i ekstra Bladet biskopperne for »fem fromme 
fedterøve«. og Søren krarup fortsatte: »de fem biskopper, der op-
fordrer til en »pæn« tone i udlændingedebatten, misbruger deres 
status til at fedte for den herskende, politiske korrekthed. de er en 
skam og en skændsel for en luthersk-evangelisk kirke.« 412
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om flygtningehjælpens genvordigheder

den 17. december 1997 blev formanden for dansk flygtninge-
hjælp Uffe Stormgaard citeret for at sige, at »Regeringen slår dansk 
flygtningehjælp ihjel«. Baggrunden var et integrationsforslag fra 
regeringen (den del af thorkild Simonsens plan for stramninger 
af udlændingeloven, der var tilbage), der ville lægge integrationen 
ud til kommunerne og således fjerne den fra flygtningehjælpen. 
dette ville betyde, at dansk flygtningehjælp måtte afskedige 780 
af sine 800 medarbejdere. Uffe Stormgaard udtalte dagen efter til 
Politiken, at »det er også fint, at kommunerne får et større ansvar. 
Men det kunne lige så godt ske i samarbejde med os. Hele vores 
netværk og vores ekspertise slås i stykker, og der bliver jo ikke færre 
flygtninge, der skal integreres«. lars Normann Andersen fra Amne-
sty International udtalte, at »Man skal være meget forsigtig med at 
svække dansk flygtningehjælp og smide ressourcer over bord ved 
at undervurdere de resultater, som flygtningehjælpen gennem de 
sidste årtier har skabt på integrationsområdet«. Nogle dage senere 
var Uffe Stormgaard til dels beroliget efter at have talt med inden-
rigsminister thorkild Simonsen: »Vi fik ingen konkrete løfter, men 
mødte stor forståelse. det vigtigste for mig i diskussionen var, at vi 
skal kunne bevare vores netværk og fem regionale kontorer, og det 
mener jeg, der var stor forståelse for.« 413 Information kunne samme 
dag citere fra det brev, som flygtningehjælpen havde sendt til In-
denrigsministeriet, inden forsikringerne om fortsatte bevillinger 
til flygtningehjælpen var gjort klar: »Som du ved fra medierne, er 
vores reaktion på integrationsstyrkelsen meget positiv. til gengæld 
kan du heller ikke fortænke os i at være forvirrede, grænsende til 
fortvivlede, når vi ikke kun i forberedelsesfasen, men også nu hvor 
forslaget tager konkret form, føler os holdt udenfor.« Information 
havde fire dage senere følgende karakteristik af dansk flygtninge-
hjælp: »trods pragmatisme og forsigtighed har dansk flygtninge-
hjælp stukket hovedet frem på afgørende tidspunkter i den danske 
flygtningedebat − samlet penge ind til verdens flygtninge i en 
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kold tid eller udtalt sig på tværs af embedsmænds kolde afgørelser i 
asylsager − og det har slidt på politikernes tolerance.« 414

da det stod klart, at en integrationslov ville betyde, at integratio-
nen af flygtninge ville overgå fra dansk flygtningehjælp til kom-
munerne, udtalte flygtningehjælpen, at man så måtte profilere sig 
stærkere. formanden Uffe Stormgaard udtalte, at »det er vigtigt 
for mig at understrege, at dansk flygtningehjælp ikke er imperie-
byggere. Vi skal ikke bevare organisationen og den store medar-
bejderstab for organisationens skyld, men alene for flygtningenes«. 
dansk flygtningehjælp ville fortsat kaste sig ud i »de største ud-
fordringer«, »Selv om vi føler, at den nye lov på en række områder 
stiller flygtningene dårligere, tror vi så meget mere på, at dansk 
flygtningehjælp vil være et uundværligt redskab til at skabe bedre 
vilkår for de mange mennesker, der har brug for støtte«. 415

I det nye år havde Uffe Stormgaard et indlæg i Berlingske ti-
dende med overskriften »Nytårsønsker for flygtninge«. Uffe Storm-
gaard blev ofte spurgt, skrev han, om flygtningehjælpen var blevet 
nedlagt: »Heldigvis kan jeg svare klart nej. Vi lever og har det godt. 
flygtningehjælpen har nemlig fortsat en vigtig rolle, både i det 
hjemlige flygtningearbejde og internationalt.« om afskedigelserne i 
dansk flygtningehjælp skrev Stormgaard, at »Nogle medarbejdere 
vil nok søge nye job i kommunerne, men mange vil forlade flygt-
ningearbejdet − ikke mindst fordi de ikke ønsker at arbejde med 
den nye lovs forskelsbehandling. de tager en viden med sig, som 
fremtidens flygtningearbejde kommer til at savne.« Uffe Stormgaard 
havde »et nytårsønske for flygtningedebatten. drop snakken, om at 
integrationen er slået fejl. tro ikke, at integration er det samme som 
fordanskning. det er en mangeårig gensidig proces. (…) Glem ikke, 
at det danske samfund og flygtningene i fællesskab også har opnået 
flotte resultater. op mod 100.000 flygtninge har i løbet af de seneste 
fire årtier fundet en ny fremtid her«. 416 
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en strid om en hjemmeside

den 20. december 1997 fortalte ekstra Bladet, at Udlændingesty-
relsen (afløseren for direktoratet for udlændinge) på sin hjemmeside 
udførligt forklarede, hvordan de danske asylregler var, hvordan 
man kunne klage over afslag, hvordan man kunne få familiesam-
menføring samt størrelsen på lommepengene. dette kunne læses 
på engelsk, arabisk, dansk, urdu, tyrkisk og serbokroatisk. John 
Vinther fra det konservative folkeparti havde stillet spørgsmål til 
indenrigsminister thorkild Simonsen, 1) om ministeren fandt det 
forsvarligt at vejlede i, hvordan man lettest fik asyl, 2) hvor længe 
hjemmesiden havde eksisteret, og om den havde haft indflydelse 
på asyltallet, og 3) hvilke initiativer indenrigsministeren ville tage 
for at få lukket hjemmesiden. tre dage senere citerede Informa-
tion direktør i Udlændingestyrelsen Claes Nilas for at sige, at »da 
indholdet af styrelsens home page synes at give anledning til tvivl 
og misforståelser, finder Udlændingestyrelsen det nødvendigt at 
udarbejde en ny udgave af styrelsens home page, således at sådan 
tvivl og misforståelser ikke i fremtiden kan opstå«. ekstra Bladet 
reagerede i sin leder med tilfredshed på beslutningen om at ændre 
hjemmesiden. om den oprindelige hjemmeside skrev avisen, at 
»de eneste, der profiterer af en sådan propaganda, er de skrupelløse 
menneskesmuglere, der for store summer sælger drømmen om et 
bedre liv til folk, hvis tilværelse synes udsigtsløs. Så meget desto 
mere grund er der til at sætte en stopper for Udlændingestyrelsens 
elektroniske turistbrochure«. 417 

Generelt var debatten i begyndelsen af det nye år spredt. den 7. 
januar 1998 talte Berlingske tidende om et »markant fald« i antal-
let af asylsøgere, idet dette tal var faldet med 16 pct. Cd mente, 
at det kunne være et »Moralsk problem med færre asylansøgere«, 
og den radikale Bjørn elmquist udtalte, at »færre udlændinge er 
ikke noget mål. danmark skal fortsat tage sin del, og den skal ikke 
være mindre«. 418 
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Integrationsloven og den løbende debat

den 13. januar 1998 havde Birthe Rønn Hornbech fra Venstre en 
kronik i Berlingske tidende, hvor hun gjorde indsigelse mod det 
forslag til integrationslov, som indenrigsminister thorkild Simon-
sen havde fremlagt. Birthe Rønn Hornbech mente, at »Med den 
nye lov udråbes danmark for første gang officielt som indvandrer-
land. flygtningestatus reduceres til alene at være et adgangstegn 
til danmark. Har en asylsøger først fået flygtningestatus, drejer alt 
sig efter den nye lov om at gøre enhver udlænding til indvandrer 
ved at opmuntre den enkelte til at gøre sig fortjent til permanent 
ophold i danmark«. dagen efter havde Rønn Hornbech et længere 
indlæg i Bt under overskriften »Nyrup løj for åben skærm« i sin 
nytårstale. det havde vist sig, at antallet af godkendte flygtninge 
i 1997 ikke var de af Nyrup oplyste 5.709, men derimod 8.253. 
thorkild Simonsen svarede tre dage efter i Bt, at »Udlændinge-
området er et kompliceret område. der er mange måder at opgøre 
tallene på. Hvordan skal udlændingemyndighederne f.eks. rubri-
cere afrikanere, der kommer til danmark uden identitetspapirer?«. 
og thorkild Simonsen fortsatte: »de 3.000 personer, som Birthe 
Rønn Hornbech uden at blinke påstår, at regeringen har skjult, har 
hun og folketinget da fået besked om.« 419 

dagen efter kritiserede Sven ove Gade i ekstra Bladet rege-
ringens udspil til at sikre bedre integration. Han mente ikke, at 
regeringen forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt flygtninge 
skulle gøres til indvandrere, og han fremdrog, at ekstra Bla-
det »Ved forskellige lejligheder har spurgt politikerne om, hvor 
mange flygtninge vi kan og skal modtage. Vi har ikke fået noget 
svar, for der gives ikke noget, siger de«. om danskerne mente 
Gade, at de ikke ville lade sig »manipulere af nomenklaturaens 
godhedsprincipper. de ønsker selv at tage stilling, og det forud-
sætter, at de præsenteres for kendsgerningerne. Sker det ikke, vil 
fremmedpolitikken komme til at indtage en endnu større del af 
den offentlige debat«. dagen efter havde troels lund Poulsen og 
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karsten A. Petersen fra Venstres Ungdom en kronik i Berlingske 
tidende under overskriften »fjenden, det er os!«. I kronikken 
spurgte kronikørerne bl.a.: »er danskheden − hvor udefinerbar 
denne størrelse end er − virkelig så svag, at den ikke kan modstå 
påvirkninger fra disse mennesker?« tilstrømningen til danmark 
var ikke »så enkel at regulere. det bærende princip, de faco-be-
grebet, der står for 75 pct. af alle flygtninge i danmark, er ikke 
lige til at afskaffe«. kronikørerne sluttede af med at skrive, at »der 
er ikke behov for politikere, der løber efter folkestemningen«. 
Bt interviewede kort dorte Bennedsen efter en folketingsdebat, 
hvor hun havde udtalt, at der ikke var nogen problemer forbundet 
med det antal flygtninge, som danmark modtog hvert år. og 
dorte Bennedsen var ifølge avisen fortrøstningsfuld med hensyn 
til udviklingen: »Meget ofte fungerer de nye danskere bedre i små 
miljøer. facts og tal kan aflive myterne. Så kan man på baggrund 
af tallene give sig til at diskutere, om der er for mange. Men så 
bliver diskussionen mere reel.« 420 

den 8. februar 1998 offentliggjorde Bt en undersøgelse, der 
viste danskernes holdninger til udlændinge på en række områder. 
der var en meget stor tilslutning til forskellige stramninger, bl.a. 
nedsat ydelse til nyankomne flygtninge samt forbud mod ægte-
skaber i den periode, en asylsøger fik behandlet sin ansøgning, for 
at undgå proformaægteskaber. omkring 80 pct. støttede sådanne 
forslag. På spørgsmålet om hvordan samfundet burde reagere, hvis 
en indvandrer eller flygtning mente, at hans jobansøgning blev 
sorteret fra på grund af det fremmedklingende navn, mente 60 pct., 
at der ikke skulle reageres på det. det fik Sf’s Margrete Auken til 
at sige, at undersøgelsens resultat var skrækkeligt: »det er alt for 
mange, der synes, det er i orden at diskriminere folk med særpræ-
gede navne. det, jeg mest af alt har imod en diskriminering, er, at 
vi får et dårligere samfund ud af den. det gør vi, når folk ikke får 
mulighed for at bruge de evner, de har.« fem dage senere fortalte 
Bt, at antallet af udenlandske statsborgere fra 1985 til 1998 var 
steget fra ca. 107.000 til lige knap 250.000. Samtidig kunne avisen 
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fortælle, at hver femte tyrker i danmark havde erhvervet dansk 
statsborgerskab. 421 

folketingsvalget den 11. marts 1998 nærmede sig, og en uge før 
havde københavns biskop erik Norman Svendsen et indlæg i Ber-
lingske tidende. om udlændingepolitikken sagde han, at »egentlig 
havde jeg håbet på, at et bredt flertal af folketingets partier var 
nået til enighed herom inden valget. Så var vi blevet sparet for, at 
bestemte grupper af medmennesker bliver udråbt som det danske 
hovedproblem«. om sin tidligere aktion med fire andre biskopper 
skrev Norman Svendsen, at der havde været kritik, »Men langt 
de fleste reagerede positivt og forstod vores anliggende, der mere 
handler om etik end politik. Set i bakspejlet er jeg ikke i tvivl om, 
at bispeudtalelsen fik positiv betydning for en mere nuanceret debat 
i medierne og for den politiske vilje til at vedkende sig sit ansvar 
for en anstændig flygtningepolitik«. en lille uge senere kunne man 
i Århus Stiftstidende læse, at »Nu er det muligt at undgå ghetto-
erne«. Medlem af folketinget for Socialdemokratiet Sonja Mik-
kelsen skrev, at »Med ny lov går det blandt andet den rette vej med 
beboersammensætningen i Gellerup [forstad til Århus]«. det var 
afgørende, at »vi efter den 11. marts kan samle et flertal i folketin-
get for en menneskelig, men konsekvent udlændingelov og for at 
sprede flygtningeopgaven til alle kommuner«. 422 

Valget den 11. marts 1998 endte med den snævrest mulige sejr 
til Poul Nyrup Rasmussen, der kunne fortsætte som statsminister i 
regering med de radikale. På den modsatte fløj var det bemærkelses-
værdigt, at dansk folkeparti kom i folketinget med 13 mandater. 
den 2. april 1998 havde Preben Wilhjelm, tidligere medlem af fol-
ketinget for VS, et længere indlæg i Berlingske tidende, hvor han 
forsøgte at fortolke valgresultatet. Idet partierne til højre for midten 
tilsammen var gået tilbage med fem mandater, mente Wilhjelm 
ikke, at der var markante vælgerkrav om stramninger: »Men det 
betyder ikke, at den proportionsløse fokusering på dette spørgsmål 
er ligegyldig. For titusindvis af mennesker af kød og blod er det en voldsom 
belastning oven i deres svære situation uden hjemland at blive udskreget som 

Et_delt_folk.indd   243 03-04-2008   17:48:36



244

det største problem for værtslandet. og det kompromitterer os i omver-
denens øjne, at vi har ladet det komme dertil.« Preben Wilhjelm 
opfordrede til et nationalt kompromis om flygtningepolitikken med 
bevarelse af retskravet på familiesammenføring og retskravet for de 
facto-flygtninge og afsluttede med at skrive, at »Politiske slagsmål 
er demokratiets væsen. Men det skal være på et oplyst grundlag og 
ikke med en udsat minoritet som prügelknabe«. 423

den 1. maj 1998 kunne bl.a. Aktuelt og Jyllands-Posten fortælle, 
at de politiske partier var tæt på at nå til enighed om udlændingepo-
litikken. de væsentligste stramninger bestod i, at flygtninge skulle 
have en særlig integrationsydelse, der var 2.000 kr. lavere end bi-
standshjælpen samt afskaffelse af retten til at blive familiesammenført 
med sine forældre i danmark. 424 otte dage senere skrev det radikale 
amtsrådsmedlem for københavns Amt, Mazhar Hussein, en kronik 
i Information med overskriften »de radikale og forskelsbehandlin-
gen«. Mazhar Hussein var utilfreds med, at det ifølge lovforslaget 
ikke skulle være muligt for en udlænding på under 25 år at få fa-
miliesammenføring. Hussein sluttede af med at skrive, at »Hvis vi 
fortsætter med at sælge ud af retspolitikken, som i høj grad udgør 
partiets identitet og sjæl, så er jeg bange for, at det vil udvikle sig til 
et ophørsudsalg. Hvis vi ikke kan fastholde en radikal retspolitik i 
regeringen, så er vi bedre tjent med fremsendelse af en opsigelse af 
regeringssamarbejdet. Hellere i dag end i morgen«. tre dage senere 
stod der at læse i kristeligt dagblad, at »Præster kritiserer ny ud-
lændingelov«. På et møde i retsudvalget havde domprovst Anders 
Gadegaard om forældres ret til at komme til danmark sagt: »I mange 
lande er børn de gamles eneste forsørgelsesmulighed. ophæves sam-
menføringsretten, vil de gamle blive ladt i stikken.« Indvandrerkon-
sulent Bjarne Jørgensen sagde om den lavere ydelse til flygtninge: 
»det kan ikke forenes med det menneskesyn, vi normalt bekender 
os til i danmark således bevidst at skabe 1. og 2. klasses borgere.« 
en uge senere kom det frem, at Sf ville lave sin egen høring om 
lovforslaget. en række organisationer havde »kritiseret dele af rege-
ringens udlændingepakke for at være på kant med de internationale 
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konventioner om menneskerettigheder«. det drejede sig bl.a. om det 
danske Center for Menneskerettigheder, dansk flygtningehjælp, 
Røde kors og Amnesty International. Sf’s Pernille frahm udtalte, 
at »I sin iver for at lave en samlet pakke overser man en enkelt detalje. 
den detalje hedder menneskerettigheder. Vi bevæger os på kanten. 
tvivlen bør komme sagen til gode«. 425

den 5. juni 1998 kom det frem, at Venstre og det konservative 
folkeparti ville undlade at stemme om den nye integrationslov ved 
tredjebehandlingen i folketinget, da lovforslaget ikke indeholdt til-
strækkeligt med stramninger. Samtidig havde endnu flere organisa-
tioner klaget over indholdet af loven, som de mente var for stram. det 
drejede sig bl.a. om folkekirkens Nødhjælp, Hk, SId, fN-forbundet 
og Nævnet for etnisk ligestilling med formand og biskop i Århus 
kjeld Holm i spidsen. også ungdomsorganisationer for det radikale 
Venstre og Socialdemokratiet var utilfredse. Radikal Ungdoms for-
mand Christian Brix Møller udtalte, at »Vi ryster på hovedet over, 
at et radikalt parti vil være med til at stramme over for udlændinge 
og lovgive på kant med menneskerettighederne«. dSU’s Morten 
Bødskov mente, at der i lovforslaget var tale om »salgsobjekter til 
højrefløjen og folkestemningen«. om forsøget på at gribe ind mod 
arrangerede ægteskaber (proformaægteskaber blev disse også kaldt 
på daværende tidspunkt) sagde Morten Bødskov, at »Signalet er jo, at 
alle asylsøgere, der vil gifte sig, gør det for at få en opholdstilladelse«. 
tre dage senere kunne Aktuelt fortælle, at regeringen havde taget 
dette element ud af lovpakken. Asylsøgere kunne nu gifte sig og få 
familiesammenføring efter de gamle regler. 426 dagen efter lød det 
i Bt: »Nej til udlændingepakke«. Striden stod nu om en stramning 
af kravene i forbindelse med familiesammenføring, nemlig kravet 
om »en passende bolig«. de radikale kritiserede indenrigsminister 
thorkild Simonsen for at have forsøgt at luske stramningen igennem, 
mens Venstres Birthe Rønn Hornbech udtalte, at »det er den grovest 
tænkelige svinestreg, når de radikale nu går og sviner thorkild til. 
Henrik Svane [fra de radikale] har siddet med ved bordet hele vejen 
− og nikket til forslagene«. ekstra Bladet kunne samme dag fortælle, 
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at de radikales leder Marianne Jelved var gået til statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen og havde sagt, at de radikale mente det alvorligt. 
dagen efter fortalte Aalborg Stiftstidende, at hele udlændingepakken 
måske ville blive udskudt. Arne Melchior fra Cd håbede inderligt, 
det ville lykkes at få lovpakken igennem: »tænk på de tusindvis af 
uskyldige mennesker, der skal være kastebold i endnu en debat som-
meren over og hele efteråret.« 427 

den 21. juli 1998 meddelte Jyllands-Posten, at socialdemokratiske 
borgmestre rasede over »det radikale benspænd for dele af rege-
ringens udlændingelov«. Per Madsen, borgmester i Ishøj, udtalte, 
at »det er simpelthen forfærdelig tragikomisk at lægge øre til de 
radikale. de lider af en eller anden form for misforstået huma-
nisme«. Per Madsen opfordrede alle i folketinget til at stemme for 
stramningerne med hensyn til bolig. Per Madsen kunne fortælle, at 
han gang på gang måtte lade flygtninge komme forrest i boligkøen, 
»Så det er danskerne, som diskrimineres, fordi de ender bag i bolig-
køen«. dagen efter bragte Information et indlæg af sagsbehandler 
kirsten olsen, hvor hun bl.a. skrev, at »Jeg er ked af, at vi vil være 
bekendt at behandle folk i nød på denne usle og nedværdigende 
måde og håber, at den almindelige danske gæstfrihed og næstekær-
lighed vil gøre regeringens lovudspil til skamme«. 428 

Politiken skrev den 24. juni 1998, at der var »Nervekrig om 
udlændingelov«. dagen efter kunne Aktuelt fortælle, at bl.a. Mel-
lemfolkeligt Samvirke ville have fN til at vurdere regeringens lov-
forslag. formanden Christian friis Bach udtalte, at »danmark har 
skrevet under på de internationale konventioner. Hvis man så ind-
fører en lovgivning, som er i strid med konventionerne, forventer 
vi bestemt, at lovgivningen bliver ændret«. dagen efter igen kunne 
Berlingske tidende meddele, at »Borgerlige sikrer udlændingepak-
ken«. Venstre og konservative ventedes at stemme for loven ved 
tredjebehandlingen. 429 

den 27. juni meddelte Århus Stiftstidende, at loven var blevet ved-
taget, idet Venstre og de konservative dog havde undladt at stemme 
for selve integrationsloven »på grund af de radikales løftebrud«, som 
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Birthe Rønn Hornbech formulerede det. Berlingske tidende kaldte 
i en leder udlændingeloven for »forpjusket«. lederen mente, at der 
tilbagestod »Helt basale spørgsmål, som udlændingepakken ikke lø-
ser. det gælder styringen af flygtningestrømmen, og det gælder de 
praktiske problemer, når afviste asylansøgere med alle midler forsø-
ger at forhindre hjemsendelse, eller når hjemlandet nægter at tage 
imod egne statsborgere. desuden er det et åbent spørgsmål, om ikke 
integrationsreglerne trækker mere i retning af at gøre flygtninge til 
indvandrere end at satse på, at opholdet i danmark skal være midler-
tidigt«. endelig mente Søren krarup i en kronik i ekstra Bladet med 
overskriften »Åh, hvilket menneskesyn«, at de radikale igen havde 
demonstreret »et menneskesyn, som de er meget stolte af, men som 
i virkeligheden er et andet ord for ensretning og tyranni. (…) Under 
påberåbelse af alskens menneskerettigheder fratager det danskerne 
retten i deres eget land«. 430 

Somalierne fortsat

den 1. februar 1998 blev det i Århus Stiftstidende under over-
skriften »Somaliere fupper med familien« igen beskrevet, at ind-
førelsen af dNA-tests i forbindelse med somalieres ansøgning om 
familiesammenføring havde afsløret et stort antal forsøg på at opnå 
opholdstilladelse uden om den danske lovgivning, der sagde, at kun 
slægtninge i lige linje kunne forvente at få opholdstilladelse. Således 
var der ved udgangen af 1997 blevet foretaget 74 blodprøver, og 
resultatet var, at 44 af disse viste, at der havde været forsøg på at 
omgå reglerne. Yderligere 66 dukkede aldrig op til blodprøven, da 
det gik op for dem, at de danske myndigheder krævede en sådan. 
I alt var der i 1997 iværksat 612 dNA-undersøgelser af somaliere, 
men mange af resultaterne »var endnu ikke klar«. Samtidig kunne 
avisen fortælle, at Århus fungerede som en magnet for flygtninge, 
og alene i januar måtte kommunen afsætte midler til en ekstra 
skoleklasse. 431 den 16. maj kunne Jyllands-Posten fortælle, at ud 
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af 227 dNA-tests fra somaliere, der ønskede familiesammenføring, 
havde der i de 153 tilfælde været forsøg på svindel. 432

den 1. marts 1998 berettede ekstra Bladet, at somaliere med 
opholdstilladelse i danmark havde sendt 58 millioner kr. ud af 
danmark. da der opholdt sig ca. 11.000 somaliere i danmark, og 
langt hovedparten af dem var arbejdsløse, var der tale om et så stort 
beløb, så Bagmandspolitiet var sat på sagen. ekstra Bladet havde haft 
adgang til Rigspolitiets fortrolige »Månedsbrev« fra februar 1998, 
der bl.a. kunne berette følgende historie: »en somalisk statsborger 
henvendte sig den 24. oktober 1997 i Sparekassen Nordjylland, 
Sauersvej i Aalborg. Hun skrev 55.000 kr. på en seddel og antydede, 
at dette beløb skulle indsættes på hendes konto. Pengene blev taget 
frem af rugbrødsposer, som hun havde i tasken. der var desuden 
flere penge i tasken.« Bagmandspolitiets chef Michael Clan ville 
ikke afsløre detaljer af hensyn til efterforskningen. Han kunne dog 
bekræfte, at der blev overført »ganske store beløb« fra danmark 
til konti i udlandet. da overskriften i Månedsbrevet lød »Penge-
overførsel. Hvidvask«, var det ifølge ekstra Bladets leder rimeligt 
at antage, at der lå kriminelle aktiviteter bag. 

den 10. marts skrev eyvind Vesselbo i kronikken i ekstra Bla-
det, at han under en togrejse havde talt med tre somaliske mænd 
med opholdstilladelse i danmark. de var usædvanligt godt inde 
i udlændingelovgivningen, og ifølge Vesselbo havde de »ligesom 
andre flygtninge fået deres viden af sagsbehandlere i Røde kors 
og dansk flygtningehjælp. derfor var det en viden, som hele det 
somaliske netværk i danmark delte«. endvidere havde alle tre pro-
forma ladet sig skille fra deres hustruer, og »de fortalte, at hver af 
familierne fik omkring 80.000 kr. mere om året i sociale ydelser 
ved at flytte deres adresser sammenlignet med, hvis de stadig of-
ficielt boede hos deres koner og børn. det drejede sig om ekstra 
børnetilskud, ekstra børnecheck, og konerne skulle have børne-
penge, som det offentlige betalte. dertil kom ekstra boligtilskud, 
penge til enkeltudgifter mv.«. da eyvind Vesselbo spurgte, om de 
ikke havde nogen moralske skrupler over at snyde det samfund, der 
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havde givet dem beskyttelse, blev de overraskede og mente, at hvis 
man kunne få 80.000 kr. mere om året, hvorfor skulle man så ikke 
gøre det? Samme dag var der i ekstra Bladet et temanummer om 
udlændinge. overskriften var »tror du på dem?« og umiddelbart 
nedenunder et citat af statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der 
lød: »de flygtninge, der i disse år søger asyl i danmark, kommer 
ikke for at tage landet fra os. de kommer hertil på flugt fra nød og 
elendighed.« en uge senere svarede eva Bjørnsen, jurist i dansk 
flygtningehjælps asylafdeling, at Vesselbo havde ret i de faktuelle 
forhold, men at socialt bedrageri var strafbart. 433 

Berlingske tidende havde ligeledes den 10. marts 1998 en ar-
tikel med overskriften »Succes med at sende somaliere hjem«. I 
teksten hed det, at »organisationen dansk flygtningehjælp kan 
notere en betydelig succes med at hjælpe somaliske flygtninge 
hjem fra danmark«. det var lykkedes at få 13 somaliere til at 
vende tilbage. Claes Nilas, direktør i Udlændingestyrelsen ud-
talte, at »det er da utrolig glædeligt. det viser, at det er muligt 
at vende tilbage. for os er det en væsentlig oplysning, at det er 
lykkedes for nogle at vende tilbage«. Samme dag kunne Politiken 
fortælle, at »Somaliere føler sig utrygge i danmark«. en gruppe 
somaliere havde på vegne af alle somaliere i danmark skrevet et 
brev til fN’s flygtningehøjkommissær Sadako ogata, hvor de bad 
fN om at finde et nyt sikkert land til sig. Musse Sheikh, der var 
talsmand for somalierne, var »rystet over den aktuelle hetz mod 
hans landsmænd«. Han udtalte videre: »Hver dag er vi vidner til, 
at somaliere bliver overfaldet og spyttet på. Busserne kører lige 
forbi os, og kvinderne bliver hevet i tøjet. (…) Ingen skriver om 
alle de somaliere, som har arbejde, som er veluddannede, eller som 
er lykkeligt gift med danskere.« Musse Sheikh regnede ikke med, 
at fN ville finde et nyt land til somalierne. »Aktionen skal snarere 
ses som en protest og en sorg over nogle danskeres behandling af 
somaliere.« tre dage senere kunne man i Berlingske tidende læse, 
at fN’s viceflygtningehøjkommissær Søren Jessen Petersen havde 
udtalt, at man ville realitetsbehandle klagen fra somalierne. en 
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talsmand for somalierne, Mohamed Gelle, udtalte, at »det kom 
bag på os, at brevet blev taget så alvorligt. Somalierne er ikke vant 
til, at nogen lytter til dem«. Morten kjærum, direktør for det 
danske Center for Menneskerettigheder, og Claus Juul, jurist i 
dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination, 
var af den opfattelse, at der var behov for et klageorgan: »der er 
et klart behov for et klageorgan. Mange sager dækkes ikke af de 
eksisterende organer i den offentlige sektor. et klageorgan ville 
kunne præcisere forbudet mod forskelsbehandling,« udtalte Claus 
Juul til Information. 434

den 22. marts 1998 skrev Politiken, at der kunne blive tale om at 
hjemsende somaliere, der oprindelig havde fået tilkendt flygtninge-
status, men som nu kunne hjemsendes, da der var fred i hjemlan-
det, og de pågældende ikke havde opholdt sig længere end tre år i 
danmark, hvorved de ville have fået permanent opholdstilladelse. 
formanden for Somali-samfundet i danmark, Rage H.M. Rage, var 
imod. Han mente, at »danmark er i færd med at lave hjemsendel-
sesaftaler med ikke anerkendte statsledere. det har vi dokumenteret 
forgæves flere gange, og det er i strid med menneskerettighederne«. 
Han afsluttede med at sige, at »danskerne er et homogent folk. der-
for er de ikke en nation i vores øjne, men derimod en stolt stamme, 
ligesom vi er. der vil altid opstå gnidninger, når to stammer mødes. 
Men i danmark er det gået for vidt, og det vil vi gerne stoppe«. til 
ekstra Bladet udtalte Rage H.M. Rage i en artikel med overskriften 
»Bøn mod racisme«, at »Selv om det danske sprog er lige så svært 
for os, som afrikansk er for en dansker, vil vi integrere os hurtigere 
i danmark, end det nogensinde er set før«. 435 Bt kunne den 26. 
marts fortælle, at somaliere, som stod til at blive udsendt, blev holdt 
skjult af landsmænd, . dagen efter kunne det læses i samme avis, at 
14 somaliere var blevet anholdt, da de tilsyneladende var på vej til 
en konfrontation med en gruppe arabere. dagen efter igen oplyste 
Jyllands-Posten, at en somalisk flygtning, som Udlændingestyrelsen 
havde indstillet til tilbagesendelse, af flygtningenævnet var blevet 
garanteret fortsat ophold i danmark. Samme dag i Politiken kunne 
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man læse, at fN’s internationale flygtningeorganisation UNHCR 
advarede mod at inddrage somalieres midlertidige opholdstilladelse. 
Anne la Cour, sektionsleder i dansk flygtningehjælp, udtalte, at »en 
flygtning har større krav end en afvist asylsøger på, at forandringerne 
i hjemlandet virkelig skal være varige og effektive, før man kan 
hjemsende personen«. 436 

efter at en somalisk asylsøger og hendes barn var blevet udsendt, 
skrev Politiken i en leder: »Nu er det omsider lykkedes at få sendt 
en afvist, somalisk asylsøger ud af landet. en kvinde og hendes 
barn. Hermed er vi, barnet inklusive, oppe på tre gennemførte 
udvisninger. (…) Mon ikke det var på tide, at hele det udmær-
kede, danske magtapparat med statsministeren i spidsen begyndte 
at øve sig i den særlige form for administration, der hedder »at se 
gennem fingrene«? (…) Spar os for flere symbolske flyvninger til 
Somaliland.« 437 ti dage senere kunne Jyllands-Posten fortælle, at 
Somaliland havde stoppet alle hjemsendelser. kristeligt dagblad 
havde dagen efter en artikel med overskriften »Politikere ønsker 
pres på Somaliland«. dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet sagde, 
at »Hvis vi skal opretholde en human og ordentlig flygtningepoli-
tik, skal vi have mulighed for at sende afviste asylansøgere tilbage. 
det vil være en meget alvorlig situation, hvis de folk, vi har afvist, 
ikke kan sendes tilbage. Jeg går som givet ud fra, at man tager fat på 
det her, for det er i alles interesse, at aftalen ikke går i hårdknude«. 
Birthe Rønn Hornbech var ikke overrasket over forløbet: »Jeg har 
i flere år været skeptisk overfor, om udlændinge overhovedet kom-
mer hjem. det ér vanskeligt at få de aftaler i stand, men jeg vil bare 
have regeringen til at indrømme det. denne historie er et eklatant 
eksempel på, at gud og hvermand kan komme ind i det her land, 
og bare de er genstridige nok, kan de få lov at blive. det, synes jeg, 
er umoralsk.« Indenrigsminister thorkild Simonsen mente i Bt, at 
»det må være en misforståelse«. 438

den 21. april 1998 skrev Aktuelt, at »Politiet klokkede i det«. 
Politiet havde ikke informeret Somalilands myndigheder om, at 
det danske politi ville følge med de udsendte somaliere tilbage, og 

Et_delt_folk.indd   251 03-04-2008   17:48:38



252

thorkild Simonsen udtalte, at »flere tilbagesendelser må vente, til 
rigspolitiembedet har beklaget procedurefejlen«. I artiklen blev det 
også oplyst, at danmark allerede havde bevilliget 60 millioner kr. 
til genopbygning af Somaliland. Samme dag kunne Århus Stift-
stidende meddele, at rigspolitichef Ivar Boye var parat til at rejse 
til Somaliland for at beklage forløbet. Berlingske tidende kunne 
dagen efter citere lederen af Somalilands genopbygningsmini-
sterium omar Jama fahra for, at »danmark bør støtte de afviste 
asylansøgere, der hjemsendes, økonomisk, så de kan starte som 
småhandlende og blive integreret i hjemlandet«. Samme dag kunne 
man læse i Jyllands-Posten, at Musse Sheikh, næstformand for det 
somaliske fællesråd, mente, at en undskyldning ikke var nok. Han 
så hellere, at danmark sendte penge. et par dage senere kunne 
Jyllands-Posten fortælle, at det danske politi havde undskyldt over 
for regeringen i Somaliland. Bashir Gelle fra Somalilands myn-
digheder sagde til avisen, at »Vi har modtaget undskyldningen, 
men den er ikke tilstrækkelig. Vi skal drøfte nogle forhold, når 
delegationen kommer«. 439

den 25. april blev Musse Sheikh interviewet af Bt. Han fortalte, 
at »mulighederne for at få asyl i danmark [var] gode«. På spørgsmå-
let om det ikke var svært at integrere somaliere i danmark, svarede 
Musse Sheikh: »Undersøgelser har vist, at somalierne er nogle af de 
hurtigste overhovedet til at lære det danske sprog. Somalierne er no-
mader, og hvis der er nogen, der hurtigt kan tilpasse sig et nyt sted, er 
det nomader.« og endelig svarede Musse Sheikh på spørgsmålet, om 
somalierne ville blive i danmark, at »Nej, jeg tror, de fleste vil rejse 
hjem, så snart der er sikkert. de, der vil blive, er dem, der har haft 
succes i danmark. der bliver i hvert fald ingen somaliere tilbage på 
bistandshjælp her. Vi er et meget stolt folk. det skal man vide, hvis 
man har med somaliere at gøre. Man skal aldrig give nogle soma-
liere ordre til at gøre det og det. Så går vi helt i baglås. Man skal i det 
mindste give os en følelse af medbestemmelse, hvis …«. 440 

den 1. august 1998 stod der at læse i Berlingske tidende, at 
»Somaliske børn ender på danske børnehjem«. Problemet bestod 
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i, at en række af de familiesammenførte somaliske børn ikke var 
biologiske børn af deres »forældre«. Sektionschef i dansk flygtnin-
gehjælp Anne-dorthe udtalte, at »På én måde er det jo forståeligt 
og flot, at de tager et barn ved hånden og gør alt for at redde det. 
omvendt er det også klart, at familiesammenføring ikke kan bru-
ges til det, vi kalder andre folks børn«. dagen efter udtalte talsmand 
for somalierne Mohamed Gelle, at »det er langt bedre at sende 
somaliske flygtningebørn tilbage til Somalia end at lade dem vokse 
op på danske børnehjem«. 441 

et par uger senere meldte Berlingske tidende, at »dansk flygt-
ningehjælp har succes med at sende flygtninge hjem til Somalia. 
Sidste år rejste syv, og i år er 12 andre fulgt efter«. Afdelingschef 
i dansk flygtningehjælp Anders ladekarl udtalte, at »flere, end 
vi havde forventet, er rejst tilbage«. Somalierne havde inden for 
et år ret til at vende tilbage til danmark, men »Så vidt vi ved, har 
ingen af de 19 valgt at komme tilbage«. fire dage senere udtalte 
projektleder i dansk flygtningehjælp Helga Griffin, at hun ikke 
ville stille det som et moralsk krav til herboende somaliere, at de 
skulle vende hjem: »det er en helt personlig afgørelse, og jeg kan 
glimrende forestille mig, at det for nogle vil være uendelig vanske-
ligt at skulle flytte hjem.« 442 

den 1. september 1998 meddelte Politiken, at »Paven støtter 
somaliere i danmark«. Pave Johannes Paul II havde noteret sig 
somaliernes situation og ville tage dem med i sine bønner. Rage 
H.M. Rage fra det somaliske samfund i danmark sagde, at »Jeg vil 
gerne slå fast, at vi ikke er ude på at skade danmarks omdømme. 
Men paven er en af de personligheder, der offentligt fordømmer 
racismen, og hans budskab og støtte er vigtig i vores kamp for 
menneskerettigheder og mod racisme«. Artiklen fortalte endvi-
dere, at somalierne var blevet moralsk styrket af, at fN ville tage 
deres klage fra tidligere op, og derfor »besluttede somalierne på et 
strategimøde i marts i Århus at bekæmpe racismen på danskernes 
egne præmisser. de ville organisere sig, skabe netværk og søge 
indflydelse«. 443 
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et par måneder senere skrev Jyllands-Posten, at »Somaliske asyl-
søgere opgiver fortsat i stor stil forkerte oplysninger ved sager om 
familiesammenføringer og aldersopgivelser«. I 58 pct. af tilfældene 
var der ikke tale om et familiemedlem, og i 81 pct. af tilfældene 
var aldersopgivelserne forkerte. de fejlagtige oplysninger var frem-
kommet på baggrund af 608 somaliere, hvoraf 84 undlod at møde 
op til dNA-testen, mens 62 trak deres ansøgning om familiesam-
menføring tilbage. Af de resterende 462 tests kunne Udlændin-
gestyrelsen konstatere, at der i 269 tilfælde ikke var tale om noget 
slægtskab. de 608 undersøgelser svarede til knap en fjerdedel af alle 
somaliske ansøgninger om familiesammenføringer. tallene stam-
mede fra perioden 1. januar 1997 til 1. september 1998. Mohamed 
Gelle oplyste, at han sagde til sine landsmænd, at de skulle ophøre 
med at give forkerte oplysninger, men samtidig var han utilfreds 
med Udlændingestyrelsens praksis: »langt de fleste somaliere opgi-
ver forkerte oplysninger, fordi de ikke kender de danske regler. og 
Udlændingestyrelsen har forsømt at oplyse somalierne om reglerne 
i danmark, selv om vi har tilbudt et samarbejde. desuden finder vi 
det diskriminerende, at loven om dNA-tests stort set kun er blevet 
brugt på somaliere, selv om den gælder for alle nationaliteter.« 444 

der var generelt i november 1998 en opblussen af debatten om 
mulighederne for at returnere somaliere til Somaliland (det nordlige 
Somalia). Indenrigsminister thorkild Simonsen konstaterede, at 
»Hjemsendelse af somaliere er ikke særlig let«. Han kunne fortælle, 
at danske embedsmænd »måske ti gange« havde været i Somalia for 
at forhandle om hjemsendelse, og at der på den konto var blevet 
tilbagesendt syv somaliere. Halvanden uge senere tog en ny dansk 
delegation så af sted til Somaliland for at forhandle med myndighe-
derne dér. thorkild Simonsen ville ikke afvise at forsyne somaliere, 
der accepterede tilbagesendelse, med rejsepenge. elisabeth Arnold 
fra de radikale kaldte det »træls«, at Somaliland for tredje gang 
havde suspenderet aftalen om tilbagesendelse, men afviste at sende 
penge med, da den danske stat i så fald formentlig ville blive udsat 
for yderligere afpresning. 445 den 2. december kunne Berlingske 
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tidende så fortælle, at »Afviste somaliere kan sendes hjem igen«. 
Ifølge Politiken ønskede Venstre, at eU skulle tage initiativ til at 
presse Somaliland til at tage imod afviste asylsøgere. 446 

den 15. december 1998 fortalte Århus Stiftstidende, at et op-
holdssted for somaliske unge ville lukke. kommunen ønskede ikke, 
at der skulle være en klub udelukkende for somaliere, men at de 
somaliske unge i stedet skulle benytte de eksisterende tilbud, der 
var for alle unge. Abdi Abdulle fra Somali Community in den-
mark var utilfreds med beslutningen: »Problemet er, at mange af 
dem ikke kan klare sig på steder, hvor andre − også danske − unge 
kommer. og flere af dem kan ikke komme andre steder, fordi de 
laver ballade. Projektet har fået samling på dem, men det har kørt 
for kort tid til, at de unge er kommet så langt, at de kan fungere i 
andre almindelige fritidsaktiviteter.« Abdi Abdulle oplyste, at »Vi 
har søgt kommunen om lokaler, fordi vi gerne selv vil hjælpe med 
en del af arbejdet, men vi har ikke fået lokaler til det«. I samme 
dags avis kunne man i lederen læse, at »det er med det største 
ubehag, at man i de seneste dage har kunnet læse i avisen om flere 
episoder, hvor unge somaliere har overfaldet sagesløse mennesker i 
midtbyen i Århus. det er rent ud sagt en utålelig situation, som alle 
gode kræfter skal og må sættes ind på at få stoppet«. to dage senere 
havde avisen en artikel med overskriften »Skænderier om ansvaret 
for unge somaliere«. Sektorchef i Socialforvaltningen leif Jepsen 
fortalte, at »Vores erfaring − også fra andre nationalitetsgrupper 
− er, at når de bliver stressede, reagerer de uhensigtsmæssigt. det 
sker f.eks., når de kommer til en klub og bliver bedt om at skride. 
Grænsen skubber sig lynhurtigt, og det, der begynder som drenge-
streger, udvikler sig snart til det, der er værre«. fem dage efter skrev 
avisen, om »forvaltninger i samarbejde om unge somaliere«. der 
ville nu komme »fælles styr på, hvordan de unge har det socialt, i 
skolen og i fritiden«. 447 

den 12. januar 1999 meddelte Jyske Vestkysten, at en somalisk 
mand var blevet idømt 30 dages fængsel for forsøg på ulovlig fa-
miliesammenføring. en undersøgelse havde vist, at han ikke var 
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far til nogen af de tre børn, mens hans hustru ikke var mor til to af 
dem. et par uger senere kunne fyens Stiftstidende fortælle, at »So-
malia-børn i odense forsvinder sporløst«. På to år var 24 somaliske 
børn forsvundet, uden at nogen myndigheder havde fået besked. 
en somalisk repræsentant i flygtninge-indvandrerrådet, Suleiman 
Aidid Jama, udtalte, at »Mange somaliere er kommet til danmark 
med børn, som ikke er deres biologiske, og når de hører om, at 
forældrene opholder sig i andre lande, sender de dem dertil for at 
samle familien«. I forlængelse heraf kunne avisen tre dage senere 
fortælle, at mange somaliske børn var ældre, end det var blevet 
oplyst. Århus Stiftstidende havde en måned senere en forklaring på 
dette forhold: »Somalierne lyver med alderen, fordi børnene reelt 
er over 18 år og derfor ikke kan blive familiesammenført, eller 
måske fordi børnene ikke er deres egne og derfor aldersmæssigt 
passer dårligt ind i børneflokken.« 448

den 24. december 1998 skrev Information, at »Somaliland næg-
ter at lukke sine egne ind«. Somaliland var ikke villig til at tage 
flygtninge retur, hvis disse var tvangsmæssigt udsendte. thorkild 
Simonsen fastholdt en uge senere, at »Somaliere skal udvises«. 
Han fortsatte: »Vi er nødt til at fastholde humøret. dem, vi taler 
med, er dem, vi tror er de officielle myndigheder. Når nogen 
udtaler sig længere nede i systemet, har vi hver gang fået deres 
udtalelser afvist, når vi har efterprøvet det på højere plan.« 449 tre 
uger senere bekræftede Jyllands-Posten, at Somaliland nægtede 
at tage imod egne statsborgere, hvis disse ikke rejste frivilligt ud 
af danmark. Næste dag fortalte avisen, at Udlændingestyrelsen 
ville kontakte Somalilands præsident for på den måde at løse kri-
sen. Information spurgte fem dage senere Udlændingestyrelsens 
direktør Claes Nilas, om man fra dansk side kunne blive nødt til 
at opgive aftalerne: »den situation synes jeg ikke, vi er i i dag. 
Jeg er godt klar over, at der har været forskellige mellemspil i den 
sag, men jeg vælger at fokusere på bundlinjen. Indimellem har 
det været svært at håndhæve aftalerne, men det er lykkedes. der 
er tvangstilbagesendt syv.« 
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den 26. januar meddelte Jyllands-Posten, at Somaliland fortsat 
nægtede at tage imod egne statsborgere. 450

der var stille om de afviste somaliske asylsøgere indtil første 
halvdel af juni 1999. der var sidst i maj blevet indgået en aftale med 
Somalilands myndigheder, og den Centrale Politiafdeling under 
Rigspolitichefen var nu i gang med at tvangsudsende en afvist asyl-
søger til Somaliland. I starten af august havde Berlingske tidende 
en artikel med overskriften »Somaliere føler stadig diskrimination«. 
formanden for de somaliske foreningers fællesråd i danmark Musse 
Sheikh undrede sig over de mange fordomme om somalierne. Hvis 
somalierne blot kom ud i foreningslivet og fortalte »andre historier 
end bare de dårlige«. Musse Sheikh mente i øvrigt, at op imod halv-
delen af somalierne ønskede at vende hjem til Somalia, men at der 
ikke var noget at leve af dér. Musse Sheikh foreslog, at somalierne 
kunne tage deres bistandshjælp med i en femårig periode. et par 
uger senere interviewede Aalborg Stiftstidende somalieren Ahmed 
dualeh under overskriften »dansk opdragelse for blød til soma-
liere«, hvor han bl.a. udtalte, at »det nytter ikke at »danskificere« de 
somaliske børn. de er vokset op i et land med krig og grusomheder, 
og hvis man forventer, at somaliske børn skal opføre sig som og 
behandles som danske børn, så tager man fejl«. Godt en uge senere 
havde avisen et interview med somalieren Mohamed Abdi Ali. Han 
mente, at de danske myndigheder burde give alle somaliske børn, 
der boede i danmark under falsk identitet, frit lejde. endvidere 
var han af den opfattelse, at uledsagede, somaliske flygtningebørn 
burde have lov til at få deres forældre hertil: »det er alle børns ret 
at være sammen med deres forældre. Som reglerne er i øjeblikket, 
er børnene de store tabere. de kan jo ikke forstå, hvorfor de ikke 
kan få lov at være sammen med deres mor.« 451
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kritik af en lov

den 14. august 1998 begyndte en intens debat om den nye inte-
grationslov. Alene den første uge medførte mindst 50 artikler om 
emnet. debatten startede, fordi en repræsentant for fN’s flygt-
ningehøjkommissariat mente, at den danske integrationslov var 
i strid med fN’s flygtningekonvention. Synspunktet skyldtes, at 
flygtninge i en periode skulle have en lavere social ydelse end 
bistandshjælpen. Seniorforsker Hans Mouritzen mente, at »det er 
selvfølgelig et problem for danmark, der altid har hørt til de lande, 
der ligger i spidsen, når det gælder om at leve op til fN-konventio-
ner. Men der er ikke noget juridisk, der forpligter os til at ændre 
lovgivningen. Problemet er mere moralsk, og vi er nu engang 
meget følsomme over for sådan noget her i landet, hvor der er 
en meget stærk opinion i den slags spørgsmål«. Indenrigsminister 
thorkild Simonsen ville først høre, om der var dækning for repræ-
sentantens holdning i Højkommissariatets hovedkontor i Geneve, 
og han ville ikke love at ændre loven, selv om hovedkontoret støt-
tede konklusionen. I Politiken blev kim kjær, asylretsekspert i det 
danske Center for Menneskerettigheder, citeret for at sige, at den 
oplagte forklaring på, at danmark ikke havde spurgt fN til råds, 
før man gennemførte lovgivningen, var den, at man vidste, at fN 
ville underkende den. Centerets direktør Morten kjærum udtalte, 
at »Regeringen handlede mod bedre vidende. fra første dag lød 
der advarende røster, men regeringen stod fast. Jeg er derfor ikke 
spor forbavset over, at danmark nu står til at ændre sin egen lov«. 
Christian friis Bach fra Mellemfolkeligt Samvirke udtalte, at »den 
fremtidige udlændingelov kan ikke basere sig på en overtrædelse 
af fN’s flygtningekonvention. Så indenrigsministeren må se på 
loven igen og få ændret de afsnit, der strider mod konventionen«. 
Sf’s Pernille frahm mente, at »Når danmark har underskrevet 
fN’s flygtningekonvention, og vi i øvrigt bruger den til at påtale 
forholdene i andre lande, så bør vi selvfølgelig også overholde den«. 
det radikale Venstre meddelte, at man ville have det undersøgt 
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nøjere, om loven var i strid med konventionerne, og den radikale 
udlændingeordfører Henrik Svane udtalte, at »det er en klar aftale 
mellem parterne i forliget, at hvis loven bryder mod konventionen, 
så skal den genforhandles«, og han tilføjede, at »Jeg er klar til at 
gøre, hvad jeg kan, hvis det viser sig, at den er i strid med de inter-
nationale konventioner«. 452 dagen efter udtalte thorkild Simonsen 
til Jyllands-Posten, at »Jeg vil spørge cheferne i Geneve, om det er 
en rimelig måde at behandle et land på, der støtter dem meget. Men 
det er jo ikke en højesteret, der sidder i Geneve. det er en fN-or-
ganisation, og den skal ikke sidde og bedømme dansk retspraksis. 
Vi er bestemt betydeligt bedre til at vurdere de spørgsmål, end de 
er«. Samme dag sagde professor i eU- og folkeret Hjalte Rasmussen 
til Berlingske tidende: »Alt afhænger af øjet, der ser. og det gælder 
specielt, når man skal tolke internationale konventioner. de bliver 
vedtaget efter vanskeligt indgåede aftaler og kompromisser og er 
derfor tit fyldt med tvetydige formuleringer. derfor skal man tage 
deres ordlyd med et gran salt.« Christian friis Bach fra Mellemfol-
keligt Samvirke medgav, at fN-konventioner ofte var uklare, men 
han var ikke i tvivl om, at danmark i det pågældende tilfælde havde 
overtrådt konventionen. Politiken skrev samme dag, at »danmark 
risikerer at ødelægge sit gode navn og rygte, hvis regeringen holder 
fast i den nuværende integrationslov, selv om den ifølge fN klart 
strider mod den internationale flygtningekonvention på ét punkt.« 
flygtningehøjkommissariatets talsmand Maki Scinohara udtalte, at 
»det er bestemt ikke et skridt i den positive retning for danmark, 
som jo ellers har et godt omdømme. det er et uheldigt signal at 
sende. Især når vi så gerne ser, at de vestlige lande går i spidsen, når 
det gælder kampen for menneskerettighederne«. Samtidig kunne 
avisen meddele, at departementschef i Indenrigsministeriet Niels 
Preisler tog »det fulde ansvar for rådgivning af indenrigsministeren 
i sagen om integrationslovens forenelighed med fN’s konvention 
om flygtninge«. I samme dags leder hed det, at »endelig er det for-
mentlig ikke noget uoverkommeligt problem at rette lovgivningen 
ind. Respekt for menneskeretten er ikke nogen hindring for, at 
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flygtninge sikres en bedre integration i det danske samfund. Hvor-
for så insistere på en konflikt med menneskeretten og det interna-
tionale samfund«. 453 fyens Stiftstidende havde to dage senere en 
anden vurdering på lederplads: »det er heller ikke sådan, at en stat 
for tid og evighed er bundet, hvis den har tiltrådt en konvention. 
konkret betyder det, at danmark kan opsige konventionen med det 
ene års varsel, som kræves, og genindtræde med de forbehold, vi 
selv ønsker. der er med andre ord intet til hinder for, at vi − som 
tilfældet var i årene 1951-67 − får indføjet, at vi ikke »i alle tilfælde« 
vil tilstå flygtninge de samme ydelser som landets statsborgere. At 
tage et sådant skridt er ubetvivleligt et fald fra de høje og smukke 
menneskerettighedsidealer. På den anden side tager det højde for 
ordene om, at det bedste er det godes fjende.« 454 

den 18. august 1998 fortalte Politiken, at flygtningehøjkom-
missariatets souschef Søren Jessen Petersen havde indrømmet, »at 
fN ikke kender ret meget til sagen, og at dommen fra sidste uge 
blev fældet på et mangelfuldt grundlag«. eftersom UNHCR (fN’s 
flygtningekontor) tidligere havde hævdet, at man nøje havde fulgt 
forberedelserne til loven, blev Jessen Petersen spurgt, om der ikke 
nu var rejst tvivl om UNHCR’s troværdighed: »det mener jeg 
ikke. Vi vurderede en bestemmelse i pakken, sådan som den blev 
præsenteret for os af Mellemfolkeligt Samvirke«, og han tilføjede, 
at han »i dag [har] fået en orientering, der viser, at hele forholdet 
til de sociale ydelser i danmark er utrolig kompliceret«. Pernille 
frahm fra Sf mente, at fN blot prøvede at redde ansigt for thor-
kild Simonsen. Hvor flere andre aviser noterede, at thorkild Si-
monsen havde vundet i hvert fald en halv sejr, mente Information, 
at »Simonsen trækker i land«. 455 

den 19. august skrev Aktuelt, at thorkild Simonsen havde und-
ladt at spørge Justitsministeriets lovafdeling til råds om integrations-
lovens punkter i relation til flygtningekonventionen. Information 
kunne dagen efter citere en kilde i Justitsministeriet for at sige, at 
»Vi er jo ikke idioter. Vi var lykkelige for ikke at skulle udtale os 
om det spørgsmål«. 456 
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Midt i debatten om integrationsloven havde kanalchef for ra-
dioens P1 finn Slumstrup et indlæg i kristeligt dagblad, den 22. 
august 1998, hvor han bl.a. skrev: »der var engang, hvor man blev 
mødt af respekt, fordi man var dansker og kom fra et land, der tog 
sit humanitære ansvar alvorligt. Men det er fortid.« overskriften 
hed »Åh, hvilken ynk«. I Berlingske tidende dagen efter fastslog 
tidligere justitsminister og mangeårigt folketingsmedlem for So-
cialdemokratiet, ole espersen, at »Hvis danmark ikke vil følge 
reglerne, må vi trække os ud af konventionerne. det gælder for 
alle lande. der skal international kontrol til − blandt andet gen-
nem fN«. Uffe Stormgaard, formand for dansk flygtningehjælp, 
mente i et indlæg i Politiken, at politikerne skulle lade loven »dø 
af skam«. 457

to dage senere var der i Politiken to eksperter, der udtalte sig stik 
modsat. kirsten ketscher, professor i socialret, var af den opfattelse, 
at »Man kan ikke bare slutte, at flygtninge diskrimineres, blot fordi 
de kun får 80 pct. af kontanthjælpen. (…) Man kunne lige så godt 
have skrevet, at integrationsydelsen udgør 140 pct. af SU«. Hendes 
kollega ved københavns Universitet, Jens Vedsted-Hansen, var 
uenig og mente, at »flygtninge kun har ret til integrationsydelse, 
hvis de opfylder betingelserne for at få kontanthjælp«, hvorfor de 
pr. definition havde krav på kontanthjælp. to dage senere meddelte 
Aktuelt, at der muligvis kunne findes et kompromis i striden mel-
lem danmark og fN, idet der i flygtningekonventionens artikel 24 
åbnedes op for en vis forskelsbehandling. 458 

der blev enighed om mellem den danske regering og UNHCR 
at gennemgå loven grundigt og derefter komme med en udtalelse. 
den 14. oktober kunne Jyllands-Posten så meddele, at UNHCR 
havde modereret sin kritik af danmark. Maki Shinohara fra UN-
HCR udtalte, at »Betyder tilstødende ydelser som lovet, at det 
samlede resultat bliver ens for flygtninge og danske statsborgere, 
så er problemet anderledes overskueligt. Men det har vi ikke kun-
net vurdere, før loven har fået lov at fungere i praksis«. Politiken 
kunne bekræfte, at meningen var, at bl.a. flygtninges integration 
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på arbejdsmarkedet ville betyde, at de samlede ydelser ville blive 
de samme. 459 

en måned senere, den 14. november 1998, hævdede to forskere, 
at indenrigsministeriet vildledte, når det hævdede, at flygtningene 
i praksis ville få de samme ydelser som danske bistandsmodta-
gere. lektorer ved den Sociale Højskole, Morten ejrnæs og Simon 
thorbek, mente, at »Ministeriets notat og bilag er behæftet med 
alvorlige fejl og mangler, og familietypeberegningerne hviler på 
helt urealistiske forudsætninger«. Pernille frahm fra Sf tvivlede 
ikke på, at loven brød med konventionen, »Men Indenrigsministe-
riets krumspring kommer efterhånden ikke bag på mig længere«. 
Næste dag i Politiken afviste thorkild Simonsen kritikken: »de 
er i den grad ude på at manipulere og ødelægge det hele. de skal 
da ikke begynde at pløje rundt i noget papir, som kun er en del af 
grundlaget for vores aftale med UNHCR.« Han mente, at kriti-
kerne var ude i et politisk ærinde: »Jeg mener faktisk, at de sætter 
befolkningen op imod hinanden. Hvad jeg ikke får af breve fra 
folk, som mener, at flygtninge får for meget. de bærer jo ved til det 
bål, der gør dansk folkeparti og andre partier stærkere.« UNHCR 
sagde to dage senere, at »Sagen er af stor betydning for os. Vi ser 
frem til at nærlæse thorbek og ejrnæs’ brev og vil hurtigst muligt 
vende tilbage til dem«. 460 

den 4. december 1998 kom det frem i Politiken, at Indenrigs-
ministeriet og UNHCR havde aftalt, at loven skulle til eftersyn 
efter et år, hvor man så kunne tage stilling til, om loven var i strid 
med konventionen. Morten ejrnæs mente ikke, at der var grund 
til at vente så længe, »når vi allerede nu har dokumentationen 
for, at loven laver en klar økonomisk forskelsbehandling mellem 
danskere og flygtninge«. Samme dag kunne Aktuelt fortælle, at 
landets socialrådgivere ville boykotte den nye integrationslov, da 
de »over hele landet er i oprør«. dansk Socialrådgiverforenings 
formand Anne Worning udtalte, at »det er udtryk for et oprør fra 
socialrådgivere, som ønsker en mere etisk profil. og efterhånden 
som debatten er skredet frem, opfatter de fleste af vores medlemmer 
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nu loven som urimelig og diskriminerende«. På et repræsentant-
skabsmøde i Vejle skulle socialrådgiverne tage stilling til boykot-
ten. I forslaget til boykot hed det, at dette skulle »synliggøre lovens 
diskriminerende bestemmelser med henblik på at skabe grobund 
for, at de fjernes«. thorkild Simonsen mente, at det var grundlæg-
gende »uacceptabelt, at socialrådgiverne på denne måde går ud og 
driver politik«. Information kunne næste dag fortælle, at forslaget 
om boykot ikke var blevet vedtaget, men Søren Madsen, formand 
for kreds Århus, udtalte, at »Vi vil forsøge at køre kritikken videre 
på indenrigsminister thorkild Simonsens præmisser og bevise over 
for fN’s flygtningehøjkommissariat (UNHCR), at loven diskrimi-
nerer«. Søren Madsen fortsatte med at sige, at »Indenrigsministeriet 
har haft monopol på at informere om lovens konsekvenser. derfor 
vil vi tage kontakt til UNHCR for at diskutere, hvilke spørgsmål 
de skal stille, når loven skal evalueres. det skal ske hurtigt, ellers 
kan Indenrigsministeriet igen begynde at sløre konsekvenserne af 
loven«. formanden Anne Worning var ikke enig i, at man skulle 
samarbejde med UNHCR. Hun ville i stedet den »primære doku-
mentation i retning af den danske befolkning og politikerne for at 
vise de diskriminerende konsekvenser af den lov, der er vedtaget«. 
formandskabet havde i øvrigt måttet indkassere kritik på repræ-
sentantskabsmødet, hvor det i en udtalelse hed, at »foreningen hidtil 
har udtrykt sig alt for vagt i forbindelse med centrale meldinger om 
loven«. Videre hed det, at »konsekvensen er, at socialrådgiverne nu 
skal udføre et arbejde, som er i strid med deres egen samvittighed, 
samt tvinger dem til at overtræde internationale etiske regler og 
dansk Socialrådgiverforenings egen etikvejledning«. 461

den 26. februar 1999 havde Politiken en artikel med overskrif-
ten »Integrationslov for Højesteret«. I kølvandet på tvind-loven 
(hvor Højesteret underkendte folketingets tvind-lov, der fratog 
en række tvind-skoler deres statstilskud) ønskede det danske 
Center for Menneskerettigheder og Mellemfolkeligt Samvirke nu 
af få prøvet integrationsloven ved Højesteret. Morten kjærum fra 
menneskerettighedscenteret udtalte, at »Når regeringen ikke er 

Et_delt_folk.indd   263 03-04-2008   17:48:41



264

villig til at ændre loven, er det nødvendigt at gå til domstolene. 
det er ikke en ønskelig udvikling, men det er nødvendigt, når 
den samlede ekspertise i danmark ikke kan overbevise regerin-
gen om, at loven er diskriminerende«. Morten ejrnæs fra den 
sociale Højskole var betænkelig ved en retssag: »Vi risikerer, at 
den politiske proces går i stå, og at diskussionen kun bliver om 
jura i stedet for om de sociale virkninger.« 462

Halvanden måned senere blev muligheden af at inddrage Højeste-
ret omtalt igen. formanden for Mellemfolkeligt Samvirke Christian 
friis Bach mente, at »det er kun et spørgsmål om tid, før den danske 
regering får en retssag på halsen. Med det samme, en flygtning ønsker 
at klage, er organisationerne parat til i fællesskab at bakke op øko-
nomisk og juridisk«. dagen efter havde der været en folketingsdebat 
om integrationsloven, og indenrigsministeren havde her lovet, at 
regeringen i slutningen af 1999 ville sende en redegørelse for lovens 
virkninger til flygtningehøjkommissariatet. 463 

Halvanden måned senere, den 1. juni 1999, kunne Politiken 
meddele, at der var fornyet fN-kritik af integrationsloven. denne 
gang kom kritikken ikke fra flygtningehøjkommissariatet, men 
fra »fN’s komite for økonomiske, sociale og kulturelle rettighe-
der«. det hed her, at »komiteen er foruroliget over, at integrati-
onsloven kan have diskriminerende følger for flygtninge og råder 
indtrængende regeringen til at skride øjeblikkeligt ind, hvis loven 
viser sig at diskriminere flygtninge«. formanden for Nævnet for 
etnisk ligestilling biskop kjeld Holm udtalte, at »Vi går ud fra, 
at Christiansborgs politikere ser kritikken og piller den uheldige 
introduktionsydelse ud nu, hvor der har været så meget national 
og international kritik«. 464 

den 21. juni 1999 kunne Jyllands-Posten fortælle, at der på trods 
af integrationsloven fandt en øget ghettodannelse sted i de store 
danske byer. Prognoser viste, at af de 38 kommuner, der i 1999 
havde en større andel borgere fra tredjeverdenslande, ville de 33 
af disse tre år senere have en endnu større koncentration. Henrik 
Svane fra de radikale var »overbevist om, at kommunerne formår 
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at bryde flyttemønstrene. dermed vil vi se flere flygtninge bosætte 
sig permanent ude i de mindre byer og landsamfund«. formanden 
for INdsam Anna Saakwa mente, at »klassedelingen i samfundet 
er kernen i problemet − ikke koncentrationen af indvandrere«. og 
lektor tina Ussing Bømler, der havde forsket i ghettodannelser, 
udtalte, at »Vi kan jo se, at udlændingene foretrækker at bosætte sig 
i nærheden af hinanden, og det er umenneskeligt, at vi økonomisk 
presser dem til at bosætte sig bestemte steder«. et par dage senere 
kunne avisen fortælle, at »danmark bliver stadig mere blandet rent 
befolkningsmæssigt«. I alt var nu 7,7 pct., eller 413.000 personer, af 
befolkningen af udenlandsk afstamning. Ganske vist var der året før 
kun sket en svag stigning af personer med udenlandsk baggrund, 
men det dækkede over, at et stigende antal personer ansøgte om 
dansk statsborgerskab, så der i 1999 var 157.000 danske statsborgere 
af udenlandsk herkomst. thorkild Simonsen udtalte til avisen, at 
»Jeg tør ikke sige, om man kan kalde det en udvikling i retning af et 
multietnisk samfund. Jeg betragter ikke danmark som et samfund, 
der er ved at miste integritet på nogen måde. Men vi bør dyrke 
de værdier, der ligger i kulturen, demokratiet og kristendommen 
her i landet«. 465 

Halvanden måned senere, den 8. september 1999, rapporterede 
Aalborg Stiftstidende om en undersøgelse, der viste, at jo højere 
uddannelse, jo mere positiv holdning til flygtninge og indvandrere. 
Samtidig spillede geografien en rolle, idet der i københavn og År-
hus var en mere positiv holdning end i landdistrikterne. Professor 
eggert Petersen, der havde stået i spidsen for undersøgelsen, mente 
bl.a., at »Vores undersøgelse er en udfordring til fagbevægelsen. 
Ingen grundlov siger vel, at ufaglærte og faglærte skal være meget 
mere negative over for fremmede end f.eks. funktionærer og tjene-
stemænd. fagbevægelsen bør sætte tingene under debat og kunne 
lave indvandrerkampagner, som de laver så mange andre kampag-
ner«. Man kunne efter eggert Petersens mening f.eks. lave en officiel 
»indvandrerdag«. Generelt mente han, at det ikke kun var indvan-
drerne, der skulle integrere sig, men at også danskerne måtte »lære 
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at tilpasse sig de fremmede«. I forlængelse af undersøgelsen svarede 
udenrigsminister Niels Helveg Petersen til fyens Stiftstidende på 
spørgsmålet, om danmark allerede var et multietnisk samfund: »At 
det delvis er rigtigt, men at de etniske grupper, som findes her i 
landet, med tiden vil blive lige så danske som vi andre.« 466 

den 13. september 1999 fortalte Politiken, at 70 af landets borg-
mestre mente, at integrationsydelsen var principielt forkert. dagen 
efter kom det frem, at der var uro i det radikale bagland, og at 
de radikales landsmøde muligvis ville forsøge at tvinge partiets 
folketingsgruppe til at ændre loven. formanden for de radikale i 
københavn og på frederiksberg Anders thomsen var ikke villig 
til at afvente UNHCR’s senere undersøgelse: »UNHCR’s hold-
ning er ikke afgørende. Ydelsen er under alle omstændigheder 
uanstændig.« Politikens leder mente, at »Han [thorkild Simonsen] 
skabte en integrationslov, som havde skønhedspletter, og han bliver 
selv til et pænere menneske ved at lytte til kritikken og ændre på 
sagen«. Information påpegede den 15. september, at ideen til inte-
grationsydelsen oprindelig kom fra den radikale Henrik Svane, og 
at tidligere indenrigsminister Birte Weiss havde sagt nej til ideen, 
men at den senere tiltrådte thorkild Simonsen havde sagt ja. 467 

den 4. oktober 1999 skrev Jyllands-Posten, at eksperter havde 
fastslået, at »Integrationstaktik har slået fejl«. det hed videre, at 
»Alle hidtidige forsøg på at sprede via skolesystemet eller via bo-
sætningen er generelt slået fejl«. Politikerne burde i stedet satse på 
integration gennem arbejdsmarkedet. I Århus var der således på alle 
skoler, på nær en, med mange indvandrere blevet flere indvandrer-
elever inden for de foregående tre år. Nordgårdsskolen toppede med 
en andel på 95,3 pct. indvandrere. I Aalborg råbte man også vagt 
i gevær. Her var det en besparelse på 4,5 millioner kr. til særlige 
aktiviteter til flygtningebørn, der gjorde, at »der ikke [er] langt til 
tilstandene i odense med bander af unge indvandrere«. Bl.a. var 
der ansat pædagoger med anden etnisk baggrund end dansk, og 
»de tosprogede pædagoger kan forklare en familiefar, at han ikke 
skal slå og ikke mindst forklare, hvorfor han ikke skal slå. Samtidig 
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har vi de dansksprogede, som kan guide og råbe vagt i gevær, når 
flygtninge ikke forstår den danske kultur«. Samme dag fortalte År-
hus Stiftstidende, at der nu ville finde en ny fordeling af børn sted i 
kommunens daginstitutioner. der var tale om en dispensation, og 
denne kunne »karakteriseres som et gennembrud for integrationen. 
den betyder, at daginstitutioner med særligt mange to-sprogede 
børn i fremtiden vil få flere danske børn. omvendt vil rene danske 
institutioner også få flere to-sprogede børn«. 468 

I slutningen af oktober 1999 rettedes endnu et slag mod integrati-
onsydelsen. Venstres Ungdom var nu også modstandere af ydelsen. 
Næstformand i VU Henrik kähler udtalte, at »Integrationsydelsen 
er udtryk for diskrimination af flygtningene, og det finder vi prin-
cipielt forkert. Vi ønsker ligebehandling af danskere og flygtninge«. 
der var dermed fem politiske ungdomsorganisationer, der var med 
i netværket mod ydelsen, nemlig danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom, Radikal Ungdom, Sf’s Ungdom, kristeligt folkepartis 
Ungdom og nu altså Venstres Ungdom. 469 

den 24. november kunne Bt så fortælle, at der ville blive gi-
vet »flere penge til nye flygtninge«. det forlød nu, at regeringen 
ville hæve den særlige integrationsydelse, fordi flygtningene ikke 
kunne få pengene til at slå til. thorkild Simonsen udtalte, at »Jeg 
har hele tiden sagt, at hvis der var problemer med økonomien, 
så retter vi det. og det er det, vi gør nu«. ekstra Bladet skrev 
samme dag, at »Indenrigsminister thorkild Simonsens integra-
tionspolitik ligger i ruiner. I panik måtte han i går f jerne den 
særligt lave introduktionsydelse til nyankomne udlændinge – en 
ydelse, der var rygraden i den stramning, som thorkild Simon-
sen i begyndelsen af sin embedsperiode stod for«. Artiklen slut-
tede af med at konstatere, at »thorkild Simonsens opgave var at 
få dæmmet op for højrebølgen anført af Pia kjærsgaard. det er 
ikke lykkedes. dansk folkeparti ligger netop nu på en rekord-
tilslutning i meningsmålingerne på 20 mandater«. Birthe Rønn 
Hornbech fra Venstre sagde til Politiken, at »Vi er tilbage i den 
gamle skyttegravskrig. det, som statsministeren lovede, da han 
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indsatte thorkild Simonsen som indenrigsminister – at der skulle 
skabes ro på området – har vist sig ikke at holde stik«. Marianne 
Jelved var utilfreds med det radikale baglands voldsomme kritik, 
men landsformanden Johannes lebech syntes, »det er positivt, at 
kritikken fra NGo’erne og folk i vort parti nu er hørt«. 470 

Aktuelt fortalte den 26. november 1999 under overskriften »Pia 
kjærsgaard tiet ihjel«, at der under en folketingsdebat var blevet 
diskuteret udlændingepolitik, men at dansk folkepartis leder Pia 
kjærsgaard havde talt for døve øren. Regeringen havde fremlagt en 
plan, der skulle forhindre optøjer på Nørrebro (som havde fundet 
sted på grund af udvisningen af en tyrker født i danmark), men 
enhedslistens Søren Søndergaard havde påpeget, at regeringen talte 
for meget om kriminalitet blandt udlændinge. og til et udspil fra 
dansk folkeparti havde han haft den kommentar, at »Pia kjærsgaard 
var oppe på talerstolen med det her stykke lokumspapir«. Artiklen 
sluttede af med en række spørgsmål: »Hvordan ser vælgerne på, at 
alle partier isolerer Pia kjærsgaard? Hvad bliver konsekvensen af, 
at flygtninge og indvandrere skal have mere i hjælp? og tror folk 
på, at regeringens nye plan vil forhindre nye optøjer? Svaret får vi 
i de kommende meningsmålinger.« 471

fra den blandede skuffe

I efteråret 1998 udgav forfatteren kåre Bluitgen, der politisk lå 
omkring partiet enhedslisten, bogen Nye danskere. Bogen vakte 
en del debat, og formanden for Nævnet for etnisk ligestilling, 
biskop kjeld Holm, truede på et tidspunkt med at melde bogen til 
politiet for overtrædelse af racismeparagraffen på grund af en række 
vittigheder om udlændinge i danmark. en af disse lød: »egentlig 
skal muslimer læse koranen på arabisk. Men nu er den udkommet 
med et tillæg på dansk: Bistandsloven.« 472 lean Waage Beck skrev 
i et indlæg i kristeligt dagblad, at bogen var uegnet som undervis-
ningsbog, og Waage Beck tog afstand fra de vittigheder, der blev 
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gengivet i bogen, og mente på den baggrund, at »det er forståeligt, 
at integrationen er mislykket, og at denne tendens vil fortsætte 
langt ud i fremtiden, hvis ikke der snart bliver lagt en anden linje i 
undervisningsmaterialerne og fremgangsmåden brugt på opgaven 
med at integrere flygtninge/indvandrere«. 473 

den 2. november 1998 bragte Aktuelt en kronik af indvandrer-
foreningen INdsams formand Anna Saakwa. overskriften hed 
»Humanismen som forsvandt«, og kronikken indeholdt en række 
angreb på den danske udlændingepolitik. tidligere, skrev Anna 
Saakwa, havde danmark været et foregangsland: »Men alt dette er 
desværre fortid.(…) Grunden til disse ændringer er ikke mindst den 
stemning, som nogle formiddagsblade har pisket op.« om 1998 hed 
det, at »for de fremmede – flygtninge og indvandrere – blev 1998 
et sort år, hvor de sorte toner, som ligger i den danske højrefløj, 
kom til at farve lovgivningsarbejdet gråt«. efter at have omtalt en 
sag, hvor en 80-årig mand ifølge Anna Saakwa havde 27,25 kr. at 
leve for om dagen, skrev hun, at »Når man sidder med sådan en 
sag, så føler man ikke, at danmark er et humanistisk land«. endelig 
mente Saakwa, at lovgivningen blot var »et symptom på en hold-
ningsændring, ikke så meget i befolkningen som i dele af pressen. 
Her skaber man en form for racisme ved konstant at fokusere på, 
at der er forskel på danskerne og de etniske grupper«. 474

den 7. november 1998 stod der at læse i kristeligt dagblad, at 
der den 9. november ville ske en sammenkædning af flygtninge 
i danmark med en mindehøjtidelighed for ofrene for krystalnat-
ten i 1938. Mads Bruun Petersen fra komitéen flygtninge Under 
Jorden udtalte, at »Nazisme og racisme er ikke en trussel i samme 
grad i dag som i 1938, men begge dele trives stadig i europa, 
særligt i tyskland, frankrig, Belgien og england. derfor er det 
vigtigt at huske på, at de kræfter, som er en del af virkeligheden i 
dag, har nogle uhyggelige historiske fortilfælde«. Anders lange fra 
Vesterbro mod Racisme var opmærksom på, at der var stor forskel 
på situationen i tyskland i 1938 og den i danmark i 1998, men 
tilføjede, at »Vi mener, at der er grund til at være foruroligede over 
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det skred, der sker i den folkelige opfattelse af, hvad der er i orden 
at byde enkeltgrupper som flygtninge og indvandrere«. Biskoppen 
på fyn, Vincent lind, der selv havde siddet i koncentrationslejr 
under den Anden Verdenskrig, var ikke enig og udtalte, at »det 
vil være en bagtalelse af det danske folk at sige, at der eksisterer et 
erklæret mål om at udrydde de fremmede«. 475 

I begyndelsen af januar 1999 havde københavns kommune ind-
rykket annoncer i de store dagblade under overskriften »Har de 
en lejlighed eller et værelse, der er ledigt i deres ejendom? Så kan 
de måske hjælpe en flygtning, der er kommet i klemme!«. det fik 
ekstra Bladet til at spørge en række politikere og meningsdannere 
i øvrigt, om de ville være villige til at leje et værelse ud til en 
flygtning. fælles for de 24 adspurgte var, at de var fortalere for en 
liberal udlændingelov. Anne Braad, sognepræst på Nørrebro, sagde 
ja og ville ringe til københavns kommune næste dag. de øvrige 
sagde nej med forskellige begrundelser. dorte Bennedsen fra So-
cialdemokratiet, der boede i en villa på frederiksberg sagde: »Hvad 
rager det dig? det er min sag og ikke noget, jeg vil drøfte med 
ekstra Bladet.« Margrete Auken fra Sf (boede i villa): »det er ikke 
et fair spørgsmål.« den tidligere indenrigsminister Birte Weiss, der 
boede i en herskabslejlighed på 175 m2: »Jeg udtaler mig ikke om 
flygtningepolitik, efter jeg er gået af som indenrigsminister.« Poul 
Nielson, der var socialdemokratisk minister for udviklingsbistand 
og beboede en millionvilla: »det vil jeg ikke udtale mig om. og 
slet ikke til ekstra Bladet!« Redaktør Georg Metz, der boede i en 
herskabslejlighed: »Jeg har ikke læst annoncen, så jeg har ikke noget 
at sige. (Selvom ekstra Bladet læste annonceteksten højt for Georg 
Metz, red.)« Bjørn elmquist, der ikke længere sad i folketinget. 
Han boede i villa: »Strengt taget så har jeg jo plads, og min kone 
og jeg overvejer da, om vi skal lægge rum til en flygtning. Mit 
problem er bare, at jeg ikke synes, jeg kan være bekendt at tage 
penge for det. Man kan selvfølgelig tage betaling for det og så lade 
pengene gå til et velgørende formål.« Chefredaktør på Politiken 
tøger Seidenfaden, der boede i en villa i Gentofte: »Altså, hvis det 
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ikke var, fordi jeg har tre små børn, der optager al pladsen i mit 
hus, så ville jeg da muligvis have plads. Men sådan er det altså ikke.« 
kjeld koplev, forfatter, boede i et rækkehus i Holte: »Jeg har ikke 
set annoncen, så jeg har ikke noget at sige. (Selvom ekstra Bladet 
læste annonceteksten højt for kjeld koplev, red.)« Henrik Voldborg, 
meteorolog, boede i villa i Holte: »desværre har vi ikke et værelse 
stående ledigt konstant. Vi er en ret stor familie, og den kommer 
jævnligt på besøg, så vort eneste gæsteværelse står altid klart. ellers 
ville vi skam gerne have lejet værelset ud til en flygtning. Ideen 
er udmærket, men det er vildt sørgeligt, at der er sådan en mangel 
på værelser til flygtninge. Jeg er bestemt ikke særlig stolt af min 
nation på det punkt.« og endelig Arne Melchior, der boede i en 
herskabslejlighed: »Jeg har værelser nok, men jeg lejer dem ikke ud 
for penge. Jeg tror, min kone og jeg har haft de første 30 flygtninge 
boende i kortere eller længere tidsrum. Men der er perioder, hvor 
vi ikke er meget hjemme, og så er det svært at have logerende. Jeg 
gider ikke låse mine stuer af. ellers synes jeg, ideen er fremragende 
med at annoncere efter værelser til flygtninge. Jeg har selv som ung 
boet i lejet værelse. Men desværre er der kommet en frygt for frem-
mede i de større byer modsat på landet, hvor alle kommer hinanden 
mere ved og er mere åbne over for hinanden.« 476 

om præsters samvittighed

den 22. oktober 1998 kunne man i Politiken læse, at en gruppe 
præster planlagde at skabe et flygtningenetværk for asylsøgere, der 
efter deres opfattelse burde tilkendes asyl i danmark. I første om-
gang drejede det sig om serbere, der ikke ønskede at vende tilbage 
til Østslavonien, der efter den jugoslaviske borgerkrig var blevet 
en del af kroatien. Initiativtageren til projektet var sognepræst fra 
lyngby, leif Bork Hansen, der allerede var »vandret ind i lovgiv-
ningens grå områder«. leif Bork Hansen udtalte, at »Jeg har udvir-
ket, at fire af de serbere, som står over for udvisning, er blevet gemt 
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af vejen. Jeg vil gerne understrege, at jeg tager det fulde ansvar for 
den handling. Hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg være ansvarlig for, 
at de blev sendt tilbage. Mit kristne livssyn forbyder mig at bare 
se på, når de fire efter min bedste overbevisning vil befinde sig i 
yderste livsfare i kroatien«. thorkild Simonsen gav dagen efter 
over for kristeligt dagblad udtryk for sin irritation, og han adva-
rede leif Bork Hansen på følgende måde: »I Norge har man noget, 
man kalder kirkeflygtninge. det er flygtninge, som søger tilflugt 
og bliver skjult i kirker. Men jo mere, der bliver af den slags, og jo 
mere præster blander sig i det med regler og paragraffer, jo mere 
ødelægger de det for de flygtninge, der er i landet i forvejen. det 
vil blive brugt af højrefløjen, og folk som Pia kjærsgaard (df) vil 
sige, at de får særbehandling.« leif Bork Hansen var ikke enig og 
udtalte, at »det nytter ikke noget, at thorkild Simonsen siger, at 
folketinget ikke skal blande sig i Udlændingestyrelsens arbejde. for 
det er folketinget, som fastlægger retningslinjer for Udlændinge-
styrelsen, og jeg har set, at de retningslinjer ikke slår til«. 477 

Jyllands-Posten havde den 1. november 1998 et længere inter-
view med leif Bork Hansen, som indledte med at karakterisere 
det politiske liv i danmark ved at sige, at »Vi er blevet ved med at 
fire og fire på solidariteten. det har vi gjort, fordi vi ikke vover 
at tage et opgør med den indre svinehund«. Bork Hansen mente, 
at det kristne næstekærlighedsbudskab var blevet gjort tandløst: 
»Men min næste er ikke kun min landsmand. Næsten er også 
den fremmede. Vi slipper ikke for hinanden. Solidariteten må 
gå på tværs af alle grænser.« leif Bork Hansen blev beskrevet 
som »energisk, optaget og engageret«, og han fortsatte: »Man skal 
kunne holde sig selv ud, og det har altid været en uskreven lov, 
at kirken giver asyl. Hvis nogen træder over min dørtærskel og 
beder om hjælp, så er jeg forpligtet.« Hans kristendom var, sagde 
han, inspireret af Søren kierkegaards fortolkning: »Hos kierke-
gaard er det altid det enkelte menneske, det drejer sig om. det 
enkelte er højere end det almene. derfor var kierkegaard kritisk 
over for Grundtvigs fremhævelse af det nationale. det nationale 
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har en tendens til at lukke sig om sig selv. det bør kirkerne være 
de første til at modarbejde.« 478

et par måneder senere var der igen blæst om leif Bork Hansen. 
en svensk præst, der sad fængslet på lolland for forsøg på men-
neskesmugling, fik Bork Hansens støtte: »Hvis man sammenligner 
med, hvad man kan begå af sager inden for økonomisk kriminalitet 
uden at blive fængslet, er det beklageligt, at myndighederne fængs-
ler en præst omgående for at foretage en humanitær handling.« 
knap en måned senere skrev kristeligt dagblad igen om Bork 
Hansen. Biskoppen i Helsingør, lise lotte Rebel, havde bedt Bork 
Hansen om en redegørelse for sit skjul af 26 flygtninge. dansk 
folkeparti ønskede Bork Hansen fyret. til Berlingske tidende 
udtalte Bork Hansen, at »Hvis man bliver ved med at give los på de 
menneskelige værdier, kommer vi på et tidspunkt til at betale prisen 
for det«. Han trak i øvrigt paralleller til danmark i 1930’erne, da 
danmark sendte flygtninge retur til tyskland. 479 

den 11. februar 1999 meddelte Information, at der var blevet 
rejst en straffesag mod leif Bork Hansen efter udlændingelovens 
§ 59, stk. 3, der omhandlede medvirken til ulovligt ophold i dan-
mark. Biskop lise lotte Rebel udtalte, at sagen kunne ende med 
en fyring: »Vælger han at gøre det samme igen, skal han vide, hvad 
konsekvensen er. Så har han sagt, at han har sat sig ud over lovgiv-
ningen, og at han agter at fortsætte med det. og det er en alvorlig 
sag.« Bork Hansen udtalte, at »Sigtelsen ændrer intet. denne gang 
var det tilfældigvis serbiske flygtninge, der bankede på min dør, og 
så var jeg menneskeligt forpligtet til at hjælpe dem. Men hver gang, 
jeg står over for et andet menneske i nød, fanger bordet. Jeg er nødt 
til at hjælpe, og jeg ville absolut gøre det samme igen«. Inde i avisen 
var der et længere interview med Bork Hansen, der bl.a. sagde, at 
»Hvis man fortsætter med at fire på solidariteten, som det er sket 
med den nye udlændingelov, vil samfundet og vores demokrati i 
det lange løb falde fra hinanden som et korthus«. 480 

leif Bork Hansen fik støtte i en række læserbreve. Mona ljung-
berg, frivillig i Mellemfolkeligt Samvirke og tidligere udsendt til 
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kroatien, skrev i Politiken, at »Mange danskere støttede i 30’erne 
ved nazisternes fremgang og under Anden Verdenskrig en asylpo-
litik, der skulle forhindre flygtninge i at tage ophold i danmark. 
Mange danskere havde efter afslutningen af Anden Verdenskrig 
også en flov smag i munden over deres egen fordømmelse af de 
flygtninge, som forgæves havde søgt hertil. (…) det ville være 
sympatisk, hvis der i danmark ikke var brug for helte som præsten 
leif Bork Hansen. Jeg synes i hvert fald, man er en helt, når man 
tør stille sig op imod den danske lov og store befolkningsgrup-
per og i ord og handling tage et ansvar for det medmenneskelige 
princip. Argumentet om, at flertallet har ret, passer ikke altid − 
netop nazisternes fremgang i 30’erne bevidner dette«. Johannes H. 
Christensen, sognepræst i Skovshoved, skrev omvendt samme dag 
i Jyllands-Posten, at »Præster må nøje overveje, hvordan de afgør, 
om deres samvittigheds bud er dikteret af Gud fader selv eller af 
lystprincippet og deres egne halvt ubevidste ønsker og hensigter«. 
en uge senere meddelte Berlingske tidende, at kirkeminister Mar-
grethe Vestager fra de radikale havde sagt, at hun ikke havde noget 
grundlag for at gå ind i sagen om leif Bork Hansen, og at der ikke 
kunne være tale om afskedigelse. 481 

den 9. marts 1999 meddelte Berlingske tidende, at leif Bork 
Hansen var blevet tildelt Anne og Jerry osbaks hæderslegat på 10.000 
kr. Anne og Jerry osbak drev advokatvirksomhed og blev benyttet, 
når flygtningenævnet skulle have asylsager afprøvet. en uge senere 
kunne avisen så fortælle, at retssagen mod Bork Hansen var blevet 
udsat et par måneder. leif Bork Hansen håbede, at der i mellemtiden 
ville blive fundet en løsning på de afviste serbiske asylsøgere. dagen 
efter stod der at læse i Information, at anklagemyndigheden i stedet 
for en bøde ville kræve fængselsstraf til leif Bork Hansen. Anklager 
Birgitte Bundgaard udtalte, at »der er tale om en grov overtrædelse 
af Udlændingelovens § 59, hvor der slet ikke kan blive tale om at 
anvende bøder derfor vil vi kræve fængselsstraf«. leif Bork Hansen 
mente, at »Man kan jo sagtens sidde en fængselsstraf af. Men det at 
svigte andre mennesker hænger ved for altid«. 482 
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Godt to måneder senere, den 26. maj 1999, var der så faldet dom 
i sagen mod leif Bork Hansen. Han blev idømt 20 dages betinget 
hæfte for at have skjult 30 serbiske flygtninge. Bork Hansen ud-
talte, at »det var nok meget godt, at jeg blev dømt«. om diskus-
sionen om udlændingepolitikken generelt sagde Bork Hansen, at 
»jeg tror, flygtningedebatten har nået et vendepunkt. Nu er det kun 
et spørgsmål om, hvor længe den officielle flygtningepolitiks uan-
stændighed skal vare ved. Jeg vil kæmpe for et multietnisk samfund. 
Min bedste ven er muslim«. Under retssagen havde Bork Hansens 
forsvarer thomas Rørdam plæderet for frifindelse, idet »en læge 
har pligt til at hjælpe syge mennesker. en præst har pligt til at hjælpe 
mennesker i nød. det er min opfattelse, at leif Bork Hansen ikke 
kunne have handlet anderledes, end han gjorde«. Heroverfor havde 
anklageren Birgitte Bundgaard sagt, at »Hvis enhver kan stille sig 
til dommer over, hvem der er truet eller ej, er vi ude i rent anarki. 
der er tale om en meget grov handling, der omfatter et meget stort 
antal udlændinge. en bødestraf ville være latterlig, og det ville ikke 
markere, at det er alvorligt«. dagen efter havde professor dr.theol. 
Svend Andersen fra Aarhus Universitet følgende kommentar til 
dommen: »I teorien kan den her dom koste ham hans embede som 
præst, og det mener jeg er fuldstændigt vanvittigt. det er præster 
af Bork Hansens støbning, vi har brug for. Her er endelig en præst, 
der tager sit arbejde alvorligt, og hvis netop sådan en præst skal fyres 
som konsekvens af, at han er optaget af sine forpligtelser, er vi jo 
ude i det helt groteske. det vil være pinligt for folkekirken.« 483 
forhenværende kirkeminister A.o. Andersen fra Cd var på linje 
med Svend Andersen, da A.o. Andersen om Bork Hansen skrev: 
»Har han nu tabt den almindelige agtelse og tillid (dekorum), som 
embedet kræver? Han har jo − for at skabe debat siger han selv − 
åbent sagt, at han har sat pligten til at følge sin egen samvittighed 
over pligten til at lyde loven. det er strafbart, men gør ham ikke 
til en ringere præst, i manges øjne sikkert tværtimod.« Biskop lise-
lotte Rebel lagde op til en blød landing. det var hendes skøn, at 
Bork Hansen trods dommen kunne passe sit arbejde upåklageligt, 
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selvom hun understregede, at der ikke skulle gælde særlovgivning 
for præster. 484 Biskoppen blev dog underkendt af kirkeministeriet, 
der gav leif Bork Hansen en advarsel. leif Bork Hansen fik støtte 
fra en lidt uventet kant, idet pastor Søren krarup så sagen som et 
symptom på, at kirkeministeriet forsøgte at spille pave i folkekir-
ken: »den slags borgerlige affærer angår ikke kirkeministeriet, men 
det tiltager sig en åndelig magt og myndighed, det ikke har.« 485

Godt en måned senere kom det frem, at leif Bork Hansen havde 
opfordret til at indbetale penge til skjulte flygtninge. Vicepolitime-
ster Birgitte Bundgaard, der havde været anklager i sagen mod Bork 
Hansen, udtalte, der var tale om en overtrædelse af betingelserne 
for den betingede dom, Bork Hansen havde modtaget, idet der 
var tale om ligeartet kriminalitet. leif Bork Hansen udtalte, at når 
han tidligere havde mødt modstand mod sine holdninger og ikke 
havde holdt fast i disse, var han blevet fyldt med angst: »Hvis jeg 
ikke agerer som mig selv, bliver alt uvirkeligt. Jeg får direkte kvæl-
ningsfornemmelser og fyldes af klaustrofobi. det er helt afgørende 
at få sagt fra.« dagen efter kunne Bt fortælle, at Bork Hansens 
bankkonto var blevet ransaget. 486 

I slutningen af juli måned 1999 startede en længere diskussion i 
pressen om det principielle i at skjule afviste asylsøgere. fire folke-
tingsmedlemmer, elisabeth Arnold fra de radikale, Arne Melchior 
fra Cd, Margrete Auken fra Sf og tove Videbæk fra kristeligt 
folkeparti udtalte, at de under visse omstændigheder ville skjule 
flygtninge. Margrete Auken sagde, at »Jeg er skamfuld over dan-
marks behandling af en lang række asylansøgere, blandt andet de 
serbiske militærnægtere og sagen om fiskerkonen i thyborøn. det 
er, som om succeskriteriet er, hvor mange vi kan smide ud i stedet 
for at sikre dem beskyttelse«. og elisabeth Arnold sagde, at »Jeg 
kan ikke bære, at militærnægtere, der imod deres overbevisning 
tvangsudskrives til at deltage i en krig, får afslag på asyl«. ekstra 
Bladet mente i en leder, at »målet for enkelte politikere har selv-
følgelig været at profilere sig som sande menneskevenner«. dansk 
folkeparti ønskede sagen taget op i folketingets præsidium på trods 
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af modstand mod dette fra de øvrige partier. Poul Nødgaard fra 
dansk folkeparti udtalte, at »det er et alvorligt tilbageskridt mod 
anarki, når medlemmer af folketinget, der har skrevet under på at 
ville overholde Grundloven, nu offentligt meddeler, at de selv vil 
afgøre, om de vil holde andre love«. også internt hos de radikale 
skabte elisabeth Arnolds melding uro, idet den radikale landsfor-
mand Johannes lebech mente, at »det er en dårlig idé at sige, at 
man vil bryde loven«. 487 

Berlingske tidende skrev i en leder om de radikale, at »det ra-
dikale Venstre vil fremstille sig selv som godhedens parti, der vil 
reklamere for sin omkostningsfri medmenneskelighed, men det 
vil under ingen omstændigheder give afkald på den indflydelse, 
det kan kompromisse og studehandle sig frem til i regeringssam-
arbejdet. det er det, man kalder »bekvemmelighedspolitik«. der 
er gevinst på alle hylder«. Jyllands-Posten talte om »kvalmende 
selvgodhed«, mens sagen ifølge Århus Stiftstidende »viser endnu en 
gang, at debatten kører helt agurk, når visse sværmeriske præster 
og politikere skal agere i virkeligheden. de er bedst til at prædike 
vidtløftigt og moderigtigt, enten i kirken eller i folketinget«. 488 

den 6. august 1999 havde Weekendavisen et dobbeltinterview 
med pastor leif Bork Hansen og pastor Jesper langballe. Jesper 
langballe var i 1982 blevet idømt 20 dages betinget hæfte i 1982 
for at have skjult et barn, der skulle tvangsfjernes. Begge var in-
spireret af Søren kierkegaard, men på flere punkter var de afgø-
rende uenige, og det drejede sig bl.a. om, hvorvidt den lovstridige 
handling skulle være offentlig. Bork Hansen mente, at »Vi tror, at 
hvis vi kan skjule alt, og ingen opdager det, er alt godt«. for Jesper 
langballe drejede det sig om, at »den mest iøjnefaldende forskel på 
Bork Hansens og min sag er, at han går ud og fortæller i medierne, 
at han skjuler flygtninge. Så er man dummere, end politiet tillader. 
og så er der også den forskel, at i det øjeblik, man skal til at søge 
næsten hulens langt væk, begynder det at lugte lidt«. 489
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flygtninge fra kosovo

den jugoslaviske borgerkrig fra 1992 til 1995 løste mildt sagt ikke 
alle de problemer, der var forbundet med, at det tidligere kommu-
nistiske Jugoslavien var brudt sammen i kølvandet på murens fald. 
Som en del af Serbien var regionen kosovo problematisk. kosovo 
var gået fra oprindelig at være en del af det serbiske kerneområde 
til at bestå af omkring 90 pct. albanere og et mindretal af serbere 
på ca. 10 pct. I 1997 begyndte en kosovoalbansk terrororganisation, 
UCk, at angribe serbiske militære mål, ligesom UCk begik over-
greb mod det serbiske mindretal. I begyndelsen af 1999 igangsatte 
den serbiske hær en operation, der skulle tilintetgøre UCk. I den 
vestlige opinion blev man efterhånden overbevist om, at serberne 
havde til hensigt at fordrive hele den kosovoalbanske befolkning 
på omkring 1,8 millioner. dette var baggrunden for, at NAto 
uden om fN’s Sikkerhedsråd iværksatte militære bombardemen-
ter af Serbiens infrastruktur. Bombardementerne begyndte den 
24. marts og standsede først den 10. juni, da den serbiske regering 
meddelte, at den var tvunget til at overlade kontrollen med kosovo 
til NAto. derefter blev en fN-ledet styrke, kfoR, indsat til at 
opretholde freden. 

et stort antal kosovoalbanere søgte i tiden omkring disse begi-
venheder asyl i en række europæiske lande, deriblandt danmark. 
de havde ikke umiddelbart krav på asyl.

den 6. april 1999 skrev Aalborg Stiftstidende, at der formentlig 
ville være flertal for en særlov i folketinget, der skulle give ko-
sovoalbanske flygtninge midlertidig opholdstilladelse i danmark. 
kun dansk folkeparti og fremskridtspartiet var modstandere af en 
særlov, idet de i stedet ville hjælpe i nærområderne. Sf og enheds-
listen ville give albanerne adgang til at søge asyl på lige vilkår med 
andre asylsøgere, mens de øvrige partier altså ville gøre opholdstil-
ladelsen midlertidig. klaus Rothstein fra dansk flygtningehjælp 
advarede imod at begrænse flygtningenes rettigheder, sådan som 
det skete med de bosniske flygtninge i 1992. Han understregede, at 
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dansk flygtningehjælp var enig med regeringen i, at flygtningene 
skulle vende tilbage: »Men om det kommer til at ske snart eller om 
meget lang tid, afhænger af international og militær politik, af den 
humanitære situation og af, om der kommer en fredsaftale for om-
rådet.« Journalist og kommentator karsten Madsen havde følgende 
kommentar til, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen i første 
omgang havde sagt nej til, at danmark nødvendigvis skulle tage 
en del af flygtningene fra kosovo: »frygten for at vække slumrende 
udlændingefjendske kræfter fik i første omgang statsministeren til 
at indtage et menneskeligt set helt uacceptabelt standpunkt til de 
albanske flygtninge fra kosovo.« kristeligt dagblad skrev i sin leder 
dagen efter, at danmark burde tage imod kosovoalbanske flygt-
ninge, men at »flygtningene skal hjem igen, når krigen forhåbent-
lig snart afsluttes. det må ikke lykkes for serberne at tømme kosovo 
for albanere til et eksilliv uden for Serbiens grænser«. Samme dag 
skrev Berlingske tidende, at flere eksperter såede tvivl om, hvor-
vidt de kosovoalbanske flygtninge ville vende hjem igen, hvis først 
de fik ophold i danmark. erfaringerne med de bosniske flygtninge 
viste, at de i sidste ende ville få permanent opholdstilladelse. 490

den 9. april 1999 kritiserede journalist Martin krasnik i Week-
endavisen i en kommentar, at danmark ikke ville tage imod flere 
end 1.200-1.400 flygtninge fra kosovo. det var hans opfattelse, 
at politikerne dermed spillede Pia kjærsgaards spil: »Men danske 
politikere ved også, at jo flere flygtninge danmark tager, desto flere 
nye, mørklødede danskere får vi. for de bliver her jo nok, de fleste 
af dem. og det bryder vi os ikke om i dette fattige, lille land. Ikke 
i 1938 og ikke i 1999.« 491

den 15. april 1999 kunne Politiken fortælle, at der allerede var 
hård kritik af særloven for kosovoflygtningene. Meningen var at 
give albanerne opholdstilladelse for seks måneder af gangen, hvilket 
blev kritiseret af dansk flygtningehjælps generalsekretær Andreas 
kamm: »der kan ikke være tvivl om, at de mennesker er udsat for 
etnisk udrensning. derfor er det svært at acceptere de begrænsede 
rettigheder og muligheder, der er i loven.« ekspert i udlændingeret 
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Jens Vedsted-Hansen mente, at man var »nødt til at forholde sig ud-
trykkeligt til, at de efter al sandsynlighed er omfattet af fN’s flygt-
ningekonvention og derfor ikke bør få en anden behandling end 
den, konventionsflygtninge normalt ville få«. Samme dag kom det 
frem, at Hvidovre kommune med den socialdemokratiske borg-
mester Britta Christensen i spidsen havde købt Avedøre kaserne 
for 60 millioner kr. for næsen af Udlændingestyrelsen, der havde 
udset sig bygningerne til at huse albanske flygtninge fra kosovo. 
Randers kaserne var netop blevet opkøbt af Udlændingestyrelsen 
til samme formål, hvilket fik Socialdemokratiets politiske ordfører 
Jacob Buksti til at udtale, at »Jeg vil hellere være socialdemokrat i 
Randers end i Hvidovre«. Britta Christensens egen kommentar til 
købet var, at »Vi har mange planer med de bygninger. og hvis det 
var rigtigt, at flygtningene blot skulle være der et års tid, kunne vi 
da sagtens indlogere dem. Men hvem tror på det – sådan er det jo 
ikke gået før«. 492 

kritikken af den foreslåede særlov fortsatte de næste dage. dSU’s 
formand Morten Bødskov kaldte loven »stærkt kritisabel« og til-
føjede, at »der er en klar risiko for, at regeringen forpasser en 
enestående mulighed for at drage fordel lokalt af befolkningens 
utroligt velvillige indstilling til de kosova-albanske flygtninge«. tre 
dage senere gengav Jyllands-Posten nogle af indvendingerne mod 
loven. dansk Røde kors anerkendte, at der i situationen kunne 
være behov for en »invitationsordning«, men organisationen var 
»generelt betænkelig ved at iværksætte ordninger, der suspenderer 
adgangen til umiddelbart at få behandlet ansøgninger om asyl«. 
dansk flygtningehjælp mente på baggrund af erfaringerne med de 
bosniske flygtninge, at »det skaber ødelæggende usikkerhed blandt 
personerne at leve i uvished om, hvorvidt opholdstilladelsen vil 
blive forlænget«, mens Amnesty International mente, at der var tale 
om »en urimelig forskelsbehandling«. 493

efter en tv-indsamling til fordel for kosovoflygtningene skrev 
Søren krarup i en kronik i ekstra Bladet under overskriften »tag 
et brækmiddel« efter et citat af Søren kierkegaard, at der var tale 
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om »en psykose eller et hysteri, som piskes frem af medierne eller 
magthavernes politiske korrekthed«. om dansk flygtningehjælp 
skrev han, at »de er som gribbe. de frådser i kadavere og ulyk-
ker. de lever af dem. Mens de behørigt græder medlidenhedens 
tårer«. om udenrigsminister Niels Helveg Petersen og det radikale 
Venstre skrev Søren krarup: »en krigsliderlig, radikal udenrigs-
minister! en radikal hovedbestyrelse, der som de første krævede 
landtropper indsat i kosovo! Hvilket hykleri. Hvilken kvalmende 
farce. Hvilken falskhed.« 494

kritikken af den danske særlov for flygtningene fra kosovo fort-
satte i juli måned 1999. Under overskriften »Særlove skader dan-
marks ry« udtalte lars Normann Jørgensen fra Amnesty Interna-
tional til Berlingske tidende, at »danmark overtræder ikke men-
neskerettigheder i voldsomt omfang. Men på det principielle plan 
er det kernen i problemerne, at regeringer over hele verden ikke 
respekterer dem. Så når danmark viser despekt for konventionerne, 
sender vi et signal om, at det må man gerne«. Morten kjærum fra 
Center for Menneskerettigheder supplerede med at sige, at »det er 
ikke bare noget, vi finder på. Jeg oplever ofte på møder, at diplo-
mater fra tredjeverdenslande spørger: Hvorfor skal vi tage imod 
flygtninge og føre ikke-diskriminationspolitik, når danmark ikke 
gør det?«. Indenrigsminister thorkild Simonsen blev dog taget i 
forsvar af dansk Røde kors’ generalsekretær Jørgen Poulsen, der 
sagde, at »Vi havde en situation, hvor folk på det nærmeste brændte 
kors af uden for asylcentrene. Nu får jeg breve fra danskere, der ikke 
vil have, at vi lukker deres lokale flygtningecenter«. det skyldtes, 
ifølge Jørgen Poulsen, at thorkild Simonsen havde udtalt, at de få 
kriminelle asylsøgere ikke skulle have lov at ødelægge det for de 
mange. Jørgen Poulsen understregede dog, at han ikke var enig i 
alt, hvad indenrigsministeren havde arbejdet for. 495

Godt en uge senere, den 13. juli 1999, kunne Berlingske ti-
dende fortælle, at »kosovo-flygtninge udskyder rejse«. danmark 
var endt med at tage imod 2.800 flygtninge fra kosovo, men der 
var »stort set ingen aktuelle afrejseplaner blandt danmarks godt 
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2.800 kosovo-albanske flygtninge«. Ifølge sekretariatschef i Røde 
kors’ Asylafdeling Marianne Secher skyldtes det, at mange ønskede 
at vente på den økonomiske hjælp, som særloven åbnede mulig-
hed for. Halvanden måned senere kunne Jyllands-Posten fortælle, 
at flygtningene fra kosovo nu »strømmer hjem«, og at 30 pct. af 
kosovoalbanerne havde søgt om tilskud til returbilletten. I midten 
af december fortalte Berlingske tidende, at »kosovo-flygtninge 
fortryder hjemrejse. 1.200 kosovoalbanere var vendt tilbage til 
kosovo, men indtil videre var 147 rejst retur til danmark. Søren 
Agerbo fra Udlændingestyrelsen udtalte, at »deres huse står som 
ruiner, og der er ingen el. de mener ikke, der er hjælp nok fra 
det internationale samfund til genopbygningen og til, at de kan 
overleve vinteren««. 496

Ni måneder senere, den 1. juni 2000, stod der at læse i Jyllands-
Posten, at »kosovoalbanere ønsker mere tid før hjemrejse«. det 
fremgik, at kosovoalbanerne gerne ville tilbage til kosovo, men 
at de ønskede mere tid til forberedelserne. Nexhmi kelmendi, der 
var kommet til danmark et år før med kone og fire børn, udtalte, 
at »der er ingen her, der vil have asyl for at blive i danmark altid, 
men hvis det kan forlænge udrejsen, så er der nok flere, der søger. 
Hvis vi fik mulighed for at blive her, til vi selv er klar, så vil in-
gen søge asyl«. Af de 3.000 kosovoalbanere, som danmark havde 
modtaget, var de 1.460 vendt tilbage, mens de øvrige 1.600-1.700 
nu skulle af sted. 497
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k APItel 6

Pres på politikerne

om stramninger og det modsatte

fra juni 1999 og frem var der en generel debat om danmarks ud-
lændingepolitik. Samtidig var der en diskussion om det ønskelige 
i at udvise narkodømte. folketinget havde i 1996 besluttet, at det 
skulle være lettere at udvise pushere, der gentagne gange blev taget 
med mindre mængder hård narkotika. Højesteret havde imidlertid 
omstødt flere af dommene fra de lavere retsinstanser med henvisning 
til menneskerettighederne. det fik dansk folkeparti til at kræve en 
stramning af lovgivningen, så det var muligt at udvise de pågæl-
dende personer, idet Højesterets afgørelser efter dansk folkepartis 
opfattelse var i strid med det folketingsflertal, der havde vedtaget 
loven om en lettere adgang til udvisninger. Indenrigsministeriet af-
viste imidlertid dansk folkepartis krav med henvisning til retten til 
familieliv. dette undrede Bendt Bendtsen fra de konservative, som 
udtalte, at »Hvis en narkodømt udlænding og hans familie ønsker 
at være sammen, kan de vel være det i hjemlandet«. Birthe Rønn 
Hornbech fra Venstre derimod mente, at »loven kan kun bruges 
i det omfang, den ikke krænker menneskerettighederne. det har 
vi hele tiden vidst«. en uge senere kunne Politiken fortælle, at 
Højesteret i en sag mod en 42-årig tyrkisk narkopusher havde stad-
fæstet landsrettens udvisning af manden. en 52-årig palæstinenser 
havde fået ophævet sin udvisningsdom. Han var tidligere straffet 
for besiddelse af heroin og var tiltalt for to nye forhold. Samme 
dag citerede Berlingske tidende rigsadvokat Henning fode for 
følgende: »Højesteret siger, at man kun kan udvise på grund af en 
meget langvarig fængselsstraf eller flere straffe af betydelig længde, 
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og selv om de forudsætninger er opfyldt, skal man stadig se på den 
enkeltes tilknytning til danmark.« 498 et par måneder senere var 
der kritik af nogle udvisningsdomme, der havde ramt tre statsløse 
libanesiske indvandrere fra Vollsmose i odense. de tre fik straffe 
på mellem halvandet og to års fængsel for et voldeligt røveri mod 
en 30-årig mand, som blev stukket ned. derudover fik de forbud 
mod indrejse til danmark for en periode af ti år. de var kommet 
til danmark fra libanon i henholdsvis 1989, 1992 og 1996. Morten 
kjærum fra Center for Menneskerettigheder udtalte: »forestil dig 
at blive dømt til at forlade det land, hvor du nærmest er opvokset, 
og udvist til et land, du måske ikke har det store kendskab til. Alt 
sammen fordi du af tilfældige grunde har bevaret dit oprindelige 
statsborgerskab.« 499 

den 4. november 1999 fortalte Jyllands-Posten, at tyrkeren ercan 
Cicek, der var født i danmark, var blevet udvist af landsretten. 
Hans fætter Mahmut Cakir var også blevet krævet udvist af ankla-
geren, men hans forsvarer havde fundet ud af, at han kort forinden 
havde ansøgt om og fået bevilget dansk satsborgerskab, så kravet om 
udvisning måtte trækkes tilbage. de to fætre, der var narkomaner, 
var dømt for at sparke »dørene ind hos en række ældre, skrækslagne 
mennesker i odense-bydelen Vollsmose, sprøjtede dem i øjnene 
med barberskum, væltede dem omkuld og gennemrodede deres 
lommer eller kommodeskuffer i jagten på penge«. Morten kjærum 
fra Center for Menneskerettigheder mente, at dommen stred mod 
praksis både hos Højesteret og den europæiske Menneskerettig-
hedskonvention: »dommen er en krænkelse af vores internationale 
forpligtelser, som sikrer retten til at være sammen med sin familie 
og opretholder princippet om, at man ikke bliver diskrimineret 
på grund af sit statsborgerskab. Vi taler om en mand, der er født i 
danmark og har boet her i alle sine 23 leveår. Han må betragtes 
som dansker.« 500 

den 18. januar 2000 afsagde Højesteret kendelse i to sager, hvor 
landsretten havde dømt en somalier og en pakistaner til udvisning. 
Højesteret omstødte kendelserne om udvisning, idet retten under 
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hensyn til menneskerettighedskonventionen mente, at udvisning 
ville være i strid med konventionen. 501 

den 16. juni 1999 kom det frem i Berlingske tidende, at dan-
mark igen var blevet kritiseret i Amnesty Internationals årsrapport. 
organisationen havde bl.a. noteret, at »det er bekymrende, at mindst 
et eU-land, danmark, har afvist anmodning om asyl fra flere kur-
diske irakere«. Generalsekretæren fra Amnesty International lars 
Normann Jørgensen uddybede kritikken: »Ivrigheden i danmark 
for at afvise asylsøgere har været stor og har igen bragt danmark 
i søgelyset som et restriktivt land over for asylsøgere. det er kede-
ligt, at danmark går i spidsen blandt strammerne, men i stedet for 
at diskutere en styrkelse af flygtningenes krav på beskyttelse synes 
staterne at debattere, hvordan man undgår flygtninge.« dagen efter 
kunne avisen fortælle, at danmark havde en »Hård kurs mod ira-
kere«, mens »såvel Sverige som Norge [giver] humanitær opholds-
tilladelse til disse ansøgere«. der var på daværende tidspunkt ca. 
1.500 afviste asylsøgere i danmark. der var ifølge olav Hergel fra 
Berlingske tidende »ofte tale om mennesker, der er så desperate 
over at vente, at de gerne vil samarbejde om en udrejse«, men som 
ikke kunne udsendes. formanden for dansk flygtningehjælps asyl-
afdeling Bent Melchior udtalte, at »et er, at man straffer dem, som 
ikke vil medvirke til en udsendelse. Men jeg har overhovedet ingen 
evne til at fatte, at man sætter straffeforanstaltninger i gang over for 
folk, der gerne vil medvirke, men ikke kan udsendes. det er umen-
neskeligt og en stille form for tortur«. Morten kjærum fra Center 
for Menneskerettigheder var langt fra overrasket over udviklingen. 
Han påpegede, at danmark var det første land, der indførte bøder 
til flyselskaber (i 1986), der medtog rejsende uden gyldig indrejsetil-
ladelse. Han fortsatte med at sige, at »Nu fungerer danmark igen 
som murbrækker for en restriktiv politik med integrationsloven, som 
diskriminerer asylansøgere på en række områder, og den er allerede 
opfanget i flere andre eU-lande«. 502

Information havde i en leder kritiseret Cd for ikke at være til-
strækkeligt liberale i udlændingepolitikken. det fik Peter duetoft 
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fra Cd til at protestere i et indlæg den 20. juli 1999. Han erin-
drede om, »at det var mig, der i 1991 rejste én af de første debatter 
i folketinget om vor behandling af mennesker udefra. dengang 
rystede mange på hovedet af det. for man mente ikke, det var en 
nødvendig debat, men det var det. Senere tog Cd et internt opgør 
med de mennesker, der mente, vi kunne diskriminere mennesker 
fra andre kulturer, og de, som mente, danmark skulle lukke sine 
grænser«. dagen efter beskyldte Peter duetoft visse embedsmænd 
for at have »den politiske holdning, at det nok er rigtigt at lukke 
danmark«. I samme dags Politiken skrev lars Normann Jørgensen 
fra Amnesty International, at »de seneste fem år er udlændinge-
politikken strammet gang på gang. Hvert initiativ kan have sin 
egen logik, men sammenlagt tegner de et billede af en menneske-
fjendsk flygtningepolitik i strid med principperne i internationale 
konventioner«.

lars Normann Jørgensen mente endvidere, at »det forekom-
mer ufatteligt, at nutidens ansvarlige politikere vil lægge ryg til 
en udlændingepolitik, der behandler medmennesker på en måde, 
som vi må forvente med rette vil blive fordømt af eftertiden«. I 
Aktuelt en uge senere skrev Jan Salling kristensen i en kronik med 
overskriften »Nye politiske skillelinier«, at Socialdemokratiet burde 
satse på »de nye vælgere, der ønsker en anstændig politik over for 
udlændinge«. om de politiske vinde i fremtiden skrev Jan Salling 
kristensen, at »Jeg fornemmer tilmed − og det er den største glæde 
− at vinden er ved at vende, når det gælder kravet om en humani-
stisk politik, ikke blot i ord, men i handling«. 503

kritikken af udlændingeloven fortsatte. Sf’s flygtningeordfører 
knud erik Hansen udtalte den 10. august 1999 til Jyllands-Posten, 
at »Man skal i dag være meget forfulgt for at få asyl. Jeg kender til 
østslavonere, der har fået smidt håndgranater ind i deres huse, og 
som ikke kan få asyl«. Andreas kamm fra dansk flygtningehjælp 
ønskede, på linje med Amnesty International og det danske Cen-
ter for Menneskerettigheder, udlændingeloven gennemgribende 
revideret: »Vi har hæftet os ved en række urimelige eksempler på 
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virkningerne af udlændingeloven. Vi mener, man skal kigge mere 
samlet på det, viske tavlen ren og få revideret hele molevitten.« de 
tre organisationer mente, at der fandt »en generel mistænkelig-
gørelse« af flygtninge sted, og deres tanke var derfor, at der skulle 
nedsættes et ekspertudvalg, der skulle »gennemgå konsekvenserne 
af de seneste fem års regelstramninger og komme med forslag til en 
ny udlændingelov«. Morten kjærum kritiserede den danske lovgiv-
ning »for at være for restriktiv i forhold til, hvad de internationale 
konventioner tillod«. Information skrev i en leder, at det var »yderst 
relevant«, at de tre organisationer gik ind i diskussionen, og at de 
bag sig havde kendskab til et »årelangt og systematisk arbejde for 
udlændingenes − stadig færre − rettigheder i danmark«. 504

også i Socialdemokratiets bagland var der betænkeligheder ved 
den danske udlændingepolitik. Med reference til de organisa-
tioner, der havde kritiseret udlændingepolitikken, sagde Bjarne 
Østergaard-Jensen, formand for Socialdemokratiet i Århus Amt: 
»efter sigende er danmark nu et af de mest restriktive lande, og 
det ry skal vi ikke have.« Socialdemokratiets formand på fyn, elise 
Pedersen, efterlyste en grundlæggende debat i folketinget om ud-
lændingeloven: »thorkild Simonsen administrerer en lov, der er 
vedtaget af folketinget, og det gør han udmærket. Men lovgiv-
ningen er efter min mening for stram, og jeg bryder mig ikke om 
de fremmedfjendske holdninger, den er udtryk for.« også dSU’s 
formand Morten Bødskov var særdeles kritisk: »Nu er danmark 
blevet foregangsland, når det gælder juridiske spidsfindigheder til 
at lukke færrest mulige flygtninge ind i landet og sikre sig, at flest 
mulige sendes retur igen.« 505 

den 13. august 1999 kunne ekstra Bladet fortælle, at inden-
rigsminister thorkild Simonsen var blevet »sat på plads«. Inden-
rigsministeren havde nu accepteret, at embedsmændene i Inden-
rigsministeriet skulle se på mellem 120 og 130 sager, som var 
færdigbehandlet i Udlændingestyrelsen, og som var endt med et 
afslag på bl.a. familiesammenføring. Peter duetoft fra Cd og Jør-
gen estrup fra de radikale havde været de mest aktive i forsøget 
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på at få genbehandlet sagerne, og Jørgen estrup havde flere gange 
antydet, at embedsmændene i Udlændingestyrelsen havde deres 
egen politiske målsætning om at begrænse indvandringen til dan-
mark. Jyske Vestkysten kunne bekræfte, at thorkild Simonsen 
gerne ville se »på vores praksis og lignende«. 506 

den 22. september 1999 offentliggjorde Jyllands-Posten en un-
dersøgelse om befolkningens holdning til den danske udlændinge-
politik. der var tale om to spørgsmål i undersøgelsen. På spørgsmå-
let om den danske flygtningepolitik var for restriktiv, for lempelig 
eller passende, svarede 7 pct., at den var for restriktiv, 52 pct. at den 
var for lempelig, og 36 pct. at den var passende. det andet spørgs-
mål drejede sig om familiesammenføringer. 5 pct. mente, at det 
var for svært at hente sin familie til danmark, 67 pct. mente, at det 
var for nemt at hente familien til danmark, mens 18 pct. mente, at 
reglerne var passende. de resterende svarede »ved ikke«. thorkild 
Simonsen kommenterede undersøgelsens resultat ved bl.a. at sige, 
at »det virker, som om befolkningen ikke er helt klar over, at kun 
flygtninge, der er personligt forfulgte efter flygtningekonventio-
nen, og de facto-flygtninge lukkes ind. desuden har vi strammet 
familiesammenføringerne for ikke-flygtninge betragteligt. Måske 
har vi politikere ikke været gode nok til at oplyse befolkningen 
om ændringerne«. 507 

Presset på thorkild Simonsen voksede. den 15. november 1999 
fortalte Politiken, at de radikale havde krævet, at indenrigsmi-
nisteren bøjede sig vedrørende administrationen af udlændinge-
loven. de radikales flygtningeordfører Henrik Svane udtalte, at 
»thorkild Simonsen må altså forstå, at han bliver nødt til at bøje 
sig af hensyn til forholdet til os. Vi giver os ikke«. Peter duetoft 
sagde, at hvis ikke regeringen lempede administrationen, »Så får 
regeringen et af de største og mest ubehagelige slagsmål i salen i 
mands minde«. to dage senere havde ekstra Bladet en artikel med 
overskriften »Nyrup i spagat«. Statsminister Poul Nyrup Rasmus-
sen ville, mente ekstra Bladet, give efter for det radikale pres mod 
udlændingeloven. På den måde kunne Nyrup Rasmussen styre 
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uden om en regeringskrise, men avisen satte spørgsmålstegn ved, 
hvor længe »han kan holde til sin politiske spagat. På den ene side 
en hård udlændingepolitik, der kan holde de utilfredse social-
demokrater væk fra dansk folkeparti – et projekt, der i øvrigt 
ikke går for godt, hvis man skal tro meningsmålingerne. og på 
den anden side holde de radikale inde i regeringsfolden«. ekstra 
Bladet citerede en fremtrædende socialdemokrat for at sige, at 
»dansk folkeparti vokser jo alligevel. og med den kurs, vi kører 
for tiden, forspilder vi en stor mulighed for at trække Cd væk 
fra de borgerlige og over til os. og det kan blive afgørende for, 
hvem der danner regering efter næste valg«. Information havde 
omvendt overskriften »Nyrup banker radikale oprørere på plads«. 
Avisen kunne citere statsministeren for at have udtalt, at heller 
ikke administrationen af udlændingelovgivningen, der var målet 
for kritikken fra de radikale og Cd, var til diskussion. Anders 
thomsen fra de radikale sagde, at »om diskussionen foregår i 
pressen eller internt i regeringen er ligegyldigt. Men vi må have 
indrømmelser, ellers må thorkild Simonsen gå. Sker ingen af 
delene, må vi sige, at dette var den sag, der fik bægeret til at flyde 
over, og gå ud af regeringssamarbejdet«. 508

dagen efter meddelte Jyllands-Posten, at »Simonsen bøjer sig for 
radikale krav«. Indenrigsministeriet ville nu bløde op for admini-
strationen af udlændingeloven på en række punkter. lempelserne 
var bl.a., at 1) »der skal være tale om en reel individuel sagsbe-
handling – der må ikke udelukkende skeles til alder og nationalitet, 
og et eventuelt afslag skal begrundes«, 2) »det skal være lettere for 
udlændinge at besøge deres familiemedlemmer i danmark«, og 3) 
»Udlændinge skal kunne indgive deres ansøgning om familiesam-
menføring her i landet. det sidste år har det kun været muligt at 
gøre fra hjemlandet«. Marianne Jelved fra de radikale udtalte, at 
»Vi har fået øje på stenen i skoen, og den er ved at blive rystet ud 
af skoen. for at finde praktiske løsninger på praktiske problemer 
kræver det, at man sidder ned og snakker sammen«. Aktuelt skrev 
samme dag til slut i sin leder, at »Vi venter på en værdig afslutning. 
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fordi debatten er ødelæggende for tiltroen til danmark som et rets-
samfund. og fordi både nye og gamle danskere fortjener fokus på, 
hvordan vi får et godt liv sammen – snarere end på den efterhånden 
uendelige polemik om, hvem der ikke skal ind, hvem der ikke er 
velkommen, og hvem der fra nu af skal smides ud. Værdighed, tak«. 
Information kunne to dage senere fortælle, at Cd »er glad for ny 
linje«. Peter duetoft udtalte, at »det er vigtigt, at folketinget sender 
et signal om, at udlændinge skal behandles ordentligt i danmark. 
en stram lovgivning er ikke ensbetydende med, at der gives frit 
lejde til at gøre livet til et helvede for udlændinge i danmark«. 509 

»Stuerene bliver I aldrig«

torsdag den 7. oktober 1999 afviklede folketinget sin åbningsdebat 
i forbindelse med folketingsåret 1999-2000. debatten vil blive hu-
sket for en skarp ordveksling mellem især socialdemokraten Jacob 
Buksti og dansk folkepartis leder Pia kjærsgaard. Bedst huskes 
nok statsminister Poul Nyrup Rasmussens karakteristik af dansk 
folkeparti, selvom det verbale slagsmål altså først og fremmest stod 
mellem Jacob Buksti og Pia kjærsgaard. 

I sit indlæg som politisk ordfører fremholdt Pia kjærsgaard for-
holdene vedrørende kriminalitet blandt indvandrere. Hun sagde 
bl.a.: »Men der skal selvfølgelig også være langt mere konsekvens 
over for de anden- og nu tredjegenerationsindvandrere, der begår 
vold. det skal være slut med løftede pegefingre og tiltalefrafald. 
der skal ske udvisninger i langt højere grad af borgere, der ikke 
kan overholde danske normer og regler. truslen om udvisning er 
tilsyneladende det eneste, disse voldselementer har respekt for.« lidt 
senere uddybede Pia kjærsgaard sit standpunkt, idet hun sagde: »Jeg 
synes, at det ville være helt naturligt i stedet for en mandsopdæk-
ning fra politiets side af unge andengenerationsindvandrere og en 
SSP- indsats, som man siger, at man vil styrke, at man så begynder 
at give forældrene et ansvar og siger til de indvandrere, som under 
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ingen omstændigheder vil opføre sig ordentligt, hvor ingen opdra-
gelse overhovedet er mulig, hvor det er totalt umuligt at få dem 
ind i et samfund som det danske, at hvis ikke de kan forstå, at de 
i danmark må leve efter danske regler, og at de har et ansvar for 
deres børn, ja, så falder straffen altså, og lad os bare sige kollektivt.« 
Jacob Buksti tog derpå ordet og sagde bl.a., at »Jamen, jeg tænkte 
jo nok, at jeg ikke havde hørt forkert. Jeg synes, det er fuldstændig 
fantastisk, at partier, der er repræsenteret i det her folketing, kan 
have et menneskesyn af så primitiv karakter«. Jørgen estrup fra 
de radikale sagde i sit næste indlæg, at »Jeg tror, det er fremgået af 
den tidligere debat, at der er en afgrund i menneskesynet mellem 
dansk folkeparti og nogle af de andre partier inklusive det radi-
kale Venstre her i salen«. 510 

I sit næste indlæg ville Jacob Buksti »gerne så alligevel tillade mig 
at spørge fru Pia kjærsgaard, hvordan fru Pia kjærsgaard forestiller 
sig, at dansk folkeparti skal gøres stuerent. (…) Hvordan og hvor-
ledes vil man forestille sig, at det borgerlige danmark skal kunne 
bygge på et parti som dansk folkeparti, som i sit menneskesyn har 
en så grænseløs primitiv form for muslimerhad – det er jo det, det 
handler om – når man kan skrive ledere i dansk folkeblad om, 
at kosovo-indsatsen fra NAto var en indsats til fordel for mus-
limerne og mod de kristne, et omvendt korstog?«. Pia kjærsgaard 
replicerede umiddelbart efter, at »Stueren, det er sådan noget, man 
gør sin hund. og min er stueren«. 511

I sit sidste indlæg sagde Poul Nyrup Rasmussen bl.a. om dansk 
folkeparti: »Så gjorde hr. Jørgen estrup ligesom hr. Jacob Buksti 
nogle meget grundlæggende bemærkninger om, hvorfor vi er po-
litikere og om regeringens menneskesyn, og det vil jeg gerne bruge 
som afsæt til bemærkninger til dansk folkeparti.« derefter citerede 
Nyrup Rasmussen fra Pia kjærsgaards tale på dansk folkepartis 
landsmøde, hvor hun havde sagt, at »dansk folkeparti foreslår, at 
i tilfælde af, at en anden- eller måske tredjegenerationsindvandrer 
gentagne gange begår kriminalitet, og ingen opdragelse er mu-
lig, ja, så hjemsendes og repatrieres ikke alene den pågældende, 
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men hele hans familie. det er det eneste, de har respekt for«. til 
sidst sagde statsministeren om dansk folkeparti: »Jeg blev spurgt af 
fjernsynsfolkene udenfor, om jeg synes, stemningen i den her debat 
havde været hadsk. det kommer an på, hvordan man ser på det. 
Når man diskuterer så principielle spørgsmål, som vi har diskuteret 
i dag: om menneskesynet, om, hvorvidt der skulle være forskel på, 
om man nu har aner fra et fremmed land, eller man ikke har, selv 
om man er dansk statsborger, så kan jeg godt forstå, at der bliver 
sagt meget barske ting heroppefra. og jeg synes, at de alle sam-
men var velbegrundede, og derfor siger jeg til dansk folkeparti: 
Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene bliver I aldrig, 
set med mine øjne.« 512

I kølvandet på åbningsdebatten

Som en fortsættelse af folketingets åbningsdebat den 7. oktober 
1999 var der i de sidste måneder af 1999 en ret intens debat i dags-
pressen om den danske udlændingepolitik. Allerede den 2. okto-
ber var der et indlæg af Mogens Havnsøe Petersen, næstformand 
for Socialdemokratiet i Ishøj. Under overskriften »Strammere kurs 
mod flygtninge« ønskede Havnsøe Petersen bl.a. at stramme ad-
gangen til ægtefæller fra fremmede lande. om sin egen kommune 
skrev han, at »I Ishøj har vi i snart mange år fået at vide, at det vi 
ser med vore egne øjne og hører med vore egne ører ikke er rigtigt 
– eller måske snarere politisk ukorrekt. I stedet har vi skullet høre 
på skønmalerier om spændende, etniske butikker i den indre by og 
værdien af, at dansk kultur får nyt blod fra de fremmede kulturer«. 
om sit partis måde at tackle udfordringerne på skrev Havnsøe 
Petersen: »Hvis forslagene går på, at vi bare skal være noget mere 
tolerante, og at det sikkert ikke er så slemt, og at kulturer mødes, 
og sød musik opstår (sidstnævnte er en formulering fra et indlæg 
i vores partiforeningsblad, hvor ove Hygum [arbejdsminister for 
Socialdemokratiet på daværende tidspunkt] skriver om tørklæder), 

Et_delt_folk.indd   292 03-04-2008   17:48:48



293

så spar jer ulejligheden, den sang har vi hørt i snart 20 år.« 12 dage 
senere fik Mogens Havnsøe Petersen svar af Helle olsen, kredsbe-
styrelsesmedlem for Socialdemokratiet på Nørrebro. Hun mente, 
at »Rent faktisk er jeres indsats, ikke mindst takket være en hold-
ningsændring blandt de yngre førstegenerationsdanskere, dygtige 
medarbejdere og i sidste ende politisk velvilje, ved at lykkes. Måtte 
det tjene som inspiration blandt de kommuner, der nu skal i gang 
med den store opgave«. 513 

dansk folkepartis leder Pia kjærsgaard havde som omtalt ovenfor 
under partiets årsmøde foreslået, at en indvandrerfamilie, hvor et 
familiemedlem havde begået grov kriminalitet, skulle udvises. det 
fik lederen for Center for etik og Ret Peter kemp til at skrive, at 
der var tale om det »rene barbari. og det strider i hvert fald ikke 
alene imod vores retstradition, men også imod den humanisme, 
som vores demokratier lever på, og som respekterer det enkelte 
menneske som mål i sig selv«. Politikens leder kaldte samme dag 
forslaget for en »grotesk form for retshåndhævelse, som Venstre og 
det konservative folkeparti klart og umisforståeligt burde lægge 
afstand til. Men det gjorde de ikke«. Aktuelt havde under over-
skriften »Pia alene i verden« den analyse, at »Rent strategisk er en 
kommende, borgerlig regering, der sidder på Pia kjærsgaards nåde, 
rykket længere væk. Midterpartierne vil ganske enkelt ikke. og så 
mange mandater vinder Pia k. og co. næppe på sagen – altså, så der 
kan dannes en regering uden om midterpartierne«. fire dage senere 
meddelte Berlingske tidende, at både Venstre og de konservative 
tog afstand fra Pia kjærsgaards forslag. den konservative Bendt 
Bendtsen skrev bl.a. i sit nyhedsbrev, at »det konservative folke-
parti tager stærk afstand fra disse uanstændige tanker, der på ingen 
måde adskiller sig fra de tanker, den nu genopstandne Mogens 
Glistrup har underholdt med ved festlige lejligheder«. I samme avis 
skrev statsminister Poul Nyrup Rasmussen i kronikken, at »derfor 
vil jeg gerne gøre det meget klart én gang for alle. ligegyldigt hvor 
meget dansk folkeparti forsøger at pakke sine udanske holdninger 
ind i dannebrogsflag, rød-og-hvid-ternede duge og danske sange, 
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så bliver de aldrig danskernes stemme. danskerne deler ikke de 
fremmedfjendske holdninger. dansk folkeparti bliver aldrig stue-
rent. og vi skal ikke acceptere, at nogle politikere har en interesse i 
at prøve at tænde fremmedhadets flammer i befolkningen. tændes 
den flamme, har vi også givet gnisten til et bål, der kun fører til et 
splittet dansk samfund, som vi ikke kan acceptere«. to dage senere 
kunne Politiken fortælle, at »df trækker i land«. Mogens Camre, 
medlem af eU-parlamentet for dansk folkeparti, udtalte, at »det er 
vores fejl, vi har ikke formuleret os tilstrækkeligt detaljeret. I vores 
samfund skal der naturligvis foreligge skyld, før folk kan udsættes 
for sanktioner. Vi ønsker kun at kunne udvise de flygtninge og 
indvandrere, der har begået kriminalitet«. Pia kjærsgaard skrev i 
en kronik i ekstra Bladet, at »dansk folkeparti mener, at udvisning 
kun kan komme på tale for familier, forældre til børn, der samlet 
set er opgivet af samfundet. Alene muligheden for udvisning vil 
forhåbentligt medføre, at kriminaliteten ophører, for mange ud-
lændinge i danmark har gjort opmærksom på, at alene truslen om 
udvisning er det eneste, disse familier har respekt for«. 514 

den 10. oktober 1999 skrev formanden for dSU Morten Bødskov 
i Århus Stiftstidende under overskriften »dansk politik på galt spor«, 
at »Sandheden er, at danmark har en af europas mest restriktive 
udlændingelove. danmark er stort set lukket for flygtninge og ind-
vandrere«. Morten Bødskov afsluttede sit indlæg med at skrive, at 
»Sandheden er, at dansk folkeparti ikke er dansk. og at de etable-
rede politiske partier gør en fejlslutning af dimensioner ved at lade 
deres svar i udlændingespørgsmålet diktere af den ekstreme højrefløjs 
usmagelige kampagner«. tre dage senere tilsluttede Henrik Svane fra 
de radikale sig betragtningerne om den danske udlændingelov, idet 
han skrev, at »Indvandring har faktisk ikke været muligt siden 1973, 
hvor der blev indført indvandrerstop i danmark. I dag er det kun 
muligt at få opholdstilladelse som flygtning eller som familiesam-
menført, og begge dele er strammet betydeligt op de senere år. det 
er desværre karakteristisk, at debatten om udlændinge oftest baseres 
på fordomme og myter i stedet for fakta«. 515 
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den 16. oktober 1999 havde kommentator torben krogh i Po-
litiken en analyse af udviklingen i debatten om den danske ud-
lændingepolitik. Under overskriften »frugtesløs appel til frygt og 
fordomme« mente torben krogh, at »Vi skal ikke mange år tilbage, 
før det ville have været ganske utænkeligt, at en socialdemokratisk 
statsminister med radikal støtte brystede sig af, at hans regering har 
stået i spidsen for verden strammeste udlændingelov. Men det var, 
hvad Nyrup gjorde [under folketingets åbningsdebat]«. overordnet 
var det torben kroghs opfattelse, at »kynismen og arrogancen er 
krøbet ind i den danske udlændingepolitik. (…) Hvis Socialdemo-
kratiets ledere begynder at appellere til frygt og fordomme, bidrager 
de blot til, at Pia kjærsgaards synspunkter opnår yderligere legiti-
mitet. de dybt komplicerede problemer, hun udnytter som afsæt 
for sin demagogi, forsvinder nemlig ikke – uanset hvor meget der 
bliver strammet i verdens strammeste udlændingelov«. Samme dag 
kunne Berlingske tidende fortælle, at »Cd truer med at droppe 
Venstre«. Cd’s leder Mimi Jakobsen udtalte, at »det kan ske, at vi 
må opgive at støtte Anders fogh eller en anden borgerlig statsmini-
sterkandidat. den sag [udlændingepolitikken] er hjerteblod for os. 
det er ikke nok at tage afstand fra det konkrete forslag [om at udvise 
familien til en kriminel udlænding], som Anders fogh Rasmussen 
har gjort. Venstre skal garantere, at dansk folkeparti aldrig får ind-
flydelse på en borgerlig regerings flygtninge- og udlændingepolitik. 
desuden skal Venstre i det hele taget lægge kraftigst mulig afstand 
til ethvert forslag, der kommer i nærheden af det, Pia kjærsgaard er 
kommet med«. lene espersen fra de konservative udtalte til fyens 
Stiftstidende, at »Uanset om vi sidder i regering eller opposition, 
vil vi have samme menneskesyn. Pia kjærsgaards synspunkter vil 
ikke have en chance i en borgerlig regering«. Ralf Pittelkow mente 
samme dag i en kommentar i Jyllands-Posten, at »Bølgerne over de 
fremmede giver både Nyrup og fogh store problemer med at styre 
deres både. dansk politik er blevet mere uberegnelig«. 516 

I en debat med historiker og journalist lars Hedegaard skrev 
forfatter klaus Rothstein i et indlæg i Berlingske tidende den 19. 
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oktober 1999, at lars Hedegaard ubeføjet havde skrevet, at Roth-
stein havde »svinliggjort« hele befolkningen. Rothstein fortsatte: 
»Jeg kunne også tænke mig at høre, hvor lars Hedegaard finder 
belæg for at skrive, at jeg mener, at »danskerne er fremmedfjender«. 
Jeg har naturligvis ikke udtalt mig så kategorisk, om end det er 
hævet over enhver tvivl, at mange danskere har fremmedfjendske 
meninger, som de til hver en tid vil vedstå. Hvordan skulle den 
yderste højrefløj ellers kunne opnå sådan en vind i sejlene?« to dage 
senere kommenterede journalist Svend thaning et tidligere indlæg 
af klaus Rothstein, hvor denne havde talt om, at den største trussel 
mod det danske demokrati var »dansk fundamentalisme«. Svend 
thaning fortalte nogle historier med relevans for indvandrerdebat-
ten, der havde fundet sted i løbet af et års tid i det boligområde på 
Nørrebro, hvor Svend thaning boede. 1) en 65-årig kvinde var 
blevet slået ned af nogle indvandrerdrenge i alderen 11-14 år. 2) 
Ved fejringen af en attenårs fødselsdag for en ung pige var festen 
blevet opsøgt af en gruppe indvandrerdrenge, der havde stjålet alle 
gaverne og voldtaget en af de andre unge piger, der var til stede. 
3) en ung pige af sydamerikansk herkomst havde sammen med en 
veninde i byen mødt to pakistanere, som de kendte i forvejen. da 
de var gået med pakistanerne op på et værelse, havde disse krævet 
seksuelle ydelser, hvorefter den ene pakistaner – da pigerne havde 
nægtet – havde skudt begge piger gennem hovedet. Pigerne over-
levede mirakuløst, men veninden var fortsat indlagt måneder efter. 
Svend thaning afsluttede med at skrive, at »for os, som bor i de 
berørte områder, er virkeligheden tæt på. Her diskuterer vi ikke 
»det demokratiske råderum« og dansk fundamentalisme. Nej, når 
en gruppe unge indvandrer-knægte blokerer fortovet eller porten 
til byggeriet, så vælger man hellere en anden vej end at hævde sin 
ret! »den mentale lunte« er meget kort hos en del af disse unge 
– og den bliver kortere, hvis ikke der bliver gjort noget alvorligt 
og håndfast!«. lars Hedegaard skrev to dage senere, at »Hvor ville 
det dog have klædt klaus Rothstein, om han havde taget nogle 
af den slags oplysninger [de historier, som Svend thaning kunne 
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berette om] i betragtning, før han udfærdigede sine moralske ka-
rakterbøger over medborgerne. det er svært at tro, at han som 
informationschef i dansk flygtningehjælp aldrig har hørt om så-
danne problemer«. 517 

I ekstra Bladet den 21. oktober 1999 skrev statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen – efter et møde med de øvrige stats- og rege-
ringschefer i eU – at eU-landene tog »fat om de reelle problemer, 
som mennesker i vore lande med rette må forvente af os, men vi 
holder samtidig fast i vort humanistiske menneskesyn«. om dansk 
folkeparti skrev statsministeren, at de »forsøger at bygge frygt og 
had op i den danske befolkning. deres politik er udansk, uaccep-
tabel og fremmedfjendsk. Udlændinge i danmark er ikke, som de 
beskriver dem. Sådan er danskerne heller ikke. det tror jeg godt, at 
danskerne er klar over. Jeg er derfor sikker på, at befolkningen kan 
tilslutte sig, at vi i tampere valgte den rigtige vej, når det gælder 
løsningen af europas flygtningeproblemer. eU sendte et klart sig-
nal mod fremmedhad og spirende racisme, samtidig med at vi nu 
tager fat om de reelle indvandrerproblemer«. formanden for dansk 
flygtningehjælp Uffe Stormgaard hilste en række elementer fra 
eU-topmødet velkommen, bl.a. »Beslutningen om at lave en hand-
lingsplan mod racisme og fremmedhad«. Uffe Stormgaard frygtede 
dog, at eU-landene ville indføre yderligere kontrolforanstaltninger, 
men »I stedet for fra første færd at nedskyde det nye initiativ bør vi 
håbe på og arbejde for, at dette arbejde vil danne udgangspunkt for 
en visionær, fremtidig europæisk udlændingepolitik, der inddrager 
mere end et europæisk perspektiv«. 518

formanden for Sf Holger k. Nielsen havde i midten af novem-
ber 1999 gjort sig bemærket ved at sige, at venstrefløjen for længe 
havde lukket øjnene for dele af indvandrer- og integrationsdebat-
ten. Holger k. Nielsen havde hæftet sig ved, at der var kulturelle 
forskelle mellem danskere og udlændinge i danmark. Reaktio-
nen hos andre på venstrefløjen var blandet. Søren Søndergaard fra 
enhedslisten udtalte, at »Jeg forstår ikke, hvad han siger. (…) der 
er ikke nogen grund til at leve specielt dansk, hvis man vil bo i 
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danmark – det har jøderne jo aldrig gjort. det eneste krav er, at 
man overholder dansk lovgivning«. Viceborgmester i Albertslund 
for Sf John Reynolds mente ikke, at man skulle »tro, at man skal 
føre en kamp for muslimske kvinder. det skal de nok selv finde 
ud af. det kan ikke nytte, at man forbyder tvangsægteskaber og 
tror, at man på den måde skaber kvindefrigørelse – den kamp fører 
de selv. det kan man blandt andet se ved at kigge på, hvem det 
er, der findes på krisecentrene. det er både negativt og positivt 
udtryk for, at der foregår en kamp i de familier«. Viceborgmester i 
farum for Sf Helene lund citeredes for at sige, at »Jeg er kisteglad 
for, at han tager debatten op, og jeg er helt enig med ham. Man 
er bange for at fortælle om den sandhed, man oplever, fordi det 
kan blive opfattet som støtte til den yderste højrefløj og dens ækle 
menneskesyn«. 519 

I starten af december 1999 blandede cand.jur. tim o’Connor 
sig i debatten og indledte et indlæg i Politiken således: »Velkom-
men, lille Holger. det er rart, at du er dukket op og har opdaget, 
at der er en hel del sure vælgere her i Hakkebakkeskoven. Jeg er 
ikke sur. Men det skyldes måske, at jeg ikke er en rigtig dansk 
dansker. Så jeg griner mere, end jeg græder. Men ad dig og dine 
178 kolleger, der huserer i de rene stuer bag statuen af ham der 
frederik, der »gav« danmark landets første grundlov.« Pernille 
frahm fra Sf, der nu var medlem af eU-parlamentet, var ikke 
enig med tim o’Connor og skrev bl.a., at man i Sf længe havde 
»puslet med et forslag om et klageorgan, der skulle tage sig af sager 
om diskriminering«. Sidst på måneden udtalte medlem af Sf’s 
ungdom lars Hoffmeyer Novrup, at »Nu gider jeg ikke høre mere 
om fremmedhad. Vores flygtningepolitik er gennem de seneste 
år blevet strammet mere og mere, og der er folk, der vil stramme 
yderligere«. Novrup rundede af med at skrive, at »oplysning og 
dialog er det bedste våben mod fremmedhad«. 520 

den 18. november 1999 citerede Jyske Vestkysten tidligere stats-
minister Anker Jørgensen for at sige, at »et socialdemokratisk men-
neskesyn bør være, at fremmede, der er kommet hertil, behandles 
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fuldt og helt som danskere. en stram udlændingepolitik bør aldrig 
ende i forskelsbehandling«. Anker Jørgensen fandt det »skræm-
mende«, at mange ældre socialdemokrater ville stemme på dansk 
folkeparti: »fremskridtspartiet er blevet slået tilbage, og nu kom-
mer der så en Pia kjærsgaard, der er lige så slem. Men dansk fol-
keparti kommer til at fremtræde som lidt pænere og lidt renere i 
sin danskhed. det er partiet ikke. Alt, hvad Glistrup har sagt, sagde 
han også, da Pia kjærsgaard var med i fremskridtspartiet. Hun 
pakker det bare lidt ind. den højrebølge skal vi slå tilbage og ikke 
befordre ved at tillade den lille, uskyldige racisme«. dagen efter 
kunne kristeligt dagblad fortælle, at seks organisationer var gået 
sammen om skarpt at kritisere den danske udlændingelovgivning 
for at være for stram. der var tale om dansk flygtningehjælp, Am-
nesty International, det danske Center for Menneskerettigheder, 
dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination, 
landsforeningen af danske flygtningevenner og Mellemfolkeligt 
Samvirke. de seks organisationer havde i fællesskab udarbejdet en 
hvidbog med 17 forslag til lempelser af udlændingeloven. de mest 
vidtgående forslag til lempelser var 1) »Reglen om humanitær op-
holdstilladelse bør gives et bredere anvendelsesområde«, 2) »kravet 
om, at indvandrere skal have opholdt sig i seks år i danmark, før 
de kan opnå familiesammenføring, bør lempes, og perioden afkor-
tes«, og 3) »det bør være længden af den forskyldte straf og ikke 
kriminalitetens karakter, der er afgørende for, om en udlænding 
kan udvises«. 521

I starten af december 1999 kom det frem, at en 21-årig libaneser, 
der afsonede en dom på to års fængsel og efterfølgende udvisning 
af danmark for røveri og knivstikkeri, var blevet dansk statsbor-
ger, mens han sad fængslet. dette skyldtes, at man, hvis man var 
mellem 18 og 23 år og havde opholdt sig i danmark i mindst ti 
år, kunne søge statsborgerskab pr. erklæring, dvs. uden at op-
fylde f.eks. betingelser om ikke at have begået grov kriminalitet. 
dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet udtalte, at »Reglerne bør 
hurtigst muligt ændres, så det ikke kan lade sig gøre fremover«. 
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Justitsminister frank Jensen fra Socialdemokratiet sagde til Jyl-
lands-Posten, at »Generelt er det Justitsministeriets opfattelse, at 
en person, der ved dom er udvist af landet, ikke under fængselsop-
holdet skal kunne få dansk indfødsret og dermed sætte domstolens 
afgørelse ud af kraft«. Informations Niels Rohleder mente i en 
kommentar, at »der er udsigt til, at en stramning af reglerne om 
unges adgang til dansk statsborgerskab bliver et af de kommende 
måneders skoleeksempler på de hovsalovstramninger, der oftest er 
resultatet, når overfladiske og sensationsorienterede medier spil-
ler bold med politikere med sans for folkestemninger«. omtrent 
samtidig afstod rigsadvokat Henning fode i to ud af tre sager at 
kræve udvisning af narkodømte udlændinge. Morten kjærum fra 
Center for Menneskerettigheder kaldte rigsadvokatens nye linje 
»virkelig interessant«. 522 

fra midten af december 1999 og året ud fandt der en generel debat 
sted om antallet af udlændinge i danmark og om tilstrømningen til 
landet. I en Berlingske-artikel med overskriften »thorkild-effekten 
brugt op« hed det, at »danmarks næste indenrigsminister får svært 
ved at overbevise de fremmedkritiske vælgere om, at regeringen 
kan bremse strømmen af flygtninge. to år med thorkild Simonsen 
har flyttet rundt på flygtningene, men den annoncerede opbrems-
ning er udeblevet«. forfatter klaus Rothstein mente, at »dansk 
folkepartis vælgere interesserer sig nok mest for, hvor mange flygt-
ninge der er i landet, og hvor mange der kommer ind. Men de 
tal kan indenrigsministeren ikke på kort sigt gøre noget ved. den 
vare vil Pia kjærsgaard heller ikke selv kunne levere, for man kan 
ikke bare fjerne de facto-begrebet, stoppe familiesammenføringer 
eller friholde danmark fra at tage imod konventionsflygtninge. det 
lader sig simpelthen ikke gøre«. fem dage senere skrev Jyllands-
Posten, at »familiesammenføring er problemet«, idet særligt de 
københavnske omegnskommuner mod vest og syd modtog et stort 
antal familiesammenførte fra tredjeverdenslande. en række social-
demokratiske borgmestre på den københavnske Vestegn krævede 
derfor stramninger i reglerne for familiesammenføringer. I Århus 
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Stiftstidende mente Peter lautrup-larsen i en analyse, at der stort 
set ikke var flere muligheder for stramninger: »Ifølge den juridiske 
ekspertise lader det sig hverken gøre af hensyn til den europæiske 
menneskerettighedskonvention, menneskerettighedsdomstolen el-
ler den kommende politiske hensigtserklæring om eU-borgernes 
rettigheder, som eU-landene har under forberedelse fra en komité, 
hvor den tidligere folketingsformand erling olsen er danmarks 
repræsentant.« 523 

den 23. december 1999 fortalte Jyllands-Posten, at der var flygt-
ningerekord for året 1999, hvor flere end 11.000 havde søgt asyl. 
den største gruppe udgjordes af irakere, hvor 90 pct. opnåede 
asyl. Samtidig fortsatte debatten om familiesammenføringerne. 
Indenrigsminister thorkild Simonsen havde foreslået at hæve al-
dersgrænsen for familiesammenføring, idet han udtalte, at »Vi har 
jo en aldersgrænse på 18 år i dag. Men vi spekulerer i øjeblikket 
på, om vi kan hæve den grænse«. Indenrigsministeren meddelte, 
at man også overvejede, om en sådan lov skulle omfatte dem, der 
havde fået dansk statsborgerskab. formanden for indvandrerfor-
eningen PoeM Mohram Aydas udtalte, at »det er ved at blive 
ubehageligt at være indvandrer i danmark«. talsmand for Sf’s 
udvalg vedrørende etniske minoriteter kamal Qureshi udtalte, 
at »det er umoralsk og umenneskeligt at begynde at lave lovgiv-
ning, som vi ikke vil være bekendt over for alle andre borgere i 
samfundet«. det var meningen, at der skulle komme et lovforslag 
i det nye år. 524 

I en længere kommentar skrev ekstra Bladets chefredaktør Sven 
ove Gade den 26. december bl.a., at »Skal vi virkelig godtage, at 
danmark fuldt og helt bliver forvandlet til et indvandrerland og 
dermed bliver et multikulturelt samfund, eller ønsker vi at sikre 
et danmark, hvor danskheden gennemsyrer samfundet. (…) for-
mår Socialdemokratiet ikke at formulere et troværdigt svar, vil det 
hurtigt blive forvandlet fra et folkeparti til et underordnet parti − 
et parti blandt alle mulige andre partier. kort sagt, et mere eller 
mindre ligegyldigt parti«. 525 

Et_delt_folk.indd   301 03-04-2008   17:48:50



302

På den første dag i det nye år skrev Politiken, at det radikale 
Venstre var »klar til nye stramninger«. de radikale ønskede, at det 
først skulle være muligt at få familiesammenføring efter fem års 
statsborgerskab. dagen efter skrev Jyllands-Posten, at »Regerin-
gens forsøg på at bremse antallet af familiesammenføringer slår 
fejl, fordi indvandrere er begyndt at skifte til dansk statsborger-
skab. derved undgår de et krav om at skulle forsørge den ægte-
fælle, de henter til danmark«. Samme dag var der fyldige omtaler 
af statsminister Poul Nyrup Rasmussens nytårstale, hvor han bl.a. 
havde sagt, at »danske regler og love skal overholdes, hvad enten 
man kommer fra lemvig eller libanon. Alle skal acceptere de 
værdier, det danske samfund bygger på«. I reaktionerne på talen 
var Anders fogh Rasmussen, Venstres formand og oppositionens 
statsministerkandidat, »stadig i tvivl, om statsministeren vil gøre 
noget ved problemerne med flygtninge og indvandrere«. dansk 
folkepartis leder Pia kjærsgaard mente, at »det er meget sent, 
Poul Nyrup begynder at åbne øjnene«. 526 

den 4. januar 2000 advarede den tidligere justitsminister og tid-
ligere medlem af folketinget for Socialdemokratiet ole espersen 
mod at gøre statsborgerskabet til et krav for familiesammenfø-
ring. ole espersen påpegede, at de europæiske konventioner var 
knyttet til mennesket og ikke til et givent statsborgerskab: »Jeg vil 
gerne advare generelt imod i højere og højere grad at lade speci-
fikke rettigheder knytte til det undertiden tilfældige og formelle 
kriterium som statsborgerskab« I samme dags Information udtalte 
forskningsleder fra dansk Center for Migration og etniske Studier 
Jan Hjarnø, at »Stramninger virker kun på kort sigt«. Han sagde 
videre, at »Man har prøvet det andre steder i verden. det er ikke 
lykkedes. danmark er blevet et indvandrerland på godt og ondt − 
hvad enten vi har valgt det eller ej«. 527 

debatten om familiesammenføringer fortsatte. Aktuelt med-
delte, at »Indenrigsministeren lover oprørske, socialdemokratiske 
borgmestre, at der bremses for familiesammenføringer«. fire dage 
senere kritiserede de radikales leder Marianne Jelved Venstre og 
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de konservative for at give befolkningen indtryk af, at proble-
merne kunne løses med et snuptag. Sf’s formand Holger k. Nielsen 
mente, at »om vi så gennemførte alle de stramninger, som Venstre, 
konservative og dansk folkeparti foreslår, så ville antallet af folk 
med anden etnisk baggrund alligevel stige i det her samfund. det 
er sandheden om den debat«. ekstra Bladet fortalte dagen efter, at 
tallene for familiesammenføringer lå på lige under 10.000 i 1999, 
ligesom det havde været tilfældet i 1998. I 1990 havde tallet ligget 
på ca. 6.500. dagen efter igen fremgik det af Jyllands-Posten, at 
14.000 udlændinge i 1999 havde fået dansk statsborgerskab, hvilket 
var ny rekord. 528

I en helsides artikel i Weekendavisen den 14. januar 2000 inter-
viewede journalist Arne Hardis Henrik Svane fra de radikale. tit-
len på artiklen var »Undskyld«, og det var Henrik Svane, der und-
skyldte over for den danske befolkning for ikke at have fortalt, at 
»danmark bliver multietnisk, og det er godt det samme«. På spørgs-
målet om en folketingsdebat foranlediget af dansk folkeparti om 
islamisering sagde Henrik Svane: »Hvad er det for en islamisering? 
den er da vist for lille, islamiseringen. Siden 60’erne har vi haft 
et antal muslimske gæstearbejdere i danmark, og mange af dem 
fastholder deres tro, hvad jeg har forståelse for, for jeg er tilhænger 
af religionsfrihed i danmark. Så synes jeg, det er forstemmende, at 
det endnu ikke er lykkedes for dem at rejse nogle moskeer, for de 
er en del af vores land, kultur og befolkning.« Henrik Svane udbyg-
gede 14 dage senere sin argumentation i en længere kommentar i 
kristeligt dagblad, hvor han skrev, at danmark »utvivlsomt« blev 
multikulturelt, men det skulle efter Henrik Svanes opfattelse ske 
langsomt. det gjaldt overordnet om »at fastholde og udvikle det 
danske velfærdssamfund«. og endelig mente Henrik Svane, at »den 
danske tradition for at være solidarisk med mennesker, der er dårligt 
stillet, trues derfor overhovedet ikke af en evt. islamisering eller af 
det »multikulturelle samfund«. den største trussel kommer fra de 
politikere, der forsøger at bilde os ind, at monokultur og natio-
nalegoisme er gangbare løsninger i dette århundrede«. 529
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den 11. januar 2000 skrev administrerende direktør i dansk 
Industri Hans Skov Christensen i en kronik i Politiken, at han var 
»træt af at høre på den indre svinehund og alle dens griseavlere. 
Alle de fortvivlede forsøg på at omdefinere næstekærlighedsbe-
grebet og krumspringene for at få almindelig indskrænkethed og 
egoisme til at lyde af anstændig politik«. ekstra Bladets leder to 
dage senere kritiserede under overskriften »Glorien skinner« Hans 
Skov Christensen for at være en repræsentant »for den politiske 
klasse«, der havde nægtet at diskutere, hvor mange udlændinge 
danmark havde mulighed for at tage imod. lederen sluttede af 
med at skrive, at »Ansvaret ligger fuldt og helt hos den manipu-
lerende, herskende, politiske klasse. Senest var det Hans Skov 
Christensen, der tog chancen og fik glorien til at skinne«. Søren 
krarup gik den 20. januar i en kronik i ekstra Bladet i rette med 
Hans Skov Christensen, som han beskyldte for ikke at kende til 
virkeligheden. efter at have skitseret udviklingen, som krarup 
så den, skrev han, at »det er denne elementære virkelighed, de 
arme danskere nu oplever, der bor i ikke-danske kvarterer, hvis 
børn går i ikke-danske klasser, som tvinges til at indstille sig på 
ikke-danske skikke. Indvandring i danmark i dag er blevet et 
andet ord for fremmedes erobring af danmark«. 530 

Bt interviewede den 17. januar 2000 direktøren for Center for 
Menneskerettigheder Morten kjærum. På spørgsmålet: »Men hvor-
for beskæftiger I jer aldrig med ofrene? en stat har vel pligt til at 
beskytte sine borgere mod kriminelle?«, svarede Morten kjærum, 
at »Menneskerettighederne er til for at beskytte de allersvageste. 
Voldsofre hører selvfølgelig også til de svage, men deres rettigheder 
er der så mange andre, der tager sig af. Vi behøver ikke at rende 
efter ulveflokken«. Morten kjærum blev spurgt, om det fremgik 
af konventionerne, at et ægtepar selv kunne bestemme, om de 
ville bosætte sig i danmark eller tyrkiet. kjærum svarede, at »det 
fremgår ikke nogen steder. der står kun, at man har ret til at leve 
sammen med sin familie. Slut«. det næste spørgsmål til Morten 
kjærum lød derfor: »Hvis en indvandrer fra tyrkiet med dansk 
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statsborgerskab gifter sig med en fra hjemlandet, har de altså ikke 
krav på at bosætte sig i danmark?« Svaret var, at »Sådan kan du ikke 
konkludere. for hvis man kun fjerner retskravet på familiesam-
menføring for bestemte etniske grupper, er det diskrimination. Så 
kommer man ind i noget væmmeligt noget, der kan ende ligesom i 
Sydafrika under apartheid. det er en glidebane. Hvis man vil fjerne 
retskravet, skal man gøre det for alle, også pæredanske. Men om 
det kan lade sig gøre i henhold til konventionerne, er tvivlsomt«. 
Morten kjærum mente, at problemet med familiesammenføringer 
var meget begrænset, da det kun drejede sig om 700 om året. da 
journalisten nævnte, at der var tale om betydeligt flere, hvis man 
også medregnede de indvandrere, der havde fået dansk statsbor-
gerskab, svarede Morten kjærum: »Man er dansker, hvis man har 
dansk statsborgerskab. det kan man ikke begynde at gradbøje. Så 
kommer man ud i noget frygteligt noget med første- og andenklas-
ses statsborgere.« Morten kjærum mente i øvrigt, at borgmestrene 
havde gjort »uhyggeligt lidt« for integrationen. »Nogle steder har 
man brugt pengene til integration til svømmehaller og meget an-
det.« til sidst spurgte journalisten: »Så den danske befolkning kan 
reelt ikke bestemme, om man ønsker en halv mio. af anden etnisk 
oprindelse om 20 år?« Morten kjærum svarede: »Man kan arbejde 
på at mindske konflikter verden over – og give folk nogle ordent-
lige livsbetingelser i hjemlandet. og så kan man gøre en kolossal 
integrationsindsats her i landet. for så vil indvandrerne pludselig 
ikke være indvandrere mere, men konstruktive medborgere.« 531

I forbindelse med en debat i folketingets spørgetid, refereret af 
bl.a. kristeligt dagblad den 20. januar 2000, tog statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen afstand fra begrebet »multietnisk« og sagde, at 
»det, jeg forstår ved et multietnisk samfund, som jeg ikke er til-
hænger af, er et samfund, der er delt. et samfund, hvor sproget 
dansk ikke er det, alle taler. et samfund med ghettodannelse, der får 
lov at passe sig selv. et samfund uden en integrationspolitik. Sådan 
et samfund vil vi ikke have, men vi vil godt have et samfund, hvor 
indvandrere og flygtninge kan være her på de betingelser, vi nu 
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engang har«. formanden for paraplyforeningen for de etniske min-
dretal Mohram Aydas var forundret over statsministerens definition 
af begrebet multietnisk og sagde, at »Jeg opfatter snarere et multiet-
nisk samfund som et med mange forskellige kulørte hoveder. det 
er et samfund med fælles sprog og fælles værdier, men hvor der er 
plads til mennesker med forskellige farver«. to dage senere bragte 
Information en artikel, hvor Mona Sheikh og tanwir Ahmed fra 
henholdsvis Women Youth league og Muslim Youth league kri-
tiserede den danske debat om udlændinge. tanwir Ahmed mente, 
at »det menneskesyn, som politikere og medier giver udtryk for 
i dag, ville for bare fem eller syv år siden være blevet opfattet 
som racistisk«. tanwir Ahmed remsede en række klagepunkter 
op: »Samtidig med at danmark kræver, at andre lande overholder 
menneskerettighederne, angriber politikerne vores ret til at spise, 
hvad vi vil, til at gifte os med, hvem vi vil, til at bo, hvor vi vil, 
til at gå klædt, som vi vil, og til at stifte familie. krigen på Balkan 
handlede om, at et folkeslag fik blokeret for sine kulturelle rettig-
heder. det føler jeg også, at vi får her i danmark.« Generelt mente 
Mona Sheikh, at »debatten har aldrig været så langt ude før. Nu 
føler man sig virkelig personligt krænket, hver gang man åbner for 
et eller andet debatprogram«. Samme dag skrev Politikens torben 
krogh under overskriften »den billige populismes store omkost-
ninger«, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen i sin nytårstale 
havde brugt vendingen »de fremmede«, selvom han ifølge torben 
krogh kunne have anvendt et andet begreb, f.eks. »Udlændinge. 
eller flygtninge og indvandrere. eller noget helt fjerde«. torben 
krogh mente, at det blev en debat om »dem og os«, og »Reelt er 
den båret af et ønske om, at de skal assimileres. og derfor kan de, 
indtil det er sket, selv i en statsministers mund blive omtalt som 
»de fremmede««. 532

den 26. januar 2000 bragte Jyllands-Posten en statistik, der viste, 
at indvandrere og efterkommere havde en betydelig overhyppighed 
i kriminalitetsstatistikkerne. Indvandrere (ikke født i danmark) 
havde en overkriminalitet på 40 pct., mens efterkommere (født i 

Et_delt_folk.indd   307 03-04-2008   17:48:51



308

danmark af indvandrere) var 125 pct. mere kriminelle end dan-
skere. formanden for INdsam Anna Saakwa mente, at »de fylder 
meget i mediebilledet, men det er en lille gruppe. Vi kalder dem 
andengenerationsindvandrere, men det er forkert., for langt fra alle 
laver de her ting. Vi burde kalde dem utilpassede unge i stedet for, 
så de ikke kaster dårligt lys på en hel gruppe mennesker, som ikke 
gør noget«. Anna Saakwa mente ikke, at de unge indvandrere og 
efterkommere fik en chance og sagde: »Hvad skal de stille op med 
deres liv? de vil også gerne have det samme som danske unge: Bil, 
kone, flot pige, prestige. kriminaliteten er for nogle af dem en 
måde til at være noget og få en identitet. Samfundet er lukket for 
dem.« Bl.a. på baggrund af kriminalitetstallene mente formand for 
Statens Samfundsvidenskabelige forskningsråd Peter Gundelach, 
at der burde forskes mere i indvandrere: »den manglende forsk-
ning betyder, at beslutningsgrundlaget for indvandrerpolitikken 
bliver dårligere. Jeg vil tro, at politikerne føler, at de på mange 
områder simpelthen ikke ved nok. dermed kommer man til at 
føre en politik, hvor man godt kunne ønske sig mere nuancerede 
vidensgrundlag.« 533

den 29. januar 2000 fortalte Berlingske tidende, at en eU-rap-
port kom med »Hård kritik af dansk debat om indvandrere«. Rap-
porten var udgivet af det nyligt oprettede eUMC, det fælles-euro-
pæiske center til observation af racisme og fremmedhad. det hed 
bl.a. i rapporten, at »Politikere fra næsten alle danske partier har haft 
en tendens til at betragte problemet med udlændinge som »farligt«. 
for at tækkes pressen og standse flugten af vælgere til partierne på 
den yderste højrefløj har man delvis tilladt fremmedfjendtlige toner 
at vinde indpas i den danske debat«. Videre hed det, at »Når der i 
pressekampagner i danmark fremsættes forkerte tal om asylsøgeres 
og flygtninges del i de sociale udgifter, uden at de danske myndig-
heder reagerer, vil offentligheden før eller siden blive overbevist 
om, at artiklernes indhold er korrekt«. den danske repræsentant i 
bestyrelsen for eUMC ole espersen udtalte, at »der er en kedelig 
tendens til, at medierne og nogle politikere fra stort set alle partier 
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pepper hinanden op. desværre har jeg et ret negativt billede af 
den debat, der bliver ført i danmark for tiden«. tidligere over-
rabbiner Bent Melchior skrev samme dag i ekstra Bladets kronik, 
at »der lefles for de usaglige skræmmebilleder. der lettes for den 
urimelige misundelse ved at foregøgle, at der bliver taget noget fra 
dig og mig. Hvem er skyldig? det er naturligvis »de fremmede«. 
Syndebukken er på banen igen«. ekstra Bladets chefredaktør Sven 
ove Gade svarede dagen efter Bent Melchior ved bl.a. at skrive: 
»Ønsker vi overhovedet denne udvikling? og hvis ikke, hvad gør 
vi så? kan vi styre udviklingen og i givet fald hvordan? Hvad er 
konsekvenserne på kortere sigt for det danske samfund, kulturelt, 
religiøst, politisk, socialt og økonomisk? og hvad gør vi på det 
praktiske plan? (…) der er utallige spørgsmål, og som frie danske 
borgere er det vores ret, at der bliver lyttet til vores meninger og 
taget hensyn til vore følelser og ønsker.« 534

den 30. januar 2000 kunne Jyllands-Posten berette, at Cd’s Peter 
duetoft havde sammenlignet dansk folkepartis leder Pia kjærs-
gaard med Adolf Hitler. Peter duetoft havde sagt, at »Hitler og 
Pia kjærsgaard er to alen ud af et stykke. Jeg siger ikke, at hun er 
nazist, men hun har den samme holdning med at dele befolkningen 
op i over- og undermennesker, som Hitler havde«. Peter duetoft 
tilføjede, at »Jeg tror, at det bliver meget vanskeligt at føre en valg-
kamp på et firkløversamarbejde, hvis hele valgkampen kommer 
til at handle om indvandrere og familiesammenføringer«. endelig 
sagde Peter duetoft med reference til Venstre og de konservative, 
at »de borgerlige partier undlod også at fordømme Adolf Hitler i 
1930’erne. Men det fik de ikke noget ud af«. til Nordjyske Stiftsti-
dende sagde kristian thulesen dahl fra dansk folkeparti om Peter 
duetofts udtalelse, at »den udtalelse er så afskyelig og væmmelig, at 
vi tror, det rammer Peter duetoft som en boomerang«. folketings-
kandidat for de radikale Naser khader kritiserede ligeledes Peter 
duetoft: »Pia kjærsgaard har ikke noget med nazisme at gøre. Hun 
er nationalchauvinist. Hun er selvtilstrækkelig og forsøger at ophøje 
en forestilling om en nation, der ikke er mere. Hun holder fast i det 
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Morten korchske billede af danmark.« 535 Allerede den 1. februar 
kunne Jyske Vestkysten meddele, at medlemmerne var strømmet til 
dansk folkeparti som følge af Peter duetofts sammenligning mel-
lem Pia kjærsgaard og Adolf Hitler. Pressechef for dansk folkeparti 
Søren espersen kunne fortælle, at dansk folkeparti på tre timer 
havde fået 100 nye medlemmer. Pia kjærsgaard refererede til, at 
partiet, da Poul Nyrup Rasmussen havde kaldt det »ikke-stuerent«, 
på få uger havde fået 2000 nye medlemmer. tidligere overrabbiner 
Bent Melchior sagde om Peter duetofts udtalelser: »Jeg er meget 
enig med duetoft i substansen, men det er dén slags udtryk, som 
pludselig er det, der debatteres. Vi oplevede det, da Nyrup sagde, 
at dansk folkeparti ikke er stuerent. Så skulle vi føre en debat om 
det, og nu skal vi så have en debat om en ny betegnelse. dermed 
får vi ikke debatten om dét, det drejer sig om, nemlig en holdning 
over for en stor gruppe mennesker i vores eget samfund og ude i 
verden, som man med et pennestrøg klassificerer.« 536 

faklen

tidsskriftet Faklen, der kaldte sig selv »et stridsskrift for humanister, 
relativister og erkendelsesterrorister«, og hvis redaktør var idehisto-
rikeren Rune engelbreth larsen, kom på ekstra Bladets forside den 
6. januar 2000. I faklens nyeste nummer var der på forsiden afbildet 
en pistol, og overskriften lød: »Sådan anskaffer du dig en pistol le-
galt«. I teksten nedenunder hed det, at »fik vi din opmærksomhed? 
faklen dokumenterer den eskalerende diskrimination, propaganda 
og chikane mod indvandrere fra 1990-2000 og rejser spørgsmålet 
om, hvorvidt udviklingen fortsat vil eskalere i 2000-2010, og ind-
vandrere således blive nødsaget til at overveje at forberede sig på 
selvforsvar − helt legalt«. Rune engelbreth larsen udtalte til ekstra 
Bladet, at der efter hans opfattelse var tale om en stadig forværring 
af sprogbrugen i forhold til udlændinge i danmark: »de sidste ti år 
er denne agitation taget drastisk til, og højrefløjen har direkte truet 
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de fremmede med alt fra deportation, særlove, kollektiv afstraffelse 
og til væbnet modstandskamp, sabotage og masseudvisninger.« til 
JP-Århus udtalte engelbreth larsen, at »Vi mener, at tilstandene 
efterhånden er ved at nærme sig tilstandene ved jødeforfølgelsen i 
1920’ernes tyskland. og hvis vi fortsætter meget videre, nærmer 
vi os et punkt, hvor flygtninge og indvandrere bliver tvunget til at 
spekulere over, hvordan de skal forsvare sig«. 537

Halvanden uge senere forklarede Rune engelbreth larsen, hvor-
for han og faklen havde fundet det nødvendigt at skrive artiklen 
»Sådan anskaffer du dig en pistol legalt«. engelbreth larsen skrev, 
at »hvis tempoet i højredrejningens propaganda og fremmedhad 
opretholdes i det næste tiår som i det foregående, kan det blive 
nødvendigt for indvandrerne at forsvare deres liv og tilværelse med 
de samme midler, som den yderste højrefløj vil tage i brug for 
at gennemføre den etniske udrensning, som de under dæknavnet 
»repatriering« agiterer for«. Med afsæt i et citat af propagandamini-
steren under det nazistiske styre, Joseph Goebbels, »jøderne er vores 
ulykke« mente Rune engelbreth larsen, at »i dag messer krarup, 
Camre og kjærsgaard det budskab, at det nu er muslimerne, der er 
hele nationens ulykke«. om situationen generelt skrev Rune en-
gelbreth larsen, at »Hvem kan med hånden på hjertet være i tvivl 
om, at muslimerne i dag udsættes for en hetz, der har paralleller til 
nazisternes hetz mod jøderne i tyskland i 20’erne og begyndelsen af 
30’erne? er der ikke rigelig grund til alarm?«. Hen imod slutningen 
skrev engelbreth larsen, at »Vi må vise, at danmark ikke er lige 
så dødt, stillestående og kvælende som Grundtvigs nationalistiske 
salmer, kongehusets senile etikette og besættelsestidens barbariske 
ensretning. lad os lade fortidens fædrelandsgenfærd hvile i fred 
og i stedet skabe et nyt og helt danmark bygget på fællesskab og 
frihed til forskellighed«. 538 
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Når jeg bliver hvid …

den 5. januar 2000 var der i Jyllands-Posten en helsides annonce 
med et stort billede af en sort dreng. teksten nedenunder lød: 
»Når jeg bliver hvid, vil jeg være skolelærer.« I underteksten stod 
der bl.a.: »det er tilsyneladende det, der skal til, for at blive det, 
man drømmer om − hvis man altså er mørk i huden. Men mon 
ikke snarere det er de danske arbejdsgivere, der er farvede, når de 
antager, at hvide mennesker per definition er bedre kvalificeret. 
og at fremmede kulturer er vanskelige at forene med virksomhe-
dens?« Annoncen var indrykket af »foreningen til integration af 
nydanskere på arbejdsmarkedet«. knap en måned senere indryk-
kede foreningen en ny annonce, denne gang med overskriften »Når 
jeg får blå øjne, vil jeg være sygeplejerske«. og nedenunder hed det 
bl.a.: »det er tilsyneladende det, der skal til, for at blive det, man 
drømmer om − hvis man altså ser lidt fremmed ud.« 539 

den 30. januar 2000 var der i Jyllands-Posten en helsides annonce 
indrykket af dansk folkeparti med overskriften »Når jeg bliver 
muslim, vil jeg have en bolig«. Billedet i annoncen forestillede en 
hjemløs, og underteksten lød: »det er tilsyneladende det, der skal 
til for at få et sted at bo – hvis man altså er af dansk afstamning.« 
Bt’s leder hed »Pia snyder og bedrager«, og heri hed det til slut, 
at »Pia kjærsgaard har – i modsætning til Poul Nyrup Rasmussen 
– en sjælden næse for at lugte sig frem til problemer, danskerne 
virkelig er optaget af. I meningsmålingerne har det givet hende 
en mandatfremgang fra 13 til 28. Men det forandrer ikke, at hun 
er ude af stand til at levere løsninger. det gælder i denne sag, hvor 
hun uden smålig skelen til sandheden råt og brutalt udnytter nogle 
mennesker, der aldrig er blevet spurgt, om de ønskede at med-
virke«. dansk folkeparti blev dagen efter beskyldt for at vildlede 
med annoncen. dansk folkepartis leder Pia kjærsgaard udtalte, 
at »Jeg ved godt, at man ikke skal være muslim for at få en bolig, 
og at muslimer ikke har fortrinsret til boliger. Men flygtninge har 
fortrinsret ifølge integrationsloven, og det er positiv særbehandling. 

Et_delt_folk.indd   312 03-04-2008   17:48:53



313

og mange af de flygtninge er muslimer. Når vi bruger muslimer, 
er det som kontrast til de annoncer, som foreningen til Integration 
af Nydanskere har indrykket, hvor de blandt andet skriver: Når 
jeg bliver kristen, vil jeg være sygeplejerske«. dokumentations- og 
Rådgivningscentret for racediskrimination havde anmeldt dansk 
folkeparti til politiet for racisme. Reklamebureauet bag den op-
rindelige annonce overvejede et sagsanlæg mod dansk folkeparti 
for plagiering af deres annonce. Pressechef Søren espersen sagde, at 
der ikke var tale om plagiat, men om politisk satire. det fik torben 
Møller-Hansen fra foreningen til Integration af Nydanskere på 
Arbejdsmarkedet til at sige, at deres kampagne ikke var politisk: 
»Jamen, vi tager ikke stilling. Hverken højre eller venstre. Vores 
eneste budskab er at gøre opmærksom på, at nydanskere kan bi-
drage til den danske økonomi. Pia kjærsgaard forsøger at rubricere 
os, det er forkert.« 540 

debatten fortsat

I Berlingske tidendes kronik den 1. februar 2000 forudså historiker 
og journalist lars Hedegaard, at »om ti år vil situationen i bolig-
områderne, i skolerne, på arbejdsmarkedet, på bistandskontorerne 
og i fængslerne være værre end i dag. Politikerne vil så igen skælde 
ud på opviglere, der tillader sig at fremdrage sådanne kendsgernin-
ger. og de vil ryste på hovedet over en utaknemmelig befolkning, 
der ikke kunne forstå storheden i deres politik«. I et indlæg i Århus 
Stiftstidende skrev kaveh Shamshiri, hovedbestyrelsesmedlem i 
Radikal Ungdom, at »der skal ske en gensidig tilpasning«. Sham-
shiri mente, at flygtninge og indvandrere skulle have lov til at bibe-
holde »centrale dele af deres kultur, religion samt traditioner«. og 
så var det »på tide at integrere de ikke-integrerede danskere, som 
er medskyldige i den manglende integration af flygtninge og ind-
vandrere. Uanset hvor ihærdigt der bliver forsøgt med den såkaldte 
integration (læs assimilation), vil »Ali« ikke ændre navn, religion og 
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hudfarve. Assimilation er dømt til fiasko«. et par dage senere opfor-
drede formanden for Nævnet for etnisk ligestilling, biskop kjeld 
Holm, til, at der oprettedes et »klagenævn mod diskrimination«. 
kjeld Holm mente, at »Vi kan komme et godt stykke af vejen med 
moralske og etiske argumenter for behovet for at fremme tolerance 
og forståelse for flygtninge og indvandrere, men set i lyset af de 
seneste års hetz-kampagner båret frem af bestemte politikere og 
medier, viser det sig desværre at være utilstrækkeligt«. dagen efter 
skrev formanden for dansk flygtningehjælp, Uffe Stormgaard, at 
»Vi skal holde op med at jagte de fremmede. det er både uværdigt 
og uklogt«. 541 

den 20. februar 2000 diskuterede forhenværende overrabbi-
ner Bent Melchior og ekstra Bladets chefredaktør over to sider 
indvandringen til danmark. om islam skrev Bent Melchior, at 
»Jeg ved ikke nok om islam til at kunne diskutere koranen med 
citater frem og tilbage. Jeg ved, at eksperter siger snart det ene og 
snart det andet, ofte i modsætning til hinanden. Man vælger så 
den ekspert, som passer i ens kram, og så har man belæg for snart 
hvad som helst«. Sven ove Gades vurdering af islam lød således: 
»Jeg skal i øvrigt ikke komme med nogen omfattende vurdering 
af koranen, men når det gælder hovedsagen, kan der ikke herske 
nogen tvivl. Islam er i hele sit indhold en umulig folkereligion i 
et demokratisk samfund.« 542

Mazhar Hussain, der var medlem af københavns Amtsråd for 
de radikale, skrev under overskriften »Jeg skammer mig«, at tonen 
i debatten var blevet yderligere skærpet. Han mente, at det i vir-
keligheden var »meget belejligt med de etniske minoriteter, som 
kan være vores allesammens syndebukke«. Hussain sluttede af med 
at skrive, at »om nogle år vil vi forhåbentlig se tilbage på denne 
periode i dansk samtidshistorie og søge at forklare det uforklarlige. 
Nemlig det massehysteri, som vi i dag er vidner til, hvor få fører 
an i hetzen, de fleste udtrykker en stiltiende accept, og ingen siger 
fra. et skammeligt kapitel i dansk historie er ved at blive skrevet. 
Jeg skammer mig. Ikke som dansker. Ikke som pakistaner. Men 
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som menneske − hvis jeg da må kalde mig det«. Generalsekretæren 
for dansk flygtningehjælp Andreas kamm skrev i samme avis, at 
»På trods af misstemningen og stramninger, som vi ikke kan være 
bekendt, er det stadig muligt at kalde danmark et godt land for 
flygtninge. Men vi må samtidig indrømme, at dette hurtigt kan 
ændre sig, hvis der strammes yderligere«. I Weekendavisen, også 
den 3. marts 2000, skrev bestyrelsesmedlem i PoeM Sadia Syed, 
at »det officielle danmarks menneskesyn bør granskes nøje − for 
bag ordene stikker den historiske overlegenhed frem fra slavetiden, 
imperialismen, udnyttelse af arbejdskraft og de nuværende xeno-
fobiske tilstande. Venter vi på danmarks Hitler?«. 543 

Rektor for frederiksborg Gymnasium og Hf Peter kuhlman skrev 
i Politiken, at »Måske skal vi blot følge reklamesloganet for Mobilix: 
»Samtale fremmer forståelsen«. det er i hvert fald i overensstemmelse 
med Hal kochs opfattelse af demokratiet som samtale. Samtale med 
indvandrerne i stedet for at tale om indvandrerne«. 544 

den 11. marts 2000 havde Jyllands-Posten et »tematillæg om 
integration«. Sektionen indeholdt en række statistiske oplysninger 
om flygtninge og indvandrere. Andelen af bistandsmodtagere fra 
Somalia var på 75,7 pct., for irakere 61,9 pct., for libanesere 58,6 
pct., mens den for eU-borgere var på 4,9 pct. Indvandrere og 
efterkommere kostede i alt det danske samfund 10,3 milliarder 
kroner. Indvandrere bidrog ganske vist med samlet 10.922 kr. til 
det offentlige i gennemsnit, mens efterkommerne betød en udgift 
for det offentlige på 82.296 kr. om året. Med hensyn til krimi-
nalitet var der blandt indvandrere en overhyppighed på godt 50 
pct., mens der for efterkommernes vedkommende var tale om en 
overhyppighed på ca. 80 pct. Hvad angik uddannelse, haltede ind-
vandrerne langt bagefter danskerne, mens efterkommerne i lige så 
stort omfang var i færd med at uddanne sig. Udviklingen fra 1980 
til 1999 var gået sådan, at hvor indvandrere og efterkommere i 1980 
for ca. 70 procents vedkommende var kommet fra »mere udviklede 
lande« (f.eks. europæiske lande og USA), var tallet nu næsten vendt 
rundt, så samlet set ca. 60 pct. i 1999 kom fra »mindre udviklede 

Et_delt_folk.indd   317 03-04-2008   17:48:54



318

lande« (f.eks. Somalia og Pakistan). Hvor der i 1967 havde været 
ca. 53.000 udenlandske statsborgere i danmark, lød en prognose 
for 2020, at der ville være 762.000 indvandrere og efterkommere 
eller 13,7 pct. af den samlede befolkning. I folkeskolen ville antallet 
af efterkommere stige fra 13.000 i 1997 til 63.000 i 2020. direktør 
Morten kjærum fra det danske Center for Menneskerettigheder 
og den danske forenings formand ole Hasselbalch havde hver 
deres vurdering af fremtiden. Morten kjærum mente, at »før dis-
kuterede man, om der overhovedet måtte komme indvandrere og 
flygtninge til landet. Nu diskuterer man trods alt, hvordan de kan 
integreres. Men først når vi får ophævet den fiktion, der hedder 
indvandringsstop, får vi en realistisk debat om integration«. ole 
Hasselbalch udtalte: »foreningens [den danske forening] formål 
har været at fortælle den almindelige dansker, at indvandringen vil 
ødelægge landet. Vi ville på den måde lægge et pres på politikerne. 
dette pres ses nu helt tydeligt. Men spørgsmålet er, om vi kan nå 
frem til vores mål, nemlig at der skal indledes en øjeblikkelig ud-
tynding af de fremmede ved, at danmark begynder at sende dem 
ud af landet. det afgørende er, hvem der først får flertal: dansk 
folkeparti eller de fremmede.« 545 

den 11. april 2000 skrev den radikale amtspolitiker Mazhar 
Hussein en kronik i Information. Ugen før havde Hussein erklæ-
ret sig som tilhænger af sharia, herunder dødsstraf. Hussein fast-
slog, at »en person, der sætter spørgsmålstegn ved autenticiteten 
af koranen som Guds ord, er per definition ikke-muslim. Heri 
vil alle muslimske skoler være enige«. Videre hed det, at »Som 
muslim må jeg naturligvis tilslutte mig dødsstraf som praktiseret 
under Profeten Mohammad«. Hussein tilføjede, at »Mit hjerte 
siger mig, at dødsstraf ikke burde være nødvendigt. Men dermed 
må vi vende tilbage til koranen og Guds egenskaber. Idet Gud 
er alvidende, og hans ord er lov, må jeg resignere og erkende, at 
min viden, erfaring og følelser naturligvis må vige over for Guds 
ord«. endelig sagde Hussein om det radikale Venstre, at »det er 
så op til partiets medlemmer at forholde sig til mine holdninger, 
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der har realpolitiske konsekvenser frem for hypotetiske, teoretiske 
og teologiske problemstillinger, som ikke engang muslimerne selv 
har nogen afklarede holdninger til«. Godt to uger senere over-
vejede Mazhar Hussein at anmelde dansk folkepartis leder Pia 
kjærsgaard til politiet, fordi hun i sit ugebrev havde skrevet, at 
muslimer ifølge koranen må »lyve og bedrage, snyde og svindle alt 
det, de bare vil – så længe det ikke går ud over andre muslimer«. 
Pia kjærsgaard havde endvidere skrevet, at Hussein foragtede 
det danske folkestyre, og at almindeligt anerkendte principper 
om at tale sandt, optræde værdigt og dannet var ukendt land for 
ham. Hussein udtalte, at »for mig handler det om det teologiske 
problem, at jeg som troende muslim ikke kan undsige koranen og 
profeten Mohammed. Men jeg er ikke kandidat [til folketinget] 
for at føre hellig krig for islam eller udbrede islam«. 546

den 7. april 2000 indviedes eU’s overvågningscenter for Ra-
cisme og fremmedhad med sæde i Wien. eU-kommissionens for-
mand Romano Prodi udtalte, at »fremmedhad er ved at sive ind 
i mange hjerter og liv. europa kan kun se frem mod en fredelig 
fremtid, hvis det er fast besluttet på at huske fortiden«. Centrets 
formand Jean kahn sagde, at »Vi står over for et skræmmende 
fænomen med en voksende fremmedhadsk opførsel i europa det 
seneste par år og faldende interesse fra offentlighedens side«. dagen 
før åbningen skrev dansk folkepartis formand Pia kjærsgaard i en 
kronik i ekstra Bladet, at »I morgen indvies eU’s overvågnings-
center for Racisme og fremmedhad. dermed overvåger staterne 
for første gang de politiske partier i stedet for at overlade opgaven 
til vælgerne. I lighed med Østrig-aktionen vil eU nu føre kontrol 
med menneskers holdninger«. Pia kjærsgaard afsluttede med at 
skrive, at »Nu har vi så direktør Beate Winklers ord for, at centrets 
årvågne øje også er rettet mod dansk folkeparti. er det virkelig 
det, vi vil med eU? er det en forsmag på fremtidens europa, hvor 
politiske modstandere stemples som folkefjender?«. 547 
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om familiesammenføringer (fortsat)

den 7. februar 2000 meddelte kristeligt dagblad, at indenrigsmi-
nister thorkild Simonsen nu var klar med en stramning af reglerne 
for familiesammenføring, idet han ønskede at sætte aldersgrænsen 
i vejret fra 18 til 25 år for både udlændinge og danske statsborgere, 
der ønskede at få en ægtefælle til danmark. thorkild Simonsen 
udtalte, at »det burde være logik for alle, at aldersgrænsen skal 
sættes markant op«. dagen efter viste en måling i Bt, at 74 pct. 
af befolkningen støttede en hævet aldersgrænse til 25 år, mens 14 
pct. var imod. formanden for elo, etniske minoriteters lands-
organisation, Anna Saakwa var skeptisk over for aldersgrænsen 
og mente, at 20 år (argumentet for at hæve aldersgrænsen var, at 
det ville forebygge tvangsægteskaber) ville være passende, idet de 
unge så havde »haft to år som myndige personer til at løsrive sig 
fra familiens dominans«. 548 

Allerede to dage efter kunne Bt skrive, at der nu var tale om et 
»Stærkt barberet udlændingeudspil«. Aldersgrænsen ville ikke blive 
hævet til mere end 21, maksimalt 22 år. dagen efter udtalte Arne 
Melchior, at hvis der var tale om en aldersgrænse på 25 år, så ville 
der være »tale om en krænkelse af menneskerettighederne«. også 
blandt de radikale var der uro. elisabeth Geday, der var medlem af 
partiets hovedbestyrelse, udtalte, at »Min generelle holdning er, at 
vi har strammet så meget, som regeringssamarbejdet overhovedet 
kan holde til. Hvis vi bliver presset yderligere, må partiet stå af. Vi 
fodrer svinehunden, og det er ikke den vej, vi skal gå«. formanden 
for Radikal Ungdom Majken Arensbach mente: »Som parti må 
vi nu sige: Hertil og ikke længere, ellers kan folk ikke genkende 
radikal politik, som traditionelt bygger på humanisme og retsbe-
vidsthed.« talsmanden for IdfAd (Indvandrer dansk forbund 
for Anti diskrimintion) Souhail Ibrahim udtalte, at »Her har vi en 
regering, som udtaler sig forarget over, at Jörg Haider kommer med 
i regeringen i Østrig. og så lægger den selv forslag til stramninger 
frem, som selv ikke Haider har luftet planer om«. 549 
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Valgforsker ole Borre mente, at regeringen nærmede sig smerte-
grænsen for stramninger på udlændingeområdet: »Regeringen har 
brugt salamimetoden indtil nu. den har skåret en skive af hold-
ningerne og har nærmet sig dansk folkeparti mere og mere. Men 
der kan ikke skæres mere. Højrefløjen vil altid kunne overbyde 
regeringens forslag med krav om flere stramninger, og det kan 
regeringen ikke hamle op med.« de radikales Margrethe Vestager 
var enig og sagde, at »Nu skal vi have is i maven og vente på, at 
tingene kommer til at virke«. Cd’s Peter duetoft meddelte, at Cd 
ikke ville være parlamentarisk grundlag for en eventuel kommende 
Vk-regering, hvis en sådan regering gennemførte udlændingepo-
litiske stramninger sammen med dansk folkeparti. duetoft var 
»overbevist om, at der langt ind i V og k’s vælgerkorps er dyb afsky 
for dansk folkeparti«. 550 

Regeringens lovforslag blev sendt i høring hos en række huma-
nitære organisationer, der var stærkt kritiske over for planerne om 
at stramme retten til familiesammenføring. formanden for Mel-
lemfolkeligt Samvirke Christian friis Bach mente, at »Udspillet 
er ren kosmetik og er udelukkende fremsat for at tilfredsstille fol-
kestemningen. det udsender forkerte signaler, medfører en masse 
administrativt bøvl og ikke meget andet«. Center for Menneske-
rettigheder skrev i sit svar, at »lovforslaget betyder, at der på ny 
lovgives på kant af de menneskeretlige minimumsregler i en sådan 
form, så regeringen og folketinget skubber ansvaret for sikringen 
af danmarks internationale forpligtelser over på forvaltningen«. 
Centeret var ydermere af den opfattelse, at forslaget ville føre til 
»yderligere isolation og utilpassethed i forhold til det danske sam-
fund« for flygtninge og indvandrere. 551 

I det radikale Venstre fortsatte uroen. den 4. marts 2000 skrev 
Aktuelt, at den radikale hovedbestyrelse muligvis ville vedtage 
en resolution, hvor man ville tage afstand fra ideen om at be-
grænse retten til familiesammenføring. de radikales leder Mari-
anne Jelved stod fast på, at forslaget ville afhjælpe problemet med 
tvangsægteskaber. Jelved mente desuden, at »Vi har nok svigtet − 
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eller ikke været gode nok − når det gælder radikale bud på løs-
ning af de sociale ghettoer«. også Socialdemokratiet var ramt af 
intern uenighed. Miljø- og energiminister Svend Auken kritise-
rede flere af de socialdemokratiske borgmestre, der havde talt for 
at stramme udlændingeloven. Samtidig havde flere udenlandske 
aviser sammenlignet danmark med Østrig og Jörg Haider. Auken 
udtalte, at »der har været socialdemokrater, der har sagt ting, som 
jeg ikke mener, at man som socialdemokrat skal få sig selv til at 
sige. det gælder ikke bare kjeld Hansen (Herlevs borgmester, 
red.), men også Per Madsen (borgmester i Ishøj, red.) og nogle 
af de andre«. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen havde ved af-
slutningen af et statsbesøg med henvisning til debatten udtalt, at 
»vi sætter danmarks omdømme over styr, hvis vi fortsætter en 
vanvittig konkurrence om, hvem der kan komme med de mest 
rabiate forslag«. 552 også lo var kritiske over for Socialdemokra-
tiets politik, men mente, at det var ved at rette sig: »Vi har i en 
periode set en politik på området, der har ført til, at danmark har 
nogle af de strammeste love i europa, når det gælder vilkårene for 
flygtninge og indvandrere. Men Socialdemokratiet har nu indset, 
at det ikke giver flere stemmer med et forsøg på at overhale dansk 
folkeparti højre om.« I et indlæg dagen efter skrev Christian friis 
Bach og Helle Stenum, henholdsvis formand og afdelingsleder i 
Mellemfolkeligt Samvirke, at de foreslåede stramninger var »skabt 
i panik over en ophidset folkestemning«, og »forslagene vil ikke i 
sig selv beskytte mod tvangsægteskab, og utrolig mange minori-
tetsunge vil opleve det som endnu et tegn på, at etnisk mobning 
har en fremtrædende plads i vores fælles samfund«. også fra fN’s 
racediskriminationskomité lød der kritik. komitémedlemmerne 
fandt det angribeligt, at dansk politi ikke havde fundet grund til at 
gribe ind over for Pia kjærsgaard, der to år tidligere havde udtalt, 
at udgifterne til udlændinge i danmark var ødelæggende for det 
danske velfærdssamfund. 553

I Århus Stiftstidende kunne man den 15. marts 2000 læse, at det 
var »Svært at standse tilstrømning af nydanskere«. I artiklen hed det, 
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at »der vil gå mange år, før andelen af flygtninge og indvandrere 
i Århus kommune falder eller blot stagnerer. Hvis det nogensinde 
sker. Hovedparten af de 617 nye borgere, der kom til Århus i 1999, 
er hentet hertil af indvandrere eller andre af fremmed herkomst, 
der har boet så længe i landet, at de har fået dansk statsborgerskab«. 
Samme dag skrev Søren Søndergaard, medlem af folketinget for 
enhedslisten, at han var imod tanken om at stramme familiesam-
menføringsreglerne, men at han og enhedslisten tog afstand »fra re-
aktionære tanker og holdninger − ganske uanset om de er kristne, 
islamiske, borgerlige eller socialdemokratiske«. 554 

den 17. marts meddelte Politiken, at der var flertal for regeringens 
udlændingepakke, idet både Venstre og de konservative støttede 
pakken. Sf, enhedslisten og Cd talte om, at menneskerettighederne 
blev krænket som følge af de foreslåede stramninger på familiesam-
menføringsområdet. 12 dage senere havde Information en artikel 
med titlen »Regeringen lagde op til diskrimination«. Professor Jens 
Vedsted-Hansen havde i januar måned set et udkast til ændring af 
udlændingeloven, der lagde op til, at Udlændingestyrelsen skulle 
foretage en samlet vurdering af, om et par havde tættest tilknytning 
til danmark eller til et andet land. denne regel skulle også gælde 
for danske statsborgere. Reglen ville i givet fald betyde, at en dansk 
statsborger med tyrkisk baggrund fortsat ville skønnes at have en 
vis tilknytning til tyrkiet, mens den eventuelle ægtefælle fra tyr-
kiet ingen tilknytning ville have til danmark. Udlændingestyrelsen 
kunne så give afslag på familiesammenføring under henvisning til, 
at parrets tilknytning til tyrkiet var større end til danmark. Jens 
Vedsted-Hansen udtalte, at »en sådan bestemmelse ville næsten 
uundgåeligt blive administreret, så folks rettigheder blev afhæn-
gige af deres nationale afstamning − ikke af deres statsborgerskab. 
dermed ville man være inde i en gradbøjning af statsborgerskabet, 
hvilket jeg betragter som virkelig farligt«. Vedsted-Hansen vurde-
rede endvidere, at »Hvis den oprindelige ordlyd var blevet bibeholdt, 
ville administrationen af reglerne meget nemt komme i konflikt 
med danmarks internationale, konventionsmæssige forpligtelser«. 
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den 31. marts kunne Bt så meddele, at der var flertal for udlæn-
dingepakken. 555 

den 16. april 2000 fortalte Jyllands-Posten, at der havde været 
en demonstration på Rådhuspladsen i københavn mod de plan-
lagte stramninger. »Ja til integration! Nej til 25 års grænsen« stod 
der på væggen bag talerne, der bl.a. var Arne Melchior fra Cd, 
knud erik Hansen fra Sf og Muharrem Aydas fra etniske Mi-
noriteters landsorganisation. Aydas udtalte, at »Vi har altid taget 
afstand fra tvangsægteskaber. det er på enhver måde i strid med 
menneskerettighederne. Men sandheden er, at der ikke findes 
tvangsægteskaber ud over det fyldte 22. år. Jeg opfordrer derfor 
regeringen til at tage forslaget af bordet. det gavner ingen – og 
skader integrationspolitikken«. knud erik Hansen fandt det be-
kymrende at se, hvordan populistiske partier jagtede de etniske 
mindretal mere eller mindre åbenlyst. knap en måned senere 
skrev Aktuelt, at »familiesammenføringer vil stige i fremtiden«. 
det skyldtes, at der i årets tre første måneder var kommet 3.047 
flygtninge til landet, hvilket var halvdelen af tallet for hele det 
foregående år. og som den radikale Henrik Svane sagde: »flere 
flygtninge giver flere familiesammenføringer. det vil det da, fordi 
der kommer flere og flere til danmark.« fire dage senere fortalte 
kristeligt dagblad, at udlændingepakken var gået glat igennem 
folketingets anden behandling. lovpakken betød, at retskravet 
for familiesammenføring blev fjernet for unge mellem 18 og 25 
år. Hvis de unge var under 25 år, skulle de kunne godtgøre, at 
ægteskabet ikke var et tvangsægteskab. 556 

om seksualitet

I februar 2000 blev en retarderet 14-årig dansk pige voldtaget af ni 
arabiske drenge i en skurvogn i Bispehaven i Århus kommune. to 
af de unge var under 15 år. Skurvognen havde de unge fået stillet 
til rådighed af Århus kommune. Sagen vakte betydelig opsigt, ikke 
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mindst da diskussionen om massevoldtægten faldt sammen med en 
undersøgelse af unge muslimers syn på seksualitet. 

Souhail Ibrahim, der var talsmand for fædregruppen Id-fad, ud-
talte til JP-Århus, at arabiske fædre ønskede, at der skulle være 
voksenopsyn ved skurvognen, hvor massevoldtægten havde fun-
det sted. Ibrahim udtalte, at »fædrene føler sig snydt. de troede, 
der var opsyn med skurvognen, som mange arabiske drenge ofte 
besøgte. Nu forsøger familierne at få vished for, om deres drenge 
kom i skurvognen. Sagen har kastet skam over alle de familier, hvis 
drenge er sigtet i sagen«. toke Agerschou, der var boligsocial ko-
ordinator i Århus kommune, sagde, at »det kan godt være, at ikke 
alle forældre er blevet gjort opmærksom på, at der ikke var opsyn 
med skurvognen«. Ahmed lubbad, der var araber og far til seks 
børn, hvoraf de fire var drenge, udtalte, at »Pædagogerne er gået 
bag ryggen på os forældre. Vi har ikke fået at vide, at der ikke var 
voksenopsyn med skurvognen. det er klart, at de unge vil bruge 
sådan et sted til at lave noget, de ikke må andre steder. Vi havde 
tillid til pædagogerne, når vi sendte vore børn i klubben«. 

Samme dag, den 5. marts 2000, var der i Jyllands-Posten en 
artikel med overskriften »danske piger foragtes«. kulturpsykolog 
kirsten damgaard havde netop afsluttet en undersøgelse af unge 
muslimers forhold til seksualitet, og hun havde konstateret, at 
»mange unge har en udtalt foragt for danske piger, og det fore-
kommer, at piger, der er kærester med muslimske drenge, må 
finde sig i at blive afstraffet eller ydmyget«. Undersøgelsen viste 
også, at »nogle af drengene tror, at danske piger elsker sex og vil 
have det lige på og hårdt«. lektor ved Center for Mellemøststudier 
torben Rugberg Rasmussen kendte til sådanne holdninger og 
havde været i kontakt med danske piger, »der fortæller, at venin-
der forulempes af palæstinensiske kærester«. kirsten damgaard 
havde hørt om flere tilfælde af »gang-bangs«, hvor en gruppe 
indvandrerdrenge havde misbrugt en dansk pige seksuelt, og hun 
udtalte, at »Jeg er forundret over, hvor lidt danske de egentlig er, 
selv om de er født og opvokset i danmark«. damgaard fortalte 
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endvidere, at det ikke var usædvanligt, »at kærestens bryster el-
ler baller vises frem for vennerne«, og at dette var tegn på, at 
indvandrerdrengen ønskede at demonstrere, at han kontrollerede 
pigens seksualitet. Samtidig ønskede de muslimske drenge, at 
deres fremtidige ægtefælle skulle være jomfru ved ægteskabets 
indgåelse: »de muslimske drenge i danmark ser ikke meget som-
merfuglestøv over de herboende muslimske piger. de ved, at pi-
gerne kan have haft kærester i hemmelighed, og at det er muligt 
at få indopereret en ny mødom i danmark. kirsten damgaard 
forudser derfor et pres på familiesammenføringer, da mange af 
de giftefærdige unge mænd her i danmark kræver jomfruer fra 
hjemlandet.« kirsten damgaard refererede også til en undersø-
gelse fra Sverige, hvor »man de senere år [har] oplevet flere mas-
sevoldtægter. Helt nøjagtigt er der registreret 75 anmeldelser af 
massevoldtægter i Stockholms Amt i perioden 1998-99. Her er 
det overvejende unge drenge med muslimsk-arabisk baggrund, 
der står bag, og unge, svenske piger, som er blevet voldtaget«. 
kirsten damgaard havde selv rejst i Pakistan og de arabiske lande, 
hvor hun oplevede, at en kvinde, der færdedes alene uden for 
hjemmets fire vægge, stort set betragtedes som fredløst bytte, og 
»Man anses i det tilfælde for at være en løsagtig kvinde, og den 
mand, der lod chancen gå fra sig til at udnytte en pige, der er 
alene og forsvarsløs, er ikke maskulin nok«. damgaard mente, at 
»Humanisme og islam er to forskellige universer − natursyn og 
menneskesyn. Humanisme er en modsætning til islam. derfor vil 
kulturmødet aldrig lykkes«. 557 

den 10. marts 2000 fortalte JP-Århus, at »Arabiske fædre skal 
på sexkursus«. Souhail Ibrahim fra Id-fad udtalte, at »de arabi-
ske fædre skal lære, hvordan de med respekt for vores kultur kan 
forklare tingene til vores unge. Sex er normalt et lukket område i 
vores samfund«. Samtidig var socialchefen i Århus kommune leif 
Jepsen under beskydning. I forbindelse med sagen om massevold-
tægt af den 14-årige pige havde leif Jepsen sagt, at »Sigtelsen for 
massevoldtægt mod ni palæstinensiske drenge er også udtryk for 
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et massivt sammenstød mellem forskellige kulturer. drengene fra 
Mellemøsten er opvokset under ekstreme forhold, hvor omsorgs-
svigt gennem barndommen har været mere reglen end undtagelsen. 
I visse kredse bliver danske piger ikke regnet for noget. de kan 
omvendt blive betragtet som og tiltalt som ludere. det forhold er 
med til at forstærke sammenstødet mellem to kulturer væsentligt«. 
formanden for Multikulturel forening Rabin Azad-Ahmand op-
fordrede leif Jepsen til at tænke sig bedre om en anden gang og 
sagde, at »leif Jepsen skal ikke skyde skylden på kulturen for at 
prøve at dække over nogen af de problemer, der findes i socialfor-
valtningen rundt omkring«. 558 

den 7. marts 2000 skrev Pia fris laneth i en leder i Informa-
tion, at kirsten damgaards undersøgelse ikke var repræsentativ, 
idet undersøgelsen byggede på interviews med 28 personer, 14 
af hvert køn. Pia fris laneth skrev, at »det er al ære værd, og 
derfor dødhamrende ærgerligt, at kirsten damgaard misbruger 
den viden, hun har indhentet i de 14, gentager f jorten, interviews 
med unge drenge og mænd til at udsige universelle sandheder 
om muslimske mænds forhold til kvinder og sex og konkludere, 
at mødet mellem islam og humanisme, hvilket i sammenhængen 
ikke kan forstås som andet end dansk almindelighed, er dømt til 
at mislykkes«. laneth afsluttede lederen med at skrive, at »ende-
lig må man undrende og bekymret spørge til, hvad det er for et 
kvindesyn, nogle ærkedanske forældre har opdraget deres døtre 
med, siden de lader sig ydmyge og mishandle af deres kærester. 
Mon det fortjener prædikatet humanistisk?«. kirsten damgaard 
svarede ni dage senere og forklarede, at undersøgelsen var en 
såkaldt »spot-afdækning«, hvor formålet havde været at afdække 
holdninger i en gruppe, der på forhånd forventedes at være meget 
forskellig fra dansk middelklasseungdom. damgaard tilføjede, at 
»Jeg har på fornemmelsen, at Inf.’s modvilje også drejer sig om, 
at lederskribenten gerne vil tro, at herboende muslimer i deres 
følelsesliv og etik generelt ligner middelklassedanskeren og derfor 
finder både min undersøgelse og mine øvrige kommentarer til 
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Jyllands-Posten om kønssynets udfoldelse hos muslimer særdeles 
uvelkomne«. 559 

den 20. marts 2000 skrev Jyllands-Posten, at foreningen Sex & 
Samfund, der havde bestilt kirsten damgaard til at lave undersø-
gelsen, ikke ønskede at offentliggøre den. Undersøgelsen var ifølge 
foreningen uvidenskabelig. kirsten damgaard mente, at der var 
tale om censur af kontroversielt materiale. Bjarne B. Christensen 
fra Sex & Samfund afviste, at der var tale om censur og sagde, at 
de 28 interviews udelukkende skulle have været brugt som bag-
grundsmateriale, og at »offentliggørelse af samtalerne ville udeluk-
kende bidrage til mytedannelser på et for smalt grundlag«. dagen 
efter fortalte Information, at seks af de unge, der havde medvir-
ket i undersøgelsen, nu krævede, at deres udtalelser blev slettet. 
Wasim Safar, der var blandt de interviewede, udtalte: »Vi forlan-
ger at blive trukket ud af undersøgelsen, hvis det ikke længere er 
Sex & Samfund, der står bag offentliggørelsen. kirsten damgaard 
har misbrugt vores udtalelser bl.a. til at konkludere, at islam ikke 
er foreneligt med humanisme. Hun bruger bare interviews med 
28 unge til at sige hvad som helst.« Muharrem Aydas fra etniske 
Minoriteters landsorganisation mente, at »det er en udmærket 
undersøgelse, men den har ikke noget med islam og muslimer at 
gøre. Jeg er sikker på, at de unge mænd ikke er muslimer. for så 
ville de ikke sige sådan«. Ph.d. i historie torben Svendrup aner-
kendte, at kirsten damgaard havde lavet en kvalitativ undersøgelse 
(hvor relativt få udspørges, men hvor der bliver gået i dybden), 
men han kritiserede undersøgelsen for at mangle en definition på, 
hvad ordet muslim dækkede over. den 23. marts meddelte Bjarne 
B. Christensen fra Sex & Samfund, at undersøgelsen ikke skulle 
betragtes som videnskabelig, og at »Nogle medier har brugt det på 
en ukonstruktiv måde, og det er jeg meget ked af«. 560 

ti måneder senere, den 21. januar 2001, kunne Berlingske ti-
dende fortælle, at »Hemmelig sex-rapport offentliggøres«. kirsten 
damgaard havde besluttet at lægge resultaterne af sin undersø-
gelse ud på internettet. Bjarne B. Christensen fra foreningen Sex 
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& Samfund udtalte i den anledning, at »Vi er kun glade for, at 
kirsten damgaard vælger at lægge rapporten ud på internettet 
− så kan alle se, at den er uvidenskabelig. kirsten damgaard har 
sagt, at islam og humanisme ikke kan forenes, og hun har brugt 
religion som en forklaringsmodel for folk fra fremmede kulturers 
syn på sex. det er lige det modsatte af, hvad vi vil i Sex & Sam-
fund − vi mener hverken, at det er umuligt at bygge bro over 
kulturkløften, eller at religion er så bestemmende for folks syn 
på sex. derfor fyrede vi hende«. forretningsfører, historiker og 
ph.d. torben Svendrup fra indvandrerorganisationen INdsam 
sagde om kirsten damgaards rapport, at »det er lidenskab − ikke 
videnskab. Selv for en kvalitativ undersøgelse er antallet af inter-
viewede alt for lille − og det må kirsten damgaard tage ansvaret 
for«. Professor i socialpsykologi ved københavns Universitet Rolf 
kuschel var helt uenig: »Man skal huske på, at der ikke er tale 
om forskning, men derimod om en kvalitativ undersøgelse, som 
skulle danne baggrund for bedre seksualundervisning af etniske 
minoriteter. det formål lever rapporten fint op til. Men jeg synes, 
at kirsten damgaard på en sober måde peger på en række væsent-
lige problemstillinger, som man burde forske videre i. Men man 
kan ikke bruge rapporten til at udtale sig generelt om muslimer 
og deres holdninger til sex.« Næstformanden i indvandrerorga-
nisationen Idfad Souhail Ibrahim hilste offentliggørelsen af rap-
porten velkommen: »det er meget vigtigt at få belyst de enorme 
problemer, der skyldes forskellene på danskernes og de etniske 
minoriteters holdninger til sex. derfor er den her slags undersø-
gelser meget vigtige.« 

Inde i avisen var der et længere interview med kirsten damgaard. 
Her uddybede hun nogle af de udsagn, der var kommet frem, da 
hun havde interviewet de 28, 14 af hvert køn, unge muslimske 
mænd og kvinder. Bl.a. kunne man læse i rapporten, fortalte kir-
sten damgaard, at »en del af de interviewede muslimske, unge 
mænd rangordner kvinder efter, hvor »rene« de er − i betydnin-
gen seksuelt uerfarne. de muslimske mænd har mest respekt for 
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muslimske kvinder, der er opvokset i et muslimsk land. derefter 
følger muslimske kvinder, der er opvokset i danmark − de ran-
gerer lavere end deres medsøstre i de muslimske lande, fordi man 
ikke kan være sikker på, at de er helt »rene«. Nederst finder man 
de danske piger«. om synet på homoseksualitet var det sådan, at 
en del af de interviewede havde givet »udtryk for, at homoseksua-
litet betragtes som en biologisk fejl − en sygdom, eller en fristelse, 
som det er dekadent at give efter for«. om de unge muslimers syn 
på ægteskab fortalte kirsten damgaard, at det havde overrasket 
hende, »at mange af de unge, veluddannede og velfungerende 
muslimske piger, som jeg talte med, accepterede arrangerede æg-
teskaber uden at blinke. og hvor få af drengene, der bakkede op 
om pigernes ligestilling«. til slut blev kirsten damgaard spurgt, 
hvorfor hun troede, at hendes rapport var så kontroversiel: »fordi 
jeg beskæftiger mig med de ting, som etniske minoriteter har et 
medansvar for. det er for eksempel slet ikke så kontroversielt at 
undersøge integrationsproblemer, som stammer fra sprogbarrierer 
− de problemer er nemlig ikke nogens »skyld«. Man kan ikke »gøre 
for«, at man taler et andet sprog. Men der er altså andre barrierer 
end sprog. Seksualiteten er et eksempel − det må man bare ikke 
sige højt. I hvert fald ikke til danskerne.« 561 

det er blevet flovt at være dansker

den 27. marts 2000 skrev Aktuelt, at mere end 1.000 danskere 
havde skrevet under på en appel for »at vende strømmen i debatten 
om indvandrere og flygtninge«. de mente, at det var blevet flovt 
at være dansker, og blandt underskriverne var ud over personer 
fra venstrefløjen og de humanitære organisationer også Venstres 
borgmester i farum Peter Brixtofte, Venstres amtsborgmester i 
Sønderjylland kresten Philipsen, amtsrådsmedlem og tidligere 
amtsborgmester i frederiksborg Amt kirsten ebbensgaard og 
den konservative borgmester i Skive Søren Andersen. tidligere 
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udenrigsminister fra Socialdemokratiet kjeld olesen fortalte, at 
»Vi var nogle, som diskuterede indvandrerdebatten og spontant 
sagde: Vi må gøre noget«. Han glædede sig over, at der også var 
navne fra højre side af det politiske spektrum: »Når disse navne 
har skrevet under, så forpligter de sig også. Hvis nogle tilhører 
partier, som er tvivlrådige i debatten, så kan man foreholde dem, 
at deres partifæller har skrevet under.« 

Appellen blev bragt som annonce i bl.a. Jyllands-Posten den 28. 
marts over det meste af en side. Ud over de mange navne opremsede 
annoncen en række punkter, bl.a. blev det nævnt, at »der foregår 
en politisk kappestrid om at tale ned til menneskets laveste instink-
ter«, »det er 30 år siden, der blev indført et stop for indvandring«, 
»dansk indvandrerpolitik er nu blandt de mest restriktive i europa«, 
og »Reglerne om familiesammenføring er blevet strammet, så antal-
let er blevet stærkt begrænset«. I annoncen hed det også, at »Vi har 
internationalt forpligtet os til at modtage mennesker, der beder om 
asyl, og kun en person, der er politisk forfulgt, kan få opholdstil-
ladelse«. og endelig at »kun ved at møde disse mennesker af anden 
etnisk oprindelse med åbenhed, tillid og handling kan vi genskabe 
respekten for danmark«. Andetsteds i avisen udtalte amtsborgme-
ster kresten Philipsen, at »det er ikke så mange år siden, danmark 
havde svært ved at tolerere den måde, USA behandlede sine sorte 
på. Nu har vi selv bevæget os for langt den forkerte vej. Jeg er træt 
af at høre flere dårlige vittigheder om flygtninge og indvandrere«. 
Meteorolog Henrik Voldborg syntes, at »det både er flovt og choke-
rende, at så mange støtter dansk folkeparti og de ideer, partiet står 
for«. Avisen noterede sig, at mange af underskriverne havde højere 
eller mellemlange uddannelser, og at »ikke helt få af dem« boede i 
områder, »der ikke er belastede af indvandrerproblemer«. Professor 
Hans Hertel mente ikke, at det var noget problem, idet »de kultu-
relle kender hinanden og taler med hinanden, og derfor er det ikke 
mærkeligt, at de er rigt repræsenterede i en kampagne som denne. 
Vil man påvirke, må man begynde et sted, og det står jo alle frit for 
at tilslutte sig, når det sker så offentligt som her«. 562
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to dage senere, den 30. marts 2000, havde litten Hansen et 
indlæg i Jyllands-Posten. Hun præsenterede sig som »fhv. kontoras-
sistent, rejsebureauekspeditør, korrespondent, skuespiller, politiker, 
instruktør, forbundsformand, skuespilchef og p.t. direktør«. litten 
Hansen mente, at »danmark og danskerne er vant til at opfatte sig 
selv som værende på de svages side, tolerante og i forreste række 
i kampen for menneskerettigheder. Men det er ikke længere en 
selvfølge«. litten Hansen mente ikke, at det nyttede noget »at blive 
ved med at påstå, at det kun er dem, der lever fedt og godt, der er 
indstillet på, at mennesker med anden etnisk baggrund end dansk 
»bonde og adelsslægt« skal behandles ordentligt og integreres i det 
danske samfund på en sådan måde, at det bliver til glæde for os alle«. 
litten Hansen var endelig af den opfattelse, at »Store dele af såvel 
den skrevne som den elektroniske presse har i snart meget lang tid 
overvejende fokuseret på den meget lille gruppe af »nydanskere«, 
der er problemer med«. Søren krarup skrev i en kronik i ekstra 
Bladet den 1. april 2000, at han havde stillet sig selv spørgsmålet, 
hvorfor der fandt en folkevandring sted fra Asien og Afrika, »der 
under navn af indvandring er ved at ødelægge de vesteuropæiske 
nationer«. Han fortsatte: »Jeg er efterhånden overbevist om, at for-
klaringen er at finde i en fælles besættelse af en fælles mode eller 
ideologi, som ingen tør bryde ud af. At motivet altså er fejhed. At 
årsagen er at finde i den blandt akademikere og intellektuelle ud-
bredte svaghed, som består i, at man for enhver pris skal mene det 
samme som de andre. At det hele er historien om den herskende 
klasses frygt for ikke at være lige så korrekt som kollegerne på bladet 
eller lærerværelset.« 563 

Balladen om Rønn Hornbech

fra den 2. marts 2000 og et par uger frem var der overordentlig 
intens debat om et forslag fremsat af Venstres Birthe Rønn Horn-
bech. I løbet af den korte periode var der mere end 50 artikler i 
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dagspressen. Som fyens Stiftstidende formulerede det: »Hun læg-
ger op til europas skrappeste flygtningepolitik.« Avisen uddybede 
overskriften ved at skrive, at »det skal simpelthen ikke være tilladt 
at tage til danmark og ansøge om asyl. Gør man det alligevel, vil 
man straks blive videresendt til en flygtningelejr i nærheden af det 
land, man er flygtet fra. derfra kan man så få lov til at indsende 
en ansøgning om asyl, men man skal ikke gøre sig mange forhåb-
ninger om, at den vil blive imødekommet. Venstres holdning er 
nemlig, at man skal blive siddende i flygtningelejrene, indtil der 
bliver mulighed for at vende tilbage til ens hjemland igen«. Birthe 
Rønn Hornbech understregede, at forslaget ikke var i strid med 
fN’s flygtningekonvention, idet »det eneste, vi har pligt til, er at 
lade være med at sende dem tilbage til forfølgelse. Vi har ikke pligt 
til at give opholdstilladelse i danmark«. Rønn Hornbech udtalte 
videre, at »Jeg mener, at hele det der spontan-asylsøger-begreb, hvor 
man som flygtning selv udpeger sig et land, er én stor misforstå-
else. og det har aldrig været konventionens mening. det gavner 
kun menneskesmuglere«. Jann Sjursen fra kristeligt folkeparti var 
»tydeligt og ægte rystet over Venstres forslag«: »dette ligger jo 
milevidt fra det, som er østrigsk [Østrig var på dette tidspunkt 
under diplomatisk boykot af de øvrige eU-lande på grund af fri-
hedspartiets (hvor Jörg Haider var leder) deltagelse i regeringen] 
flygtningepolitik. det tåler simpelthen ikke nogen sammenligning. 
det er helt uhørt. det, Venstre lægger op til, er i virkeligheden, at 
millioner af flygtninge bare skal sidde og rådne op i flygtningelejre 
rundt om i verden, fordi de ikke får lov til at komme nogen steder 
hen.« dansk folkeparti var meget positive over for forslaget, og 
kristian thulesen dahl udtalte, at »Jeg er overhovedet ikke i tvivl 
om, at Venstre har fået inspiration til flygtningeudspillet netop i 
dansk folkepartis store fremgang«. Ifølge Information var Cd’s 
leder Mimi Jakobsen »chokeret«: »Min reaktion kan samles i et 
ord: fØJ. det er jo uhyrligt. Jeg havde ikke fantasi til at forestille 
mig, at Venstre virkelig vil udstille danmark i hele verden som det 
mest inhumane samfund. det er med dyb væmmelse, at jeg læste 
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dette oplæg. du vil aldrig se Cd støtte en regering, der har dette 
som det erklærede mål for deres udlændingepolitik.« Helge Adam 
Møller fra de konservative afviste også forslaget, ligesom Rønn 
Hornbechs partifælle Ulla tørnæs udtalte, at »Står der en flygtning 
i københavns lufthavn, skal han selvfølgelig have mulighed for at 
søge asyl. Venstre vil ikke acceptere regler, som isolerer os i forhold 
til de øvrige europæiske lande«. 564

dagen efter udtalte Birthe Rønn Hornbech til Information, at 
»det, jeg siger til dig nu, har jeg sagt i ti år. også i folketingssalen. 
Senest på kredsformandsmødet i januar med bragende bifald. der er 
aldrig nogen, der har sagt mig imod«. Rønn Hornbech sagde dog, 
at den skitserede politik skulle ske »som led i en samlet eU-indsats 
med eU- eller fN-kontrollerede flygtningelejre.« Socialdemokra-
tiets politiske ordfører Pernille Blach Hansen udtalte om forslaget, 
at »Venstre står for en usympatisk og usolidarisk flygtningepolitik, 
der overgår de vildeste fantasier i dansk folkeparti. Venstre lægger 
op til at føre europas mest højreekstreme asylpolitik over for flygt-
ninge, når partiet ikke længere vil give flygtninge, som kommer 
spontant, asyl«. I samme dags leder skrev Georg Metz, at forslaget 
var »til at brække sig over«. derpå citerede han Rønn Hornbech for 
i retsudvalget at have sagt: »danmark er et udbygget land med ét 
folk. (…) dansk kristendom, historie, kultur, demokratiopfattelse og 
vore frihedsideer skal stadig være det fundament, danmark hviler 
på. (…) Vi ønsker ikke et danmark, hvor danskerne blot bliver et 
tilfældigt etnisk mindretal, og hvor vor egen frihed bliver under-
trykt.« Georg Metz mente, at disse udtalelser var det samme som at 
være »tro mod forrige århundredes tvivlsomme forestillinger, [når 
man opererede] med et så primitivt unuanceret begreb som ét folk«. 
fyens Stiftstidende konstaterede samme dag i sin leder, at »Med 
undtagelse af dansk folkeparti har de øvrige partier i folketinget 
da også vendt sig fra tanken i afsky«. Berlingske tidende skrev, at 
Venstre var »splittet af flygtningepolitik« og citerede Venstres eU-
ordfører Charlotte Antonsen for at sige, at »Vi kan ikke have, at hele 
europa afviser alle. tænk, hvis det bredte sig til hele verden. det 
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er jo meningsløst«. Politiken mente på lederplads, at »Samtidig har 
dansk folkeparti kvitteret for forslaget ved at meddele, at de efter et 
valg vil støtte en ren Venstreregering. de andre borgerlige partier er 
stadig for humane i udlændingepolitikken, mener df. en forgiftet 
kompliment til V, der i forvejen ikke kan bruge dansk folkeparti 
til noget som helst − partiet er som bekendt både imod eU og imod 
liberale velfærdsreformer (læs: besparelser), altså imod hele Venstres 
partiprogram bortset fra de dele, som Birthe Rønn Hornbech har 
kopieret fra Pia kjærsgaard«. ekstra Bladet skrev, at udspillet kunne 
betyde, at »Mimi svigter fogh«, og at »Venstre-regeringen [var] tæt 
på at vælte − og den er ikke engang valgt endnu«. 565

den 4. marts 2000 fortsatte debatten om Rønn Hornbechs forslag 
med uformindsket styrke. Jyllands-Posten mente på lederplads, at 
»den aktuelle usikkerhed om Venstres flygtningepolitik har partiet 
kun sig selv at takke for. den har stor skadevirkning«. Berlingske 
tidende kunne fortælle, at Birthe Rønn Hornbech stod fast på sit 
forslag og henviste til, at tidligere leder af Venstre Uffe ellemann-
Jensen i 1986 lancerede et lignende forslag, ligesom hun selv i 
december året før havde skrevet en artikel i et af Venstres officielle 
organer, »Venstre − Her og NU«, at »det er værd at minde om, at 
flygtningekonventionen ikke forpligter danmark til at give spon-
tan-asylansøgere opholdstilladelse i danmark. Vi er alene forpligtet 
til at yde beskyttelse mod forfølgelse. denne forpligtelse kan opfyl-
des ved at sende asylansøgere til sikre lejre i nærområderne«. lede-
ren i Berlingske tidende mente, at der var »store ting på spil. for 
det første Venstres troværdighed som statsministerparti efter næste 
valg. for det andet muligheden for at skabe et sikkert regerings-
flertal, der tæller mindre partier som Cd og kristeligt folkeparti. 
for disse partier er Rønn Hornbechs udspil uacceptabelt. det bør 
det også være«. Politiken refererede Birthe Rønn Hornbech for, 
efter den voldsomme kritik, at være kommet i tvivl om Venstres 
udlændingepolitik, og at Rønn Hornbech nu så frem til at få nogle 
klare meldinger om, hvad partiets politik gik ud på. Jyske Vest-
kysten mente, at »Som den politiske debat har udviklet sig, virker 
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en regering med V, k, Cd og kRf som en stadig større illusion«. 
Medlem af folketinget for Socialdemokratiet lars kramer Mik-
kelsen skrev i Information, at »Venstre er umenneskelig«. kramer 
Mikkelsen afsluttede sit indlæg således: »Venstre vil ikke integrere 
indvandrere i det danske samfund, men alene minimere antallet 
af fremmede. Jeg mener, at vi kan lære meget af indvandrere og 
berige vores kultur med indtryk fra andres kulturelle baggrund. 
det har historien budt mange eksempler på. Uffe ellemann-Jensen, 
Peter Schmeichel og Prinsesse Alexandra er alle danskere med en 
udenlandsk baggrund, der har givet meget til danmark. lad os 
dog give indvandrerne en fair chance i vores samfund, så bliver 
problemerne måske også lidt mindre.« 566 

dagen efter kom det frem, at Rønn Hornbech satte sin position 
som retspolitisk ordfører på spil ved bl.a. at udtale, at »Hvis de vil 
lave politikken fuldstændig om, så vil jeg da fremstå som komplet 
utroværdig, hvis jeg pludselig med samme styrke skulle gå ud og 
sige noget, jeg ikke mente. Jeg kan ikke sige noget, jeg ikke me-
ner«. den 6. marts var der dog også støtte til Rønn Hornbech. 
tove fergo, medlem af folketinget for Venstre, udtalte, at »det, 
Birthe Rønn Hornbech har sagt, er det samme, som hun altid har 
sagt«. Hun beskyldte de to voldsomste kritikere, eva kjer Hansen 
(medlem af folketinget og tidligere medlem af eU-Parlamentet 
for Venstre) og Charlotte Antonsen for at have sovet i timen: »eva 
kjer Hansen har siddet meget nede i Bruxelles, og hvor Charlotte 
Antonsen har haft sine tanker, når vi har drøftet det her, ved jeg 
ikke. Jeg kan i hvert fald ikke forstå, at de vil være bekendt at gå 
ud på denne måde og undsige Venstres politik i årevis. Jeg forstår 
dem slet, slet ikke.« 567 

den 7. marts 2000 var Birthe Rønn Hornbech på tilbagetog. 
dagen før havde Rønn Hornbech udsendt en pressemeddelelse 
med overskriften »Nu kan det være nok«. Her skrev hun bl.a., 
at »Reglerne om asylsøgere skal udformes i fællesskab mellem 
eU-landene. Indtil der er indført fælles eU-regler, har Venstre 
ingen planer om at stoppe for behandlingen af ansøgninger fra 

Et_delt_folk.indd   336 03-04-2008   17:48:59



337

spontan-asylansøgere her i landet«. fyens Stiftstidende kunne dog 
fortælle, at »V-tilbagetog mildner ikke midterpartier«. Jann Sjursen 
fra kristeligt folkeparti udtalte, at »Venstre har bevæget sig langt 
ud over grænsen for en udlændingepolitik, vi vil støtte«. dagen 
efter opstod en strid mellem Rønn Hornbech og kommissæren for 
menneskerettigheder i Østersøområdet, ole espersen, der udtalte, 
at »et forslag om, at man skulle nægte personer, der kommer til vor 
grænse, at søge asyl, vil være i strid med Genève-konventionen, 
og det vil i øvrigt også være i strid med dublin-konventionen, der 
netop er baseret på Genève-konventionen, hvor enhver skal have 
ret til at søge asyl ved enhver grænse«. Rønn Hornbech afviste, 
at forslaget på nogen måde skulle være i strid med menneskeret-
tighederne og sagde, at »der er ingen internationale konventioner, 
der pålægger danmark, at nogen asylansøger skal opholde sig i 
danmark, mens sagen behandles. det eneste, vi bliver pålagt, er, 
at vi ikke sender dem tilbage til forfølgelse. og det vil vi netop 
ikke gøre. Vi giver dem beskyttelse i de lejre. Så har de fået asyl, 
men ikke opholdstilladelse i danmark«. 568 

den 15. marts 2000 var det fastslået, at Birthe Rønn Hornbech 
havde tabt den interne magtkamp i Venstre. Venstre ville også i 
fremtiden give adgang for spontane asylsøgere. 569 

Udvisning og kriminalitet

den 27. april 2000 skulle Højesteret tage stilling til, om den tyr-
kiske statsborger ercan Cicek skulle udvises af danmark. dette 
var, hvad landsretten havde bestemt, men da sagen regnedes for 
principiel, havde Cicek fået tilladelse til at få sagen prøvet for Hø-
jesteret. ercan Cicek havde fået tre års fængsel for en stribe grove 
røverier mod ældre mennesker i Vollsmose-bydelen i odense. Han 
var som nævnt tyrkisk statsborger, men født i danmark i 1976. 
Statsadvokat lars Stevnsborg lagde i sin procedure vægt på, at ercan 
Cicek selv havde valgt at fastholde sit tyrkiske statsborgerskab, selv 
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om han kunne have fået et dansk statsborgerskab, hvis han havde 
ansøgt om det. »dertil kommer, at de røverier, han har begået, er 
hensynsløse og kyniske, og ofrene var de borgere, som samfundet 
har en ganske særlig forpligtelse til at beskytte. der er tungtvejende 
samfundsmæssige hensyn, der taler for en udvisning.« Ciceks for-
svarer Carsten thygesen mente, at det ville »være som at sende ham 
til et fremmed land, han ingen tilknytning har til«. Samme dag, 
som dommen over ercan Cicek skulle falde, berettede Politiken, 
at politiet frygtede gadeuroligheder, hvis Højesteret besluttede at 
opretholde udvisningsdommen over Cicek, eftersom landsrettens 
kendelse havde medført omfattende optøjer på Nørrebro i køben-
havn natten mellem den 7. og 8. november 1999. 570 

den 28. april 2000 kunne aviserne så fortælle, at Højesteret 
havde omstødt udvisningsdommen med henvisning til, at Cicek 
kun havde ringe tilknytning til tyrkiet, og at det derfor ville være 
i strid med den europæiske Menneskerettighedskonvention at ud-
vise ham. elisabeth Arnold fra de radikale udtalte, at »det er den 
helt rigtige afgørelse, så jeg er godt tilfreds. Han er født, opvokset 
og opdraget − godt nok dårligt, men alligevel − her i danmark. 
der må være lighed for loven, og han skal have samme straf som 
andre danske forbrydere, og det fik han«. Peter Skaarup fra dansk 
folkeparti var ikke enig: »det er nemlig stik imod folketingets 
intentioner, at der ikke sker udvisning i en sådan sag. derfor må 
lovgivningen nu indrettes på en sådan måde, at Højesteret dømmer 
i henhold til den lovgivning, et flertal i folketinget har vedtaget.« 
Morten kjærum fra Center for Menneskerettigheder var godt til-
freds og udtalte, at »dommen er rigtig, fordi den ser på realiteterne 
og ikke på formelle ting som et statsborgerskab. det handler om, 
hvor vi er født, og hvor vi er vokset op«. Journalist erik Holstein 
havde i Bt en analyse af dommen under overskriften »Højesteret 
mod befolkningen«. det var erik Holsteins opfattelse, at Højeste-
rets kendelse var udtryk for »et miskmask af retspolitik og jura«. 
Holstein citerede menneskerettighedskonventionens artikel 8, der 
omtalte landenes mulighed for at udvise kriminelle udlændinge, 

Et_delt_folk.indd   338 03-04-2008   17:48:59



339

hvis det skete for at »forebygge uro eller forbrydelse, beskytte andres 
rettigheder og friheder og af hensyn til den offentlige tryghed«. 
dette skulle så afvejes i forhold til den kriminelles familie, men 
der var ifølge Holstein netop tale om en afvejning, og Højesteret 
kunne derfor lige så godt have valgt at lade hensynet til ofrene veje 
tungest. erik Holstein gav et andet eksempel på, at Højesteret var 
»trampet ind på folketingets område. Således har domstolene − 
uden der er ændret et komma i loven − af sig selv halveret straffen 
for voldtægt over en årrække. Umiddelbart har folketinget ikke 
de store muligheder for at svare igen. Men det kan i længden være 
farligt for en snes højesteretsdommere − uden folkeligt mandat − at 
føre en kurs stik imod befolkningens flertal. det kunne nemlig føre 
til krav om, at dommerne skal udstyres med et sådant mandat. Altså 
egentlige valg til de højeste dommerembeder. Vi er meget langt 
fra den situation endnu. Men torsdagens afgørelse smider endnu en 
gang kul på dét, som tidligere Venstre-leder Uffe ellemann allerede 
for et år siden beskrev som en forfatningskamp«. 571 

diskussionen om voldelige indvandrere stoppede ikke med Hø-
jesterets dom. den 3. august 2000 havde dansk folkepartis leder 
Pia kjærsgaard et indlæg i fyens Stiftstidende under overskriften 
»Stop eftergivenheden«. Anledningen var, at et antal andengenera-
tionsindvandrere havde været på en pædagogisk tur til Sverige, hvor 
de havde truet de ansatte med knive, sten og høtyve. Pædagogerne 
var blevet nødt til at tilkalde det svenske politi. de unge var blevet 
sendt af sted af odense kommune, og den ansvarlige for turen, 
Hans kvolsgaard, sagde efter turen om de unge, at »Mordtrusler er 
en del af deres hverdag. de mener ikke noget med det, men det er 
da rigtigt nok, at de er voldelige«. Han betegnede turen til Sverige 
som en »nyttig erfaring«, og han regnede med, at de unge »af pæ-
dagogiske grunde igen slipper for tiltale«. Pia kjærsgaards holdning 
var den, at »eftergivenhed opfordrer til mere aggression«. to dage 
senere havde Jyllands-Posten en artikel om indvandrere, der holdt 
deres børn væk fra skole, ikke kun fra kristendomsundervisningen, 
men også fra f.eks. hjemkundskab, fordi der dér blev lavet mad, der 
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ikke var fra halal-slagtet kød. Undervisningsministeriets konsulent 
for tosprogede børn, Johannes Bang, udtalte, at »Vi er nødt til at 
fastslå over for nogle af de tosprogede børns forældre, at skolen ikke 
er noget tag-selv-bord. Når man har meldt sit barn ind i den danske 
folkeskole, så skal man følge fagrækken«. om netop faget hjem-
kundskab sagde han, at »de fleste skoler med mange tosprogede 
elever vil sørge for at have et særligt sæt gryder og pander, der ikke 
bliver brugt til svinekød, for på den måde at imødekomme mus-
limske familier«. og om badeforholdene nævnte han, at »Mange 
skoler har sat et plasticforhæng op i omklædningsrummet, så de 
muslimske børn kan få det privatliv, de ønsker«. 572

også i Høje taastrup på den københavnske Vestegn var der pro-
blemer. den 30. august 2000 fortalte Berlingske tidende, at kom-
munen ville hyre private vagtværn til lokale fester i idrætsforenin-
ger, klubber og skoler for at forhindre angreb fra køllebevæbnede, 
unge indvandrere. formanden for kommunens undervisnings- og 
kulturudvalg Svend-erik Hermansen fra Socialdemokratiet udtalte, 
at »det kan godt være, at nogle vil kalde det en optrapning af situa-
tionen, men for os handler det om, at folks livskvalitet krakelerer, 
når man f.eks. er bange for at sende sine børn alene af sted. Vi vil 
bruge det til at skabe mere tryghed. Jeg har været med i lokalpolitik 
i over 18 år og har aldrig troet, at vi skulle havne i denne situation. 
Men det er nu en kendsgerning, og der er slet ingen tvivl om, at 
vi skal have fat i helt andre pædagogiske virkemidler med mere 
tvang. Vi kan ikke længere forsvare indvandrerforældrenes svigt 
med forklaringer om en anden kultur«. et par dage senere fortalte 
Politiken, at Høje taastrup kommune tidligere til at begynde med 
havde set igennem fingre med, at nogle unge indvandrere ulovligt 
havde slået døren ind til et kommunalt ejet lokale. efter få uger 
havde kommunen dog været nødt til at lukke lokalet, fordi det 
var blevet hærget af svineri og afbrænding af møbler. kommunen 
havde derpå tilbudt de unge en skurvogn, de kunne disponere 
over. Betingelsen var, at nogle af dem kom til et møde, hvor de 
præsenterede sig og påtog sig ansvaret for skurvognen. Ingen af 

Et_delt_folk.indd   340 03-04-2008   17:49:00



341

de unge dukkede dog op, hvorfor aftalen faldt til jorden. Stig Bo 
kristensen fra det almennyttige boligselskab AkB udtalte, at »Vi 
har været parat til − til en vis grad − at se gennem fingre med 
noget af det, de unge laver. Bare vi bevarer kontakten. Vores slet 
skjulte motiv er, at vi derved håber at komme bølgen af indbrud 
og andre ubehageligheder til livs«. I dagens leder skrev Politiken, 
at det handlede om arbejde i stedet for vagtværn: »derfor taastrup: 
giv dem en ordentlig sprogundervisning og et arbejde i stedet for 
vagtværn.« 573 

den 4. oktober 2000 skrev Berlingske tidende, at 40 pct. af 
voldsmændene i københavns Politikreds var enten flygtninge eller 
indvandrere. Hvis man alene så på dem under 18 år, var der tale om 
hver anden. Centerleder på dansk Center for Migration og etniske 
Studier ved Syddansk Universitet Jan Hjarnø lød »næsten chokeret« 
over de høje tal. Han mente, at politiet skulle ses efter i sømmene 
for diskrimination og forskelsbehandling af folk med anden etnisk 
baggrund: »det er meget uhyggeligt det her. flygtninge og ind-
vandrere har jo ikke noget voldsgen indbygget. Så sandsynligheden 
taler for, at der finder en forskelsbehandling sted.« fem dage se-
nere kunne Bt fortælle, at Høje taastrups borgmester Anders Bak 
havde haft en samtale med indenrigsminister karen Jespersen, hvor 
borgmesteren bl.a. havde klaget over, at politiet ikke nødvendigvis 
kom, hvis borgere i Høje taastrup ringede og anmeldte f.eks. groft 
hærværk begået af unge indvandrere. 574 

den 12. oktober var det Bt’s tur til at berette om den seneste kri-
minalitetsstatistik, denne gang dækkende hele landet. Indvandrere 
og efterkommere udgjorde syv pct. af befolkningen. Inden for de 
seks kriminalitetskategorier voldtægt, simpel vold, alvorligere vold, 
drab og forsøg herpå, røverier samt narkosalg stod indvandrere og 
efterkommere bag kriminaliteten i henholdsvis 23, 16, 24, 31, 22 
og 14 pct. af tilfældene. Gruppen »indvandrere og efterkommere« 
omfattede både personer fra »mere udviklede lande« og »mindre 
udviklede lande«. eftersom indvandrere og efterkommere fra »mere 
udviklede lande« havde en kriminalitetsgrad, der ikke væsentligt 
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oversteg den for danskere, var overrepræsentationen for personer fra 
»mindre udviklede lande«, f.eks. de mellemøstlige lande, en hel del 
større, end tallene umiddelbart viste. Niels erik Hansen, der var spe-
cialkonsulent i Nævnet for etnisk ligestilling, mente ikke, at der var 
noget, der hed »indvandrerkriminalitet« og »indvandrervold«. Man 
skulle ifølge Niels erik Hansen passe på med at tage udgangspunkt 
i selve gruppen. Han mente, at problemet var, at »mange danskere 
tror, at indvandrere er en lille gruppe fra nogle helt bestemte om-
råder i den tredje verden og tænker ikke over, at indvandrere har 
vidt forskellig social baggrund og status«. Rune engelbreth larsen 
mente i et indlæg i Politiken en lille måned senere, at det var forkert 
at spørge, hvorfor indvandrere var mere kriminelle end danskere, og 
at man i stedet skulle spørge, »hvorfor indvandrergruppens krimina-
litet ikke var højere, end den var.« Rune engelbreth larsen mente, at 
det skyldtes, at indvandrergruppen var så marginaliseret, så den end 
ikke evnede at begå en form for oprør, f.eks. i form af kriminalitet. 
Rune engelbreth larsen skrev til sidst, at han var »Bekymret over, 
om deres menneskelighed i den grad er blevet dem frataget, at de 
end ikke kan sige fra længere«. 575 

den 11. oktober 2000 blev en 30-årig kvinde voldtaget af to 
indvandrere. en gruppe på fem unge havde passet kvinden og hen-
des søster op, de to af dem tilbageholdt søsteren, den tredje holdt 
vagt uden for et offentligt toilet på Strøget i københavn, mens de 
to sidste begik fuldbyrdet voldtægt. de to voldtægtsmænd var i 
alderen 14-16 år. ligestillingsminister Jytte Andersen fra Socialde-
mokratiet udtalte til Bt, at »Nu må vi tage bladet fra munden og 
sige til indvandrerne, at de skal respektere kvinderne. Indtil nu har 
vi haft en jomfruelig tilgang til den diskussion af angst for at blive 
udskreget som racister«. dagen efter kunne medlem af Århus Byråd 
Jens Winther i et indlæg i Århus Stiftstidende fortælle, at af de syv 
drenge fra massevoldtægten i februar 2000 i Bispehaven i Århus 
havde de sociale myndigheder taget hånd om én af drengene. 576

I Byretten blev seks af drengene fra massevoldtægten idømt seks 
måneders fængsel, hvoraf halvdelen blev gjort betinget. da de 
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dømte og deres familier kom ud fra retsbygningen, råbte moren 
til en af de dømte »fuck danmark og alle danskere«. der var usik-
kerhed om, hvorvidt søsteren til den samme dømte havde givet 
»fuckfingeren« til de omkringstående. forløbet førte under alle 
omstændigheder til, at søsterens arbejdsgiver fyrede hende, hvorpå 
hun anlagde erstatningssag med krav om 20.000 kr. for tort. Amina 
el Banna, som i mellemtiden var blevet muslimsk gift, udtalte til 
Bt: »tidligere gik jeg i almindeligt tøj. Udenpå var jeg dansker, selv 
om jeg indvendigt var araber og muslim. Jeg troede, at danmark 
er et land, hvor det gælder den enkelte og ikke, hvad andre eller 
ens familie gør. det tror jeg ikke mere. Nu er jeg igen begyndt at 
gå med tørklæde.« 577 

Somalierne

fra april 2000 og nogle måneder frem blussede diskussionen om 
somalierne i danmark atter op. Under overskriften »Somaliere 
mobbes væk fra arbejde« skrev JP-Århus den 3. april, at »Somaliske 
flygtninge har langt sværere ved at blive integreret end andre etniske 
grupper, og samtidig vil mange fødsler og familiesammenføringer 
om få år have gjort somalierne til den største gruppe udlændinge i 
Århus. Nu bliver børnenes problemer kulegravet«. det hed i artik-
len, at somaliske voksne blev presset ud af arbejdsmarkedet, fordi de 
ikke var velkomne. Århus’ borgmester flemming knudsen mente, 
at »Århusianernes holdning til indvandrere er svær at ændre«. det 
blev ligeledes nævnt som bekymrende, at de århusianske bydele 
Gellerup og Bispehaven i stigende grad blev beboet af udlændinge, 
mens danskerne fraflyttede disse kvarterer. Rådmand Niels erik 
eskildsen fra Sf delte dog ikke denne bekymring, idet »Vi kan 
ikke lave om på, at indvandrerne gerne vil bo tæt på andre, der har 
samme kultur. det er de sociale problemer, vi skal gøre noget ved. 
Indvandrerne er med til at gøre Århus til en mere spændende by«. 
dagen efter udtalte formanden for Somalisk Samfund i danmark 
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Said Jama, at »Vi føler, at ønsket om integration kun kommer fra 
vores side. Ikke fra danskernes side. (…) det er ikke samfundet, 
men medierne, vi har problemer med. de skriver altid negativt 
om indvandrere og især om somaliere, og de beskæftiger sig ikke 
med de 99 procent, som opfører sig ordentligt. det er uheldigt, 
når medier og også politikere siger, at somaliere på grund af deres 
religion ikke har nogen tolerance og ikke har respekt for danskere«. 
Said Jama var en af de få somaliere med fast arbejde, idet han var 
ansat som kulturformidler i Århus kommune. 578 

Ca. tre uger senere, den 26. april 2000, fortalte Berlingske ti-
dende, at somaliere i danmark havde dannet et netværk. Sektions-
chef i dansk flygtningehjælp Anne-dorthe Helmich forklarede, 
at debatten op til især kommunalvalget i 1997, hvor fremskridts-
partiets tom Behnke havde udtalt, at somalierne kunne smides ud 
med faldskærm over Somalia, havde været barsk: »Netværks-ideen 
blev til i kølvandet på den hadske debat. I den somaliske gruppe var 
der stor forvirring og mistænksomhed over for danskere. Jeg deltog 
selv i flere møder og var chokeret over, hvor dårligt det stod til. 
forholdet var så belastet, at selv dansk flygtningehjælp blev regnet 
som en del af det system, som somalierne var vrede på.« Artiklen 
fortalte også, at tre somaliere på Østerbro i københavn havde lavet 
en lokalradio. Initiativtagerne nævnte, at de havde forsøgt at slå bro 
over kulturforskellene, f.eks. ved at »vi har lavet programmer om, 
hvor vigtigt det er at deltage i forældremøder på skolerne og har 
fået tilbagemeldinger om, at fremmødet er »blevet lidt bedre«. det 
tager vi til indtægt for, at vort budskab når ud«. til Politiken udtalte 
Mohammed Gelle, medstifter af Somalisk Netværk i danmark, at 
»det undrer mig ikke, at det især er somalierne, der mangler glæde 
ved livet i danmark. de kom i meget stort tal midt i halvfemserne, 
og de nåede slet ikke at falde til ro efter nogen traumatiske krigs-
oplevelser, før den hetzlignende udlændingedebat brød løs«. 

den 28. april 2000 interviewede Berlingske tidende under over-
skriften »tid til at begynde på en frisk« Rage H.M. Rage, der 
er par år tidligere havde været med til at klage til fN over den 
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behandling, somalierne fik i danmark. Rage ville ikke afvise, at 
somalierne selv havde givet anledning til nogle misforståelser, uden 
at han pegede konkret på hvilke. derpå sagde Rage: »Somalierne, 
der lige var ankommet, forstod ikke den danske kultur. det gør de 
langt bedre i dag. folk går i skole, taler sproget, mange er kom-
met i arbejde. og nu, hvor somalierne er ved at blive integreret 
som nye danskere, vil vi vise, hvem vi er. Så må danskerne enten 
acceptere os eller lade være, men vi vil præsentere os ud fra det 
bedste, vi kan.« 579 

I slutningen af maj måned 2000 var der igen diskussion om de 
oplysninger, som somaliske forældre afgav om deres børn. I Århus 
var 41 somaliske børn blevet lægeundersøgt, og i 39 tilfælde var 
der en aldersafvigelse på op til syv år. kun hos to af børnene var 
afvigelsen under »bagatelgrænsen« på to år. Socialchef leif Jepsen 
udtalte, at »Hvis børnene er ældre, end der står i deres papirer, kan 
forældrene selvfølgelig også få børnetilskud i længere tid. Men det 
er vores indtryk, at det ikke er på grund af den fidus, men snarere 
på grund af deres familiemønster, at alderen er opgivet forkert. I 
de områder, flygtningene kommer fra, har den nøjagtige alder ikke 
ret stor betydning«. en uge senere fortalte Århus Stiftstidende, at 
»Somaliere er meget svære at integrere«. kulturforskellene blev 
kaldt fundamentale, og »Således går f.eks. over dobbelt så mange 
somaliske børn som børn fra Mellemøsten i modtagelsesklasser. og 
hver tredje somaliske skoleelev er henvist til Pædagogisk-Psykolo-
gisk Rådgivning, fordi de har sproglige eller faglige problemer«. 
det blev også nævnt, at »Somaliere har svært ved at forstå, at dan-
skere er styret af uret. det betyder, at de selv har svært ved at passe 
tiden i forbindelse med et job«. I den rapport, der var udarbejdet, 
nævntes også det positive, at de somaliske børn, hvis de kom i 
skole, fra de var små, var hurtigere end andre indvandrergrupper 
til at lære det danske sprog. dagen efter kunne Information for-
tælle, at »de fleste somaliske flygtningebørn i Århus kommer aldrig 
længere end folkeskolen«. Rådmand fra Sf Niels erik eskildsen 
var dog »sikker på, at der er politisk vilje til at hjælpe de somaliske 
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børn og unge til en bedre start«. Medlemmerne af den Somaliske 
familieforening blev vrede over karakteristikken af den somaliske 
gruppe. Næstformand Mahmod Jama udtalte, at »de må have ke-
det sig på kommunen, hvis de ikke har andet at lave end sådan en 
undersøgelse. faktisk mener jeg, det må være ulovligt i forhold til 
menneskerettighederne at udvælge en bestemt etnisk gruppe og 
analysere den på den måde«. osman farah fra foreningen mente, 
at »Somalierne bliver stemplet som den dårligst fungerende etniske 
gruppe, men vi har ikke større problemer end andre minoritets-
grupper. det er rigtigt, at der er problemer, men det er problemer, 
vi deler med andre grupper her i byen. Rapporten gør det meget 
svært at være somalier«. lederen i samme avis konkluderede dagen 
efter, at »de og vi har en stor, svær opgave foran os. Heldigvis vil 
nogle somaliere gå foran, som de fortalte her i avisen i går. det er 
der brug for«. 580

Balladen om rapporten blussede op igen hen imod slutningen af 
sommeren 2000. osman farah udtalte til Berlingske tidende, at 
»Rapporten er fordomsfuld, og den tolker nogle data forkert. den 
kunne lige så godt være skrevet af Pia kjærsgaard«. Rådmand for 
socialområdet lis Særkjær sagde til denne beskyldning, at »Vi har 
beskrevet børn og unges livsvilkår ud fra de tal, vi har, fordi vi 
godt vil medvirke til, at de får et så godt liv som muligt. de forstår 
ikke vores statistiksystem. det er en fremmed ting for dem, men 
tallene er fakta, og så må det stå for deres regning, hvis de mener, 
at konklusionerne er forkerte«. tre dage senere skrev Information, 
at de somaliske foreninger agtede at anlægge injuriesøgsmål mod 
Århus kommunes socialchef leif Jepsen, bl.a. fordi han have sagt 
om somalierne, at »de misforstår alt for mange ting«. Meningen 
med rapporten havde også været, at der skulle ansættes flere soma-
liere som konsulenter ved kommunen, men det ville der ikke blive 
noget af, sagde Abdi kadir osman, medlem af Somalisk-dansk-
Iftin-forening: »Når en gruppe krænkes på fundamentale områder 
som kultur og baggrund, er det vigtigere, end at 50 somaliere kan 
blive ansat ved kommunen.« Som et konkret kritikpunkt nævnte 
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Abdi kadir osman beskæftigelsesprocenten: »der står blandt andet 
i rapporten, at 85 procent af somalierne i rapporten er på offentlig 
forsørgelse. Men det er et spørgsmål om, hvordan man gør det 
op, for så kan man også påstå, at over halvdelen af danskerne er 
på offentlig forsørgelse.« de etniske mindretals sammenslutning 
INdsams jyllandssekretær leif Randeris kaldte rapporten for en-
sidig og mente ikke, at den tog »fat i de områder, hvor man kan 
anke over, at kommunen har været passiv eller direkte destruktiv. 
det er beklageligt, at landets næststørste kommune ikke er kom-
met længere med forståelse af integrationsarbejdet i det danske 
samfund«. leif Jepsen tog kritikken roligt og udtalte, at »det er 
et forsøg på at sige sandheden, og hvis sandheden er ilde hørt, så 
er der ikke noget at gøre ved det. det er ikke første gang, jeg er 
blevet politianmeldt, men jeg synes, det er unødvendigt. Jeg har 
villet sende et signal om, hvad det er, de er nødt til at lære, hvis de 
vil klare sig her i landet«. 581 

to en halv måned senere havde balladen om kommunens rapport 
fortsat ikke lagt sig. I midten af november 2000 kunne Jyllands-
Posten fortælle, at den somaliske forening IftIN mente, at rap-
porten var med til at skabe fremmedhad, og at foreningen derfor 
ville udarbejde deres egen rapport. osman farah udtalte, at »Vi har 
oplevet, at der er blevet spyttet efter os og råbt efter os på grund af 
de negative ting i rapporten«. formanden for INdsam Mohamed 
Gelle, der var somalier, »men kom til danmark for så mange år 
siden, at flygtninge stadig blev modtaget med venlighed«, adva-
rede somalierne i Århus mod at afbryde kontakten til kommunen: 
»Rapporten er blevet en del af den hetz, der føres mod flygtninge 
og indvandrere. Men vi skal fastholde dialogen. også med dem, 
der har skrevet rapporten.« 582

den 5. februar 2001 kunne Århus Stiftstidende fortælle, at so-
malierne i Århus havde lavet deres egen rapport. Repræsentant 
for de somaliske forældre Ahmed Mohammed karshe fortalte, at 
»Vi somaliere her i byen føler os krænkede af kommunens rapport 
om os«. osman farah fra Somalisk forum udtalte, at »Somalierne 
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i Århus er relativt godt integreret. Vi er aktive i demokratiet og 
velorienterede«. Ali Abdi Youssef, der havde været med til at lave 
rapporten, kom ind på spørgsmålet om kriminalitet: »de få so-
maliske unge, som har været indblandet i kriminalitet, har gjort 
det sammen med andre unge, som ikke er somaliere. Vi vil gerne 
forebygge kriminaliteten.« Ni dage senere stod der i JP-Århus, at 
»Somaliske foreninger er splittede«. flere af de somaliske foreninger 
i byen mente, at deres navn var blevet misbrugt i rapporten udar-
bejdet af somalierne. 583

den 20. december 2000 fortalte Århus Stiftstidende, at en so-
malisk drengebande var blevet opløst. de tre somaliske drenge på 
henholdsvis 15, 15 og 17 år havde igennem noget tid omringet dan-
ske drenge og bestjålet dem: »de [de danske drenge] blev på åben 
gade kropsvisiteret, truet, slået og fik nikket skaller, fremgik det 
af sigtelserne.« I artiklen blev det oplyst, at politiet i Århus satsede 
stærkt på at komme bandekriminaliteten til livs. 584

I en artikel den 20. oktober 2000 skrev Aalborg Stiftstidende, at 
»Aalborg kan bare det der med at integrere somaliere«. I Aalborg 
var 22,3 pct. af mændene i arbejde, mens det samme var tilfældet 
for 11,3 pct. af kvinderne. da de tilsvarende tal i de øvrige store 
byer lå på omkring 13 og 4 pct., indtog Aalborg kommune altså 
en førerposition, når det gjaldt om at få somalierne i arbejde. In-
tegrationschef Bo Mikkelsen kunne ikke forklare baggrunden for 
tallene, men ville se nærmere på det. 585 

I midten af januar 2001 meddelte Jyllands-Posten, at »Soma-
liere får støtte med hjem«. for at få somalierne til i højere grad at 
vende hjem til den nordlige del af Somalia ville Århus kommune 
støtte somalierne i »flere år«. Jørn Meldgaard fra Århus kommu-
nes Arbejdsmarkedsnetværk forudså »en storm af flygtninge, der 
vil hjem til Somalia«, hvis projektet blev gennemført med succes. 
Politiken skrev dagen efter, at »Somaliere vil gerne vende hjem«. 
Mohamed Gelle, der var talsmand for den somaliske forening i 
danmark, bekræftede, at somalierne var interesserede og udtalte, 
at »der er stor interesse for projekter som fiskeriprojektet, der både 
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gavner lokalbefolkningen og gør det attraktivt for somaliere at 
vende hjem«. Mohamed Gelle mente ikke, at det afgørende var, 
hvor mange penge der fulgte med, men at projekter, der genop-
byggede lokalsamfundet, var afgørende. 586 

den 21. januar 2001 blev Århus kommunes fiskeriprojekt i So-
malia kritiseret af knud Andersen, der siden 1967 havde arbejdet 
med projekter i ulandene, bl.a. i det nordøstlige Somalia: »for en 
halv snes år siden var jeg med til at bygge frysehuse tre steder i 
Nordøstsomalia. der er så varmt i området, at fiskene har en dårlig 
kvalitet, inden de når ind til kysten. Men der var næsten ingen fisk, 
der er ingen havne, og frysemaskinerne skulle drives med strøm 
fra dieselgeneratorer. dieselolien skulle sejles ind til kysten i små 
både. det gik ikke. Ingen af de tre projekter er i gang i dag.« Jørn 
Meldgaard fra Århus kommune meddelte, at han ikke havde brug 
for råd fra folk, der ikke kunne få projekter til at fungere. tre dage 
senere kunne Information meddele, at »Repatriering af somaliere 
er blevet en fiasko«. Af de knap 15.000 somaliere, der opholdt sig i 
danmark, havde i alt 64 valgt at tage imod den danske stats tilbud 
om at vende tilbage. 18 af disse var senere kommet tilbage til dan-
mark. den 9. februar skrev kristeligt dagblad, at Indenrigsministe-
riet ville undersøge, hvorfor så få somaliere var villige til at vende 
hjem. kontorchef i ministeriet Peter Willadsen udtalte, at »Nu er 
der mulighed for at vende hjem til Somalia, og der er mange, som 
det kunne være interessant for, fordi de ikke har været her i ret 
mange år. derfor sætter vi fokus på dem«. Peter Willadsen afviste, 
at ministeriets tiltag var et forsøg på at slippe af med somalierne. 
Mohamed Gelle fra INdsam var ikke enig og sagde, at »Jeg forstår 
ikke, at der pludselig skal være fokus på somaliere. det er uheldigt. 
Repatriering er et tilbud, der fungerer udmærket. lovens succes 
skal ikke måles i, hvor mange der tager hjem. Mange somaliere er 
ikke trygge ved situationen endnu«. 587 

den 3. marts 2001 kunne Berlingske tidende fortælle, at so-
maliere kunne komme retur til Somalia i et »privat jobtilbud«. 
forretningsmanden Heine Bach fra Randers havde indtil videre 
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investeret fem til seks millioner kr. i to store norske fiskerfartøjer, 
og tanken var så den, at et antal somaliere skulle uddannes som 
fiskere og således oppebære en tilværelse i Somalia. Ahmed dua-
leh fra hjælpeorganisationen Somalia Relief Association sagde til 
avisen, at »det er naturligvis grundtanken, at somalierne rejser ned 
og lader sig genbosætte, og vi tror, at der er mange, der vil hjem, 
hvis de ellers kan se noget fornuftigt at komme hjem til – og hjem 
med«. Sidst på måneden skrev samme avis, at »Somaliere i danmark 
opkøber jord«. tanken var den, skrev avisen, at somaliere fra dan-
mark, Norge og Sverige skulle skabe et nyt område i Somaliland, 
hvor de kunne bruge deres erfaringer fra Skandinavien. Abdi Arab 
og Ahmed farah Jama, der stod i spidsen for projektet, vurderede, 
at 200 somaliske familier – op mod 1000 personer – i løbet af få år 
ville vende tilbage til Somaliland. 588

den 29. maj 2001 havde bestyrelsesmedlem i det Somaliske fo-
rum i Århus A. osman farah et indlæg i Jyllands-Posten. Han var 
utilfreds med, at JP-Århus i en leder havde diskuteret den danske 
integrationspolitik med reference til somalierne i danmark: »det 
var ikke første gang og sandsynligvis heller ikke den sidste, at avisen 
uden konkrete, saglige argumenter og beviser selektivt udvælger 
somalierne og beskylder dem for at være en besværlig gruppe at 
integrere i det danske samfund.« A. osman farah fremholdt, at »På 
trods af de kulturelle og sociostrukturelle begrænsninger har de 
somaliske foreninger gjort et godt arbejde, så de nyankomne soma-
liere kan få rådgivning og hjælp fra de ressourcestærke landsmænd i 
foreningerne«. farah skrev desuden, at »hvis JP-Århus’ forståelse for 
tilpasning i samfundet betyder assimilation i det danske samfund, 
så må jeg desværre skuffe, da somalierne som gruppe aldrig har 
tilstræbt at være danskere. Somalierne er til gengæld indstillet på 
at være ligeværdige samfundsborgere med tilhørende rettigheder 
og pligter. dette er et realistisk mål i henhold til såvel grundlov 
som demokratiet«. 589

Information havde den 27. juli 2001 en længere artikel om so-
maliske kvinder i danmark. overskriften hed »Somaliske kvinder 
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vil integreres«, og artiklens pointe var, at somaliske kvinder gerne 
ville ud på arbejdsmarkedet, men at det krævede, at mændene hjalp 
til derhjemme. lisbeth Anker, der arbejdede med somaliske flygt-
ninge, fortalte, at »de somaliske kvinder klarer sig generelt bedre 
end mændene i det danske samfund. Men mange somaliske kvinder 
får ikke bare et eller to børn, men måske fire, fem eller seks, og så 
nytter det ikke, at mændene sidder i klubben hele eftermiddagen 
og ikke tager deres del af ansvaret for f.eks. at få børnene af sted om 
morgenen«. Nauja kleist, der havde skrevet speciale om integration 
af somaliere i danmark, forklarede, at grunden til opfattelsen af 
de somaliske kvinder som undertrykte skyldtes uvidenhed. da de 
var en af de sidst ankomne større flygtningegrupper, »er de sim-
pelthen den gruppe, vi ved mindst om, og som derfor kan virke 
mest fremmed på mange danskere«. to en halv uge senere fortalte 
formanden for Somalisk kulturforening i odense, Nur Moham-
med, at »det er svært for mange somaliske forældre at opdrage deres 
børn i danmark. Børnene har meget frihed, og hvis de ikke vil 
gøre, som forældrene siger, kan de finde på at true med at fortælle 
kommunen, at de bliver slået. det er rigtigt, at man ikke må slå sine 
børn, men det kan være svært at finde ud af, hvad man så skal stille 
op«. om somaliernes generelle image sagde Nur Mohammed: »Vi 
er gæster her. Når man er gæst, skal man opføre sig ordentligt og 
forsøge at blive en god person. Hvis en somalier laver noget skidt, 
går det ud over os alle sammen. folk læser jo ikke i avisen, at det 
lige præcis var den eller den, der gjorde noget skidt. de læser bare, 
at det var en somalier.« 590 

den 12. august 2001 kunne Politiken fortælle om en sag, hvor en 
17-årig somalisk dreng i mere end et år mod sin vilje havde opholdt 
sig i etiopiens hovedstad Addis Abeba. Hans mor havde sendt ham 
dertil, for at han ikke skulle blive »for dansk«, som drengen selv 
udtrykte det. da han ikke var myndig, kunne de danske myndig-
heder ikke skride ind. Indenrigsminister karen Jespersen udtalte, 
at »det er mit indtryk, at det ikke er ualmindeligt, at forældrene i 
forskellige etniske grupper sender deres børn tilbage for at lære dem 
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om deres kultur. Men da det handler om forældremyndigheden, 
giver udlændingeloven mig ingen muligheder for at gøre noget, 
sådan som jeg umiddelbart kan vurdere det«. elisabeth Arnold fra 
de radikale sagde, at »det lyder som en ulykkelig historie, men det 
er meget sjældent, at myndighederne kan lade forældremyndighe-
den vige«. Samme dag skrev Berlingske tidende om somalierne 
i danmark generelt: »Men nu bliver antallet begrænset [på grund 
af dNA-tests], hvilket betyder, at tiden samtidig er inde til at gøre 
dét, som alle familiesammenføringens kritikere altid har sagt, først 
kunne finde sted, når hullet for de falske familiemedlemmer blev 
lukket: at skabe bedre integration for dem, der allerede er her. På 
med vanten.« 591 

om racisme

fra juni måned 2000 og frem var der i pressen en generel debat 
om racisme, og om hvad begrebet indebar. Samtidig var det også 
en diskussion om, hvor vidt det danske samfund skulle være mo-
nokulturelt eller multikulturelt. kulturminister elsebeth Gerner 
Nielsen fra de radikale mente det sidste. På et debatmøde i kolding 
den 14. juni 2000 havde hun bl.a. udtalt, at »faktisk mener jeg, at 
der bør være flygtninge- og indvandrerbørn på alle danske folke-
skoler af hensyn til de danske børns dannelse. det er lige vigtigt 
for nutidens børn at lære om deres egen kultur og om fremmede 
kulturer, fordi de er nødt til at være kosmopolitter for at klare sig 
i en verden, som bliver stadig mere international«. Birthe Skaarup 
fra dansk folkeparti, der deltog i mødet, var ikke enig og sagde, 
at »Andre partier gør meget for at fremme multikulturalismen og 
tilpasse det danske samfund til flygtningene og indvandrerne. Men 
vi vil have indvandringen stoppet. den har ført til gadekampe og 
massevoldtægt, som ikke er en del af den danske kultur, som jeg 
ønsker at værne om«. folketingskandidat for de konservative tim 
Hyldal Sørensen var enig med Birthe Skaarup i at stille skrappere 
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krav til flygtninge og indvandrere om at sætte sig ind i den danske 
kultur. til gengæld erklærede han sig for tilhænger af et multikul-
turelt samfund: »Jeg tror, integrationen kommer til at glide lettere 
med tiden, fordi den unge generation er mere åben over for og 
interesseret i fremmede kulturer.« 592 

en lille uge før, den 9. juni 2000, havde en række fagblade, bl.a. 
Civiløkonomen, Gymnasieskolen og Magisterbladet iværksat en 
kampagne »fagblade mod fremmedhad«. Redaktør på Magister-
bladet Yvonne Schantz udtalte, at »Vi vil forsøge at gøre danskerne 
mindre provinsielle. Vi finder det utroligt, at det skal være så svært 
for en lille bitte gruppe af befolkningen at komme ud på arbejds-
markedet. det er beskæmmende for danmark, og derfor vil vi 
påvirke fagbladenes læsere i retning af et mere åbent forhold til 
flygtninge og indvandrere«. knap to uger senere havde Aktuelt en 
større artikel under overskriften »danmark kan lære af naboer«. I 
Sverige var der en etnisk ombudsmand og i Norge et center mod 
diskrimination. Ingen af delene fandtes i danmark. om de skan-
dinaviske lande hed det i artiklen, at »Svenskerne har nynazister og 
en til tider hektisk debat, og herhjemme og i Norge har man små, 
men højtråbende højrepartier, der til tider sætter dagsordenen for 
den offentlige debat. I markant grad«. formanden for Nævnet for 
etnisk ligestilling, biskop kjeld Holm, mente, at danmark især 
kunne lade sig inspirere af Norge: »Bevidstheden om problemet har 
ligesom været større i Norge i mange år. det virker, som om debat-
ten tit og ofte er mere levende, mere nuanceret end herhjemme. 
det, at vi er blevet et multikulturelt samfund, er i høj grad blevet 
fortrængt for længe herhjemme. I mange år var det som om, at 
flygtninge og indvandrere skulle være som os. Vi glemte faktisk, at 
det var fremmede, som kom fra en anden kultur, og som ønsker at 
bevare deres kultur i høj grad.« I en kronik i ekstra Bladet to dage 
senere skrev foredragsholder og journalist fahmy Almajid under 
overskriften »Racistiske lærere«, at det stigende problem med ga-
debander af unge med udenlandsk baggrund skulle løses i skolen, 
men at »Blandt lærerne og skolemyndighederne som i resten af 
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befolkningen er der nogle, som har fjendtlige eller direkte racisti-
ske holdninger til nydanskere«. løsningen ifølge Almajid var, at 
bekæmpelse af bandekriminaliteten skulle »begynde i folkeskolen, 
hvor lærerne og skoleledelsen forholder sig præventivt til den dis-
kriminering og mobning, som foregår. (…) Hvis svaret er nej, vil 
jeg anbefale politiet at ruste sig, fordi folkeskolen om ti år vil pro-
ducere dobbelt så mange tabere med en nydansk baggrund«. 593 

den 10. juli 2000 offentliggjorde Aktuelt en større undersøgelse, 
og avisen konkluderede på baggrund af denne undersøgelse, at 
»fremmedfrygten er en myte«. På en række spørgsmål om det ville 
genere de adspurgte at blive betjent af en muslimsk medarbejder, 
politibetjent, matematiklærer og lignende, svarede mellem 79 og 86 
pct. »slet ikke«. Hvis den pågældende muslim var religionslærer, og 
især hvis der var tale om den kommende svigersøn/datter, ændrede 
svarene sig en del. På spørgsmålet om giftermål svarede 23 pct., at 
det »i høj grad« ville genere dem, hvis deres datter eller søn blev gift 
med en muslim, mens 29 pct. svarede, at det ville genere dem »i 
nogen grad«. en måned senere havde Berlingske tidende en artikel 
med overskriften »Nydanskere vil blive i danmark«. det hed her, 
at det gik »fremad med integrationen af nydanskere i det danske 
samfund«. I en undersøgelse havde 56 pct. mod tidligere 50 pct. 
svaret, at de ønskede at blive i danmark, mens andelen, der ønskede 
at forlade landet, var faldet fra 19 til 17 pct. Muhaarem Aydas, der 
var formand for de etniske Minoriteters landsorganisation, mente, 
at udviklingen hang sammen med, at der omkring årsskiftet var 
»megen negativ omtale af nydanskere i medierne«. 594 

to en halv uge senere berettede Information, at københavns po-
liti havde afvist at rejse straffesag mod dansk folkepartis leder Pia 
kjærsgaard. Sf’s folketingskandidat i Århus Morten Homann havde 
anmeldt Pia kjærsgaard, fordi hun i sit ugebrev havde skrevet, at 
»fænomenet massevoldtægt er også nyt i dansk sammenhæng, som 
hænger sammen med en kulturel opfattelse af danske piger som 
ludere, som uden skam kan besudles, mens de samme drenge og 
fyre opdrages til at myrde en søster, hvis hun bryder familiens og 
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kulturens kodeks«. Politiadvokat Michael Jørgensen havde afvist at 
rejse straffesag med følgende motivering: »I en politisk argumenta-
tion kan der forekomme udtalelser, som af nogle kan opfattes som 
krænkende, men hvor det skal tillægges betydning, at de fremkom-
mer som led i en argumentation, hvor der traditionelt er ganske 
vide grænser for anvendelsen af forenklede påstande.« 595 

den 15. august 2000 fortalte Jyllands-Posten, at indenrigsminister 
karen Jespersen ville have »Øget fokus på danske værdier«. karen 
Jespersen udtalte, at »det er ikke nok at fortælle, at der er 179 
medlemmer af folketinget. Vi skal også fortælle flygtninge og ind-
vandrere, hvilke værdier det danske samfund er bygget op på med 
demokrati, med fælles folkeligt ansvar for samfundet, med frihed, 
lighed og kønnenes ligestilling«. Indenrigsministeren var bekymret 
over, at stadig flere tosprogede børn gik på muslimske friskoler, og 
hun mente, at »det er en advarsel om, at vi i hele integrationspro-
cessen bør lægge meget større vægt på den værdimæssige og den 
kulturelle integration. det er ikke tilstrækkeligt, at vi kun betragter 
integration som et spørgsmål om at kunne tale det danske sprog og 
det at få et arbejde. Mange nuværende og kommende konflikter 
i det danske samfund kan komme af, at man har et så forskelligt 
værdisæt og et så forskelligt kulturelt udgangspunkt, at samfundet 
ikke hænger sammen«. Islamforsker Jørgen Bæk Simonsen mente 
ikke, at karen Jespersen kunne kræve, at flygtninge og indvandrere 
skulle overtage danske værdier, idet danmark ifølge Jørgen Bæk 
Simonsen var ved at ændre sig: »Når karen Jespersen taler om 
danske værdier, ligger der i hendes udtalelser, at danske værdier 
er statiske. det er danske værdier ikke. det, som hun skal forstå, 
er, at danske værdier er under konstant og vedvarende forandring. 
det, der i 1950’erne var danske værdier, er ikke danske værdier i 
år 2000.« Han hævdede endvidere, at »det danmark, der er under 
udvikling nu, er lige så værdigt og lige så godt, som det danmark, 
der har været under udvikling tidligere. det er bare et danmark, 
der ser anderledes ud, og som tegnes af forskellige grupperinger, 
som ikke var til stede tidligere«. 596 
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I en stort opsat artikel interviewede Berlingske tidende den 21. 
august 2000 to unge muslimer, Mona Sheikh og Sultana Baig, der 
læste henholdsvis statskundskab og jura ved københavns Universitet. 
de var begge af den opfattelse, at danskhed og islam ikke nødven-
digvis var to modsatrettede størrelser. Mona Sheikh udtalte således, at 
»Menneskerettigheder, demokrati og humanisme er fælles kulturelle 
værdier for os alle sammen, det er det, vi må tage udgangspunkt i«. 
Sultana Baig fortsatte: »Islam og demokrati er ikke i strid med hin-
anden. Mange danskere henviser til islams bogstav, men de kender 
ikke til den måde, islam praktiseres på i dag af unge muslimer. Vi har 
fået demokrati, tolerance og menneskerettigheder ind med moder-
mælken, netop fordi vi er født og opvokset i danmark.« På samme 
side skrev den marokkanske journalist fouad Bahja, som i tre uger 
var tilknyttet Berlingske tidende som led i en kulturfestival Images 
of the World, en artikel, hvor han spurgte: »er danmark parat til 
at blive et multikulturelt samfund? I så fald vil det kræve en politisk 
vilje fra beslutningstagerne såvel som en virkelig integration af immi-
granter fra alle etniske og religiøse baggrunde i den daglige styring af 
det offentlige liv. der er intet enkelt land, der kan leve med lukkede 
grænser og en restriktiv kultur. Historien viser, at folkevandring har 
været en universel og naturlig bevægelse mod alle verdenshjørner.« 
fire dage senere skrev formanden for INdsam, Mohamed Gelle, 
om menneskerettighederne og den danske grundlov, at »det, man 
nemlig skal huske på, er, at menneskerettigheder virker begge veje. 
det er ikke kun de etniske grupper, der skal efterleve menneskeret-
tigheder. det skal det danske majoritetssamfund også. det danske 
samfund må lære, at mennesker er mennesker, og mennesker skal 
behandles lige. derfor er det magtpåliggende for os, at grundloven 
kommer til at indeholde de grundlæggende elementer af menneske-
rettighedserklæringen«. 597 

den 25. august 2000 havde indenrigsminister karen Jespersen 
foreslået, at kriminelle asylsøgere burde isoleres og f.eks. placeres 
på en øde ø. kort tid efter udtalte karen Jespersen, at »andre kul-
turers værdier ikke automatisk kan gøre krav på ligestilling med 
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de danske værdier, når man bor i danmark«. På baggrund af en 
måling fra analyseinstituttet Gfk kunne Bt fortælle, at 80 pct. af 
danskerne støttede forslaget om at isolere kriminelle asylsøgere på 
en »øde ø«, indtil deres sag var færdigbehandlet. 13 pct. var imod. 
Med hensyn til spørgsmålet om den danske kulturs fortrinsstilling 
i danmark svarede 91 pct., at de delte karen Jespersens holdning, 
mens seks pct. var uenige. Politikens leder mente under overskrif-
ten »Intolerance«, at »Indenrigsministeren er et problem«. lederen 
mente, at karen Jespersen brugte begrebet kultur »på en måde, så 
det i realiteten henviser til det samme, som hvis hun brugte etniske 
etiketter«. Avisen mente, at »Samtidig er konsekvensen af hendes 
udmeldinger, at hele det politiske spektrum rykker endnu længere 
ud i en sump af mistænkeliggørelse og fordomsfuldhed på dette 
område«. lederen opfordrede til slut karen Jespersen til at indgive 
sin afskedsbegæring. 598 

diskussionen om racisme og relaterede emner fortsatte i det 
nye år. den 15. marts 2001 havde medlem af hovedbestyrelsen 
for det radikale Venstre tanveer Sharif et indlæg i Politiken med 
overskriften »til danmarks indvandrere. forplant jer!«. tanveer 
Sharif indledte med at skrive, at »Integrationen af indvandrere 
og flygtninge i danmark er mislykkedes«. Sharif fortsatte: »dan-
mark har simpelthen modtaget et alt for lille antal indvandrere. 
Hvordan kan vi overhovedet forvente, at en så lille del af befolk-
ningen skal kunne placere sig som aktive medspillere overalt i 
samfundet?« tanveer Sharif afsluttede sit indlæg således: »Vejen 
til etnisk ligestilling hedder ikke færre indvandrere, men flere 
indvandrere. kun når de danske indvandrere opnår en kritisk 
masse, vil de blive taget seriøst. til indvandrerne er mit budskab 
klart: få flere børn og tag en længere uddannelse! det er vejen 
frem til flere rettigheder og ligestilling i vores samfund. om ti 
år skulle de etniske minoriteter gerne være stærkt repræsenteret 
hos politiet, pressen og i politik. ellers …« 599

Seks dage senere kunne Politiken fortælle, at en eU-undersøgelse 
havde vist, at danskerne var nogle af de mest fremmedfjendske i 
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eU og samtidig nogle af de mest tolerante. 20 pct. af danskerne var 
intolerante i deres holdninger, mens 33 pct. var meget tolerante, 
hvilke tal placerede danmark i begge yderpoler. lederen af eU’s 
racismecenter Beate Winkler udtalte, at »de øvrige skandinaviske 
lande er mere tolerante end danmark. Men vi har ikke lavet en 
hitliste«. Samtidig gav Beate Winkler eU-landene en opsang: »det 
er vigtigt at vise, at der er holdninger, man ikke vil acceptere«, og 
hun tilføjede, at »der i valgkampe altid er en tendens til at forenkle 
argumenterne«. Morten kjærum fra Center for Menneskerettig-
heder havde følgende forklaring på, at danskerne var splittede: »Vi 
er sammen med Portugal det mest homogene land i europa. det 
er kun inden for de sidste 20-30 år, at danmark har oplevet en 
indvandring. derfor får vi først den diskussion nu.« dansk folke-
partis leder Pia kjærsgaard mente, at »direktøren for racismecentret 
skal passe sig selv. Hun er bestilt til den opgave. Undersøgelsen 
viser, at den danske befolkning er tolerant, men samtidig ked af 
kriminalitet og den anderledes kulturelle påvirkning, som griber 
ind i vores samfund«. endelig havde den radikale kirkeminister 
Johannes lebech svært ved at forstå, hvorfor danskerne fremstod så 
splittede: »Men undersøgelsen viser, at der ligger en stor opgave for 
os politikere at få gjort danskerne mere tolerante.« I sin leder skrev 
Berlingske tidende dagen efter, at »den smertelige konstatering er 
jo, at tolerancen og frisindet trives bedst, når vi alle er ens – for så 
er der ingen, der har brug for frisind og tolerance. Men sagen er, 
at disse værdier sygner hen, når ikke de bliver omsat til handling, 
og at vilkårene i verden er, at alle er alt andet end ens – dog har 
vi her i landet en af de mest homogene befolkningssammensæt-
ninger på kloden«. Bt skrev på samme plads, at »Skal der skabes 
ægte tolerance, kræver det først og fremmest, at vi tager de manges 
bekymring alvorligt«. I en kommentar fem dage senere skrev filosof 
og forfatter Peter Johannes Schjødt, at »Generelt afslører undersø-
gelsen, at der i virkeligheden ikke er det solide folkelige fundament 
at bygge en meget stram og restriktiv udlændingepolitik på, som 
regeringen og de andre borgerlige partier ellers hævder«. 600
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den 26. marts 2001 afholdt Nævnet for etnisk ligestilling en 
konference med 1.000 deltagere i Scandinavian Congress Cen-
ter. formanden, biskop kjeld Holm, udtalte om den forestående 
valgkamp: »Jeg kan frygte, at det kan blive en af de mest beskidte 
valgkampe i efterkrigstiden.« Han fortsatte med at sige, at »de etni-
ske mindretal vil sikkert blive et af valgets temaer. desto vigtigere 
er det, vi inddrager dem, så vi ikke blot taler om dem, men også 
med dem. også for at få et objektivt grundlag at diskutere på«. fire 
dage senere havde professor Bent Jensen et indlæg i Weekendavisen 
under overskriften »de helliges samfund«. Bent Jensen havde fået 
tilsendt en tryksag udarbejdet af Racismecenteret i Wien, hvor 
Beate Winkler var leder. titlen på det, Bent Jensen benævnte »ka-
tekismen«, lød: »de kan gøre noget for bedre gensidig forståelse 
og mod fremmedhad, antisemitisme og racisme.« konkret foreslog 
pjecen, at »der bliver holdt politiske prædikener om søndagen og 
ved andre kirkelige højtider«. Bent Jensen opfordrede alle til at an-
skaffe sig Racismecenterets pjece, og »Som kineserne under Maos 
kulturrevolution skal du blot vifte med Beates den lille gulblå og 
recitere dens sande og uimodsigelige trossætninger«. 601 

den 17. april 2001 havde Bt et dobbeltinterview med kulturpsy-
kolog kirsten damgaard og kultursociolog eyvind Vesselbo under 
overskriften »Vi fortryder intet«. Artiklen indledte med at slå fast, 
at »de er de grimme ællinger i udlændingedebatten. de siger ting, 
der måske nok er sande, men som man bare ikke må sige. og de 
har begge mærket konsekvenserne af at være i opposition til den 
herskende akademiske mening«. eyvind Vesselbo forklarede: »det 
startede, da jeg i 1990 lavede Ishøj-rapporten om indvandrernes 
familiesammenføring i kommunen. Hele danmark gik nærmest 
agurk, da jeg kom med de tal. Jeg havde slet ikke forestillet mig, 
hvad der ville ske. Men mange mente åbenbart, det var helt for-
færdeligt, at jeg havde kigget på udviklingen i en bestemt etnisk 
gruppe. Jeg forskede i, hvor mange tosprogede elever, der ville 
være i skolerne ti år senere. Undersøgelsen gav vild panik, fordi den 
viste, at andelen af tosprogede ville blive fordoblet i denne periode. 
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Nogle mente, det var racisme at forske i den slags. Andre påstod, at 
indvandrernes familiesammenføringer ville blive drastisk formind-
sket. Her ti år efter kunne man se, at jeg havde ramt rigtigt – på 
nær promiller. det har jeg da også fået anerkendelse for nu.« da 
eyvind Vesselbo senere offentliggjorde beregninger, der viste, at 
særligt store flygtningefamilier kunne få mellem 17.000 og 34.000 
kr. om måneden i bistandshjælp skattefrit, skete følgende: »Jeg blev 
simpelthen jagtet. og jeg blev hvisket i øret, at det kunne gå ud 
over mit job, hvis jeg fuldførte undervisningen. Så jeg blev nødt 
til at stoppe. Men rigsrevisionen kom til gengæld med en rapport 
på området, som førte til, at reglerne blev ændret.« kirsten dam-
gaard kunne ifølge avisen nikke genkendende til eyvind Vesselbos 
beskrivelser, da hun blev ansat af foreningen Sex & Samfund: »Jeg 
blev bedt om at lave rapporten, fordi der var særlige problemer 
med seksualundervisningen af unge muslimer. Her skete det tit, at 
pigerne lukkede af – mens drengene kammede helt over, lavede ob-
skøne håndbevægelser og råbte sjofle ord. det var ikke et problem 
i forhold til hinduer, katolikker eller buddhister, men i forhold til 
unge muslimer. Jeg blev kritiseret for, at undersøgelsen ikke var re-
præsentativ, men det skulle den heller ikke være. opgaven lød på at 
tydeliggøre nogle af de forskelle mellem grupperne, der vanskelig-
gør seksualundervisningen.« foreningen Sex & Samfund opsagde 
efterfølgende samarbejdet med kirsten damgaard, som hun mente 
skete i forskrækkelse over de resultater, som hun fremlagde: »Jeg 
blev selv forbavset over, at så mange af de muslimske drenge og 
mænd ønsker at fastholde de muslimske piger i kyskhed, samtidig 
med de selv vil have lov til at udleve deres seksualitet. Ifølge sek-
sualunderviserne udviste en del unge, muslimske mænd foragt over 
for danske piger, men det gav de unge nu ikke udtryk for over for 
mig.« Både Vesselbo og damgaard fortalte, hvordan medierne ifølge 
dem helst tog historier, der fremstillede etniske grupper som ofre. 
eyvind Vesselbo sagde: »Nogle gange har journalister ringet til mig 
for at få mine undersøgelser uddybet – og deres første melding har 
været, at det var da en ualmindelig god historie. Siden hen har de 
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ringet tilbage og sagt: »Beklager, jeg kan sgu ikke få historien på.« 
det har jeg mest oplevet på Politiken.« kirsten damgaard tilføjede, 
at »det har jeg også oplevet. Jeg skrev en del i Politiken før i tiden, 
men nu vil de slet ikke have mine ting«. Mens kirsten damgaard 
ikke havde mødt kritik fra sine fagfæller, var det modsatte resultatet 
for eyvind Vesselbo: »der var mange kultursociologer, der mente, 
at det, jeg lavede, ikke var forkert rent fagligt. Men det var politisk 
forkert. de mente, at man som forsker måtte have en selvcensur, 
så man ikke risikerede at sætte en bestemt gruppe i et dårligt lys. 
Men jeg mener nu, det er bedre at få alle facts på bordet – så man 
kan planlægge ud fra det.« 602 

den 6. maj 2001 var der i ekstra Bladet et dobbeltinterview med 
den iranskfødte Nahid Riazi, koordinator for den Internationale 
kampagne for Iranske kvinders Rettigheder, og imam fatih Alev, 
født i danmark af tyrkiske forældre. Nahid Riazi mente ikke, at 
imamerne havde kompetence til at vejlede unge muslimer i dan-
mark, mens fatih Alev var uenig: »Imamerne er en respekteret del 
af det muslimske samfund, og man lytter til dem. Med den status, 
de har, skal de også være med til at bidrage til at løse konflikter.« 
om kritikken af at imamerne medvirkede til at fastholde de unge 
muslimer i et traditionelt mønster, svarede fatih Alev, at »det er 
helt hen i skoven at tro, at imamerne fortæller forældrene, at de 
skal styre deres børns seksualitet med tvang og forbud. de siger 
tværtimod, at de skal give børnene en islamisk opdragelse. og den 
gruppe af unge, som vi læser om, som har begået voldtægt, har 
ikke fået en sådan opdragelse, kan jeg godt garantere. det er her, 
jeg mener, at imamerne kan hjælpe«. 603 

den 10. maj var der i Berlingske tidende en helsides debat, hvor 
fem muslimer havde hver deres indlæg. Anledningen var den ge-
nerelle debat om muslimer i danmark, herunder ghettodannelser 
og kriminalitet. Imam Abdul Wahid Pedersen mente, at »Situa-
tionen er fuldstændig uholdbar for øjeblikket. fronterne bliver 
trukket skarpere og skarpere op, polariseringen bliver stadig mere 
udtalt, og både politikere og medier er med til at bære ved til 
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bålet. Hvornår begynder disse meningsdannende organer at tage 
det ansvar, der ligger i deres beføjelser?«. Hassan Syed kaldte det 
»rendestensjournalistik«, når det blev hævdet, at der i islam var et 
negativt syn på kvinder. Sammenfattende skrev Mona Sheikh om 
fem emner, der havde været diskuteret: »lad os derfor afdække 
banaliteterne: 1. Gruppevoldtægter begås af kriminelle (og er 
ikke en konsekvens af muslimske drenges syn på seksualitet). 2. 
Indvandrerghettoer (i sig selv et misvisende begreb) er et bolig-
politisk problem, og ghettoer refererer til en social standard (og 
ikke til etnicitet). 3. kvindeundertrykkelse er mandschauvinistisk 
(ikke islamisk). 4. drengebander er et pubertetsfænomen (ikke et 
etnisk). 5. det bør være unødvendigt at påpege, at brugen af bib-
lioteker som varmestuer ikke kommer an på ens »nydanske« bag-
grund.« knap 14 dage senere skrev stud.mag. i religionssociologi 
Sherin khankan, at »At bede en muslimsk kvinde i danmark om 
at smide tørklædet i dag svarer til at bede en dansk kvinde om at 
smide blusen«. Samme dag havde Bt en artikel med overskriften 
»danske normer skal tilnærmes islam«. det socialdemokratiske 
folketingsmedlem Per kaalund kunne fra tidligere møder referere 
medlemmer af oPSA (organisation af Pakistanske Studenter og 
Akademikere), bl.a. folketingskandidat for det radikale Venstre 
tanveer Sharif, for at sige følgende: »Vi har det danske samfund, 
som vi kender det, men nu er vi muslimer kommet, og vi bliver 
rigtig mange. derfor må vi sætte os sammen med danske be-
slutningstagere og finde ud af, hvordan det danske samfund skal 
indrettes fremover. Vi skal have et kompromis mellem de danske 
normer og de muslimske normer.« tanveer Sharif havde godt to 
måneder før i et indlæg i Politiken opfordret muslimer i dan-
mark til at få flere børn. da han var blevet voldsomt kritiseret af 
bl.a. partifæller, havde han svaret, at »formuleringen i det første 
indlæg kunne have været bedre, men jeg fastholder budskabet; en 
større og bedre uddannet gruppe af etniske minoriteter vil kunne 
forhandle sig frem til et mere repræsentativt demokrati, end det 
vi oplever i dagens danmark«. 604
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den 29. maj 2001 skrev sognepræst og folketingskandidat for 
dansk folkeparti Søren krarup i en kronik i ekstra Bladet, at 
»efter 16 år har der stadig ikke fundet nogen integration sted. 
tværtimod. At muslimske kvinder kan få lov til at bære tørklæde 
på arbejdspladsen, fordi det er en del af deres religion, er beviset 
på, at myndighederne kapitulerer over for en provokation, der i sit 
sigte angriber det kristne livssyn, selve kernen i dansk kultur og 
tradition«. endvidere at »for dette er jo ikke en bagatel. det er et 
principielt sammenstød mellem kristendom og islam. det er en sag, 
der i sine konsekvenser har den største betydning for det danske 
folks liv og fremtid«. 605 
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k APItel 7

Folketingsvalg i horisonten

Socialdemokratisk debat 2000-2001

fra december 2000 og frem foregik der en debat, hvor Social-
demokratiet ikke mindst diskuterede internt, hvilken linje man 
skulle lægge i udlændingepolitikken. den 2. december meddelte 
Berlingske tidende, at københavns overborgmester Jens kramer 
Mikkelsen »revser sine egne«. overborgmesteren udtalte, at »Jeg 
er enig i, at Socialdemokratiet skal føre en hård linje over for kri-
minelle, uanset hvor de kommer fra. Men det, der er ved at ske i 
øjeblikket, er, at det kammer over, så alle udlændinge bliver skåret 
over en læst. det fornemmer jeg, når jeg taler med min tyrkiske 
grønthandler, rengøringsdamen på rådhustrappen og den iranske 
taxachauffør«. endvidere mente overborgmesteren, at »Socialde-
mokratiet skal lade være med at kaste sig ud i en konkurrence med 
andre partier om, hvem der kan præstere de strammeste synspunk-
ter på det her område«. 606 

den 23. december 2000 kommenterede Bt’s politiske redaktør 
erik Meier Carlsen den socialdemokratisk-radikale regerings for-
søg på at sætte dagsordenen i udlændingepolitikken: »de radikale 
vil ud og slås for danske værdier − og bekæmpe intolerance og 
fremmedhad. det kunne ligne en ny, selvmorderisk offensiv fra 
Nyrup-regeringen. Intet tyder på, at de socialdemokratiske væl-
gere i bred almindelighed er trygge ved udlændingepolitikken. 
det vidner karen Jespersens popularitet om.« erik Meier Carlsen 
mente afslutningsvis, at »kan uenigheden [mellem Socialdemokra-
tiet og de radikale] tøjles og udmøntes i en spændstig debat, kan 
gevinsten være, at befolkningen vil opleve, at regeringspartierne 
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tager udlændingepolitikkens dilemmaer meget mere alvorligt, end 
oppositionen gør. det kan afgøre valget«. Samtidig havde Social-
demokratiet fået ny integrationsordfører, lars kramer Mikkelsen. 
Han erklærede, at han hverken var strammer eller slapper, men 
brobygger, og han udtalte generelt, at »Vi skal ikke overskygge 
dansk folkepartis utroligt højreorienterede politik. det kan vi lige 
så godt lade være med at stræbe efter. det ligger langt uden for 
Socialdemokratiets humanistiske menneskesyn at forsøge at ligne 
dansk folkeparti. Vi skal ikke være dansk folkeparti minus tyve 
procent«. fire dage senere kunne Politiken fortælle, at »Nydanskere 
stemmer S«. en måling viste, at Socialdemokratiet ville få 55,4 pct. 
af stemmerne hos indvandrere, mens radikale ville få 8,5 pct. og 
Sf 14,8 pct. 607 

fem dage inde i det nye år var der i Jyllands-Posten en artikel 
med overskriften »Radikale: fjern karen Jespersen«. der havde 
netop fundet en ministerrokade sted, og flere radikale beklagede, 
at karen Jespersen ikke var blevet fyret som indenrigsminister. 
Anders thomsen, formand for de radikale i københavn og på 
frederiksberg, udtalte, at »det havde været en perfekt løsning for 
de radikale, hvis karen Jespersen var blevet fjernet ved minister-
rokaden, og vi havde fået en radikal indenrigsminister i stedet. 
Men jeg havde ikke regnet med, at det ville ske. til gengæld fik 
vi Johannes lebech [som var blevet kirkeminister] placeret, så han 
kan holde øje med indenrigsministeren. det indikerer jo også, at 
vores partiledelse ikke mener, at karen Jespersen er det største lys«. 
formanden for Radikal Ungdom Simon emil Ammitzbøll var 
enig: »Jo mere, jeg tænker på regeringsrokaden, bliver jeg klar over, 
at karen Jespersen er ministeren, man glemte at fyre. Jeg havde 
gerne set en indenrigsminister med et menneskeligt ansigt − for 
eksempel Marianne Jelved.« 608 

en god uge senere, den 13. januar 2001, skrev Jyske Vestkysten, 
at »S vil have ny debat om udlændinge«. Integrationsordfører lars 
kramer Mikkelsen udtalte, at »Med mig som ordfører bliver der 
ikke lagt låg på diskussionen. Står det til mig, er der ingen tabuer. 
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Alt kan diskuteres. der er ting, danskerne ser og frygter for, men 
det er mere angst end racisme. Man bliver bange, og så tager man 
afstand fra alt, hvad der er fremmed. Vi skal tage diskussionen på 
et humanistisk grundlag. det kan vi sagtens«. folketingsmedlem 
for Socialdemokratiet i Århus Vest-kredsen (med bl.a. Gellerup-
planen) René Skau Björnsson sagde om sin valgkreds, at »der hol-
des ikke ét møde i kredsen, hvor vi ikke diskuterer problemerne 
omkring indvandrerne. Jeg kan komme og sige, hvor godt det går 
med dansk økonomi, og hvor mange der er i arbejde − jeg kan jo 
alle de der salmevers! − men hvis vi engang skal vinde valget, er det 
vigtigt, at folk tror på, vi tager de problemer, de oplever, alvorligt. 
Hvis vi hele tiden skyder det til side og siger, at kriminaliteten ikke 
er blevet værre, så oplever folk, at vi ikke tager debatten alvorligt, 
for det er ikke det, folk oplever, og i min valgkreds er kriminali-
teten i hvert fald steget«. 609

den 9. februar 2001 skrev medlem af Socialdemokratiet Martin 
Rossen et indlæg i Aktuelt, hvor han erklærede sig enig med fN’s 
højkommissær for menneskerettigheder Mary Robinson, der un-
der en konference i Stockholm om intolerance havde sagt, at »Mit 
budskab til dem er, at et multikulturelt europa er uundgåeligt. 
europa har ikke noget andet alternativ end at omfavne tolerancen 
og mangfoldigheden«. 610 

en ny minister

Ved regeringsrokaden den 21. december 2000 havde SR-regerin-
gen fået ny udviklingsminister. Anita Bay Bundegaard var ikke 
medlem af folketinget, men var altså nu en del af regeringen, 
hvorfor det vakte betydelig opsigt, da hun til Weekendavisen den 
23. februar 2001 udtalte sig under overskriften »de nye flygtninge«. 
Her sagde ministeren, at »Genèvekonventionen er i dag rettet mod 
politiske flygtninge og mennesker, der er forfulgte på grund af de-
res religiøse overbevisning eller køn. Men der er mennesker, som 
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er truet på deres liv af hungersnød, sygdom og bundløs fattigdom. 
de udgør en ny form for flygtninge«. Anita Bay Bundegaard var 
ikke i tvivl om, at det »går grassat«, hvis eU åbnede grænserne, 
og derfor skulle der opstilles nogle regler for, hvilke og hvordan 
flygtninge kunne komme ind i Unionen. om dansk folkepartis 
Ungdoms kampagne mod et multikulturelt samfund sagde Bay 
Bundegaard: »dansk folkeparti vil skabe et indtryk af, at man kan 
stoppe tilgangen af mennesker til europa. Men de fleste ved deres 
fulde fem ved godt, at det kan man ikke.« 611

dagen efter havde stort set samtlige aviser reportager om mini-
sterens udtalelser. Berlingske tidende konstaterede, at forslaget blev 
kaldt alt fra »mærkværdigt« over »naivt« til »skingrende skørt«. Bay 
Bundegaard udtalte, at »Jeg trækker ikke forslaget tilbage. Jeg kon-
staterer, at der ikke er et flertal for det, og at det tilsyneladende ikke 
har nogen gang på jorden. derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvad er det 
så, vi gør?« På spørgsmålet om hun burde have aftalt udspillet med 
det radikale bagland, svarede ministeren, at »Jeg synes, at det er en 
politikers opgave at sige, at sådan ser jeg virkeligheden − og hvordan 
løser vi så de problemer?«. Politikens leder mente, at »det er en meget 
væsentlig diskussion, udviklingsminister Anita Bay Bundegaard har 
sat på dagsordenen. og den bliver ikke mindre væsentlig af, at langt 
de fleste hjemlige politikere hellere vil lukke øjnene for den end 
forholde sig nuanceret og konkret til en af tidens store udfordringer«. 
dansk flygtningehjælp kaldte forslaget for »en smuk, men umulig 
tanke«. formanden Uffe Stormgaard udtalte, at »det er nødvendigt 
at sondre, og vi har foreløbig rigeligt at gøre med at tage imod de 
flygtninge, som er forfulgte på grund af race, religion eller politik«. 
finansminister Mogens lykketoft sagde til Jyllands-Posten, at »det er 
ikke fornuftigt. det er ikke muligt. det er ikke regeringens politik«. 
På lederplads skrev samme avis, at »det rablede for udviklingsmini-
ster Anita Bay Bundegaard, da hun i går slog til lyd for, at danmark 
skal åbne sine grænser for alverdens fattige«. I ekstra Bladets leder 
blev ministeren omdøbt til »kvajebay«, og endelig brugte Bt over-
skriften »Halal-hippiernes dronning slog til«. 612
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den 25. februar 2001 skrev Jyllands-Posten så »Udviklingsmi-
nister på retræte«. Anita Bay Bundegaard ville nu ikke længere 
arbejde for at ændre fN’s flygtningekonvention, så den også om-
fattede fattigdomsflygtninge. Hun udtalte, at »Jeg burde ikke have 
udtrykt mig, som jeg gjorde. Men det var en ophidset diskussion, 
og så ryger der en finke af panden, men det skulle jeg ikke have 
sagt«. folketingsmedlem Ulla tørnæs fra Venstre mente, at »det må 
da give hende selv store samvittighedskvaler at sidde i en regering, 
som ikke er enig med hende på så principielt et område. oven i kø-
bet er Anita Bay Bundegaard ikke engang enig med sit eget parti«. 
de borgerlige partier forlangte ydermere en undskyldning fra mi-
nisterens side, efter at hun havde udtalt, at »nogle kommer over 
levende. Nogle drukner undervejs. det kan godt være, at Venstre, 
de konservative og dansk folkeparti håber, at de drukner, men det 
gør de altså ikke alle sammen«. Anita Bay Bundegaard beklagede, 
at hun havde sagt det, men forsvarede sig med, at da hendes for-
slag blev kaldt forrykt, »så accelererede mit sprogbrug«. omvendt 
mente erik Meier Carlsen i Bt, at »det er ikke længere realistisk 
at skelne mellem politiske og økonomiske flygtninge. derfor må 
vi diskutere konventionsændringer og stramninger i reglerne på 
et nyt grundlag«. erik Meier Carlsen afsluttede med at skrive, at 
»Problemet er kolossalt, og drastiske begrænsninger i modtagelsen 
af flygtninge er nødvendige«. 613 

den 27. februar 2001 var der spørgetime i folketinget, og resul-
tatet af Anita Bay Bundegaards optræden kunne ifølge Information 
beskrives med ordene »Undskyld, undskyld, undskyld«. løsgænge-
ren frank dahlgaard mente at kunne konkludere, »at udviklingsmi-
nisteren havde et stort hjerte, men en lille hjerne«. Jyllands-Postens 
kommentator Ralf Pittelkow mente, at »Bundegaards udtalelser var 
ekstreme. Men de kan ses som symptom på regeringens uafklarede 
forhold til udlændingepolitikkens store spørgsmål«. 614 
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Integration begge veje

den 13. februar 2001 var der i Politiken en overskrift, der lød »Ny 
etnisk uddannelse«. Nævnet for etnisk ligestilling var ved at sam-
mensætte en gruppe af instruktører, der fremover skulle tage ud i 
landets kommuner for bl.a. at undervise skolelærere i, hvordan de 
skulle håndtere en klasse med både danske børn og børn af anden 
etnisk baggrund. Avisen skrev, at ideen første gang var opstået i 
Sverige mere end tyve år før, og at den siden var blevet praktiseret 
med stor succes i lande som Norge, Holland og Sverige. Politiken 
havde to dage tidligere skrevet, at en lang række faggrupper var 
for dårligt uddannede til at håndtere mødet med flygtninge og 
indvandrere. det gjaldt f.eks. lærere, pædagoger, sygeplejersker og 
socialrådgivere. efter et indledende møde sagde lise Hvelplund, 
der var leder af integrationsafdelingen i Vejle kommune, at »det 
var meget spændende. derfor har vi senere i denne uge et møde 
med kommunens ledelse om, hvordan vi kan komme videre med 
ideen her i kommunen«. Samtidig havde undervisningsminister 
Margrethe Vestager udarbejdet en vejledning, der skulle tage hen-
syn til de tosprogede børn og samtidig hjælpe deres forældre med at 
forstå den danske folkeskole. Holdningen hos Margrethe Vestager 
var, at skolerne i videst muligt omfang skulle indrette sig og f.eks. 
anskaffe badeforhæng, hvis det var et krav fra f.eks. muslimske for-
ældre. lektor i undervisningspsykologi Mariane Hedegaard mente, 
at folkeskolen svigtede indvandrerbørn, og at »Gennem skolegan-
gen lærer børn af indvandrere at blive fremmede«. 615

den 11. marts 2001 skrev Jyske Vestkysten, at Indenrigsministe-
riet havde bevilliget 435.000 kr. til, at journalist og foredragshol-
der fahmy Almajid kunne rejse rundt i landet og holde foredrag 
til arabere på arabisk om det danske samfund og dets normer. I 
forlængelse af indenrigsminister karen Jespersens udtalelser om 
at indvandrerne burde lære de danske normer at kende, skrev 
fahmy Almajid til hende og fik pengene. Almajid udtalte, at »Jeg 
vil bruge al min energi på det her. Jeg føler det nærmest som en 
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hellig mission for mig. det er slet ikke de økonomiske motiver, 
der driver mig«. om indholdet af sine kommende foredrag sagde 
Almajid bl.a., at »Jeg vil fortælle dem, at islam faktisk forbyder 
tvangsægteskaber. Profeten Muhammed siger mange steder, at 
man ikke på nogen måde må overtale, presse eller tvinge nogen 
til at indgå ægteskab«. knap to uger senere blev fahmy Almajid 
interviewet til Politiken, og det lød her, at »Journalisten og fore-
dragsholderen fahmy Almajid hævder med et smil på læben, at 
han kan halvere bandekriminaliteten på et år. Men han mener 
det faktisk«. Almajid mente, at han gennem foredragene for de 
arabiske forældre kunne lære dem »normerne for, hvordan man 
yder sit bidrag til fællesskabets bedste, f.eks. vedligeholdelse af 
ejendommen. Jeg fortæller de voksne indvandrere og flygtninge, 
at det er dem selv, der skal betale, når deres børn laver hærværk 
og ødelægger en masse ting i beboelseskvarteret«. 616

V-k debat

Ved indgangen til 2001 var der gået næsten tre år, siden der sidst 
havde været afholdt folketingsvalg i danmark. et valg ville med 
andre ord komme inden for ca. et år. Venstre og de konservative 
havde forhåbninger om at kunne danne regering efter et valg, og 
2001 begyndte derfor også at bære præg af, at de to partier forsøgte 
at komme med fælles udspil til den udlændingepolitik, de ville føre, 
hvis de fik regeringsmagten. Samtidig forsøgte flere af de andre 
partier at positionere sig i forhold til det folketing, der ville blive 
en realitet efter et valg. 

den 4. februar 2001 skrev Politiken, at »V og k vil sluge kameler 
i eU«. eftersom Venstre og de konservative var stærkt interesseret i 
at få ophævet danmarks retlige forbehold (der bl.a. betød, at dan-
mark kunne føre en selvstændig udlændingepolitik) i eU, fandt de 
to partier det mindre vigtigt end muligheden for at føre en stram 
udlændingepolitik. lene espersen fra de konservative udtalte, at 
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»Vi kan ikke til evig tid føre en politik, der er helt anderledes. På 
sigt er vi nødt til at indrette os sådan, at vilkårene er nogenlunde 
ens«. diskussionen var opstået, fordi eU-kommissionen havde 
foreslået, at der skulle være mulighed for familiesammenføring 
efter et års opholdstilladelse. danmark krævede til sammenligning 
seks års ophold, før der kunne søges om familiesammenføring. I 
partiet Venstre var der uenighed mellem folketingsmedlemmerne 
Charlotte Antonsen og Birthe Rønn Hornbech, idet Charlotte 
Antonsen mente, at det var »urealistisk og usolidarisk at holde fast 
i vores egne regler«, mens Rønn Hornbech havde den holdning, 
at regeringen måtte arbejde med »næb og kløer« for at forhindre 
forslaget i at blive til virkelighed. 617 

fyens Stiftstidende fortalte den 6. februar, at »Venstre vil af med 
flygtningehjælpen«. Venstre ønskede, at dansk flygtningehjælp 
skulle ud af asylsagsbehandlingen, eftersom der var tale om en 
privat organisation. endvidere ønskede Venstre, at der blev iværk-
sat et eftersyn af de facto-reglen, idet partiet mente, at reglen var 
udflydende, når to tredjedele af de flygtninge, danmark modtog, 
fik asyl efter denne regel og altså ikke som konventionsflygtninge. 
Generalsekretær i dansk flygtningehjælp Andreas kamm afviste, 
at dansk flygtningehjælp havde indflydelse på, hvor mange der 
fik asyl i danmark, og han uddybede flygtningehjælpens rolle i 
flygtningenævnet, der var ankeinstans i sager, hvor Udlændinge-
styrelsen havde givet afslag på asyl: »Vi er blevet bedt om at udfylde 
den rolle, og det synes vi i al beskedenhed, at vi gør godt. Vores 
job er at vurdere, om de sager, som Udlændingestyrelsen betegner 
som åbenbart grundløse, nu også er godt nok belyst til, at vi kan 
tage ansvaret for, at de sendes ud af landet. Man kan diskutere, om 
det er os, der skal gøre det, men man kan ikke diskutere, at nogen 
skal påtage sig den rolle.« 618 

den 7. februar 2001 fortalte Politiken, at Charlotte Antonsen 
var blevet »sat på plads« af Venstres leder Anders fogh Rasmus-
sen, der ville benytte det danske forbehold på det retlige område 
til at fastholde de danske skrappere regler. Samme dag kunne 
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Jyllands-Posten fortælle, at Venstre ville arbejde for, at der i eU-
regi blev gennemført en ordning, hvorefter flygtninge konsekvent 
skulle hjælpes i nærområderne, en genoplivning af Birthe Rønn 
Hornbechs forslag fra året før. to dage senere slog også den kon-
servative leder Bendt Bendtsen til lyd for tanken om at afstå fra 
at deltage i eU’s retlige samarbejde, hvis dette ville betyde en 
lempeligere dansk politik på familiesammenføringsområdet. 619 

den 23. februar 2001 kunne Bt under overskriften »Hård kurs 
mod udlændinge« fortælle, at »Stridigheder om udlændingepo-
litikken er definitivt ved at begrave det borgerlige firkløver«. 
Venstre ønskede en stramning af tilknytningskravet, så det gjaldt 
alle, også danske statsborgere, og betingelsen skulle være, at en 
større tilknytning til et andet land, f.eks. tyrkiet, ville betyde, 
at der ville blive givet afslag på familiesammenføring. Cd’s leder 
Mimi Jakobsen udtalte, at »Stramningerne bliver ikke gennem-
ført med Cd i regering. Bortset fra indsatsen mod de kriminelle 
udlændinge mener vi slet ikke, der skal strammes på udlændin-
gepolitikken«. kristeligt folkepartis formand Jann Sjursen sagde 
til forslaget, at »der er enkelte positive elementer. Men ellers er 
jeg ikke voldsomt begejstret«. 620 

I en stort opsat artikel i Aktuelt med overskriften »V-udspil skydes 
i sænk« tog to eksperter afstand fra Venstres forslag til stramninger, 
idet de mente, at disse ville stride mod de internationale konven-
tioner. de to eksperter, Jens Vedsted-Hansen fra Århus Universitet 
og kim kjær fra det danske Center for Menneskerettigheder, blev 
af Aktuelt beskrevet som »to af landets absolut førende eksperter 
i udlændingeret«. overordnet mente kim kjær, at »Nogle af for-
slagene vil være i klokkeklar strid med forskellige internationale 
konventioner eller anerkendte standarder. Så hvis man gennemfører 
dette program i sin nuværende form, vil vi på en række områder 
overtræde vores internationale forpligtelser og anerkendte menne-
skeretlige og asylretlige standarder«. om forslaget om at ændre på 
de facto-begrebet sagde Jens Vedsted-Hansen, at »det er notorisk 
forkert at forudsætte, at udlændingelovgivningens de facto-begreb 
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går langt ud over konventionsflygtningeområdet. Rent faktisk har 
de facto-bestemmelsen ædt sig ind på konventionsflygtningeom-
rådet. og ser man på, hvem der får de facto-status her i landet, så 
får de i andre lande status som konventionsflygtninge. Så forslaget 
er ikke bare meget uklart. det hviler også på en fejlopfattelse af 
den nuværende praksis. og det er heller ikke tænkt igennem med 
hensyn til, hvad det så egentlig er, man vil«. Sammenfattende sagde 
Jens Vedsted-Hansen om Venstres udlændingeudspil, at »Noget 
er helt ukontroversielt. Noget andet er sympatisk, men kræver et 
langt og sejt træk på internationalt niveau. Noget tredje bygger på 
manglende viden om, hvordan tingene hænger sammen. Noget 
fjerde er klart nok. Men vi mangler en gennemtænkning af de 
administrative og juridiske konsekvenser«. 621 

Presset på Venstre fortsatte. den 16. marts 2001 udtalte Peter 
duetoft fra Cd til Information, at »Hvis V og k skal bruge vores 
mandater efter næste valg, så skal de indgå en aftale med os om den 
flygtninge- og indvandrerpolitik, regeringen skal føre«. og Peter 
duetoft fortsatte: »efter næste valg vil vi have snor i indenrigsmi-
nisteren – hvem det så end bliver.« til Jyllands-Posten udtalte Peter 
duetoft dagen efter, at »Hvad enten det ligefrem skal skrives ind i 
en regeringsaftale, eller om det blot handler om at sikre en fremti-
dig regering et parlamentarisk grundlag, står Cd fast. Hvis vi ikke 
får en klar aftale om en mere human kurs i udlændingepolitikken, 
vil vi ikke støtte en given regering«. 622

den 7. maj 2001 advarede Cd igen V og k mod at gennemføre 
stramninger sammen med dansk folkeparti. Venstres Ulla tørnæs 
havde udtalt, at hun ikke mente, at en kommende borgerlig rege-
ring ville lide skibbrud, hvis den gik sammen med dansk folke-
parti om flygtningepolitikken. det fik Cd’s leder Mimi Jakobsen 
til at sige, at »Hvis det er et faktum, så hænger en borgerlig regering 
med Cd’s støtte i en tynd tråd. for os har det været helt afgørende, 
og er det stadig, at der ikke foretages stramninger på det område 
sammen med dansk folkeparti. Jeg tvivler på, at Venstre og de 
konservative vil holde fast i det, men jeg vil anbefale dem at tænke 
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sig grundigt om, inden de lægger den linje alt for fast«. fire dage 
senere havde Bt en artikel med overskriften »Pia er racist«. Sf’s 
leder Holger k. Nielsen udtalte op til sit partis landsmøde, at »Vi 
skal tage meget konsekvent afstand fra Pia kjærsgaard og hendes 
racistiske holdninger. for det synes jeg, det er. Man kan også kalde 
dem fremmedfjendske eller populister. de tager bestemte befolk-
ningsgrupper ud, som de nedgør og nedværdiger helt konsekvent. 
det mener jeg er inden for definitionen af racisme«. om sam-
fundsudviklingen generelt sagde Holger k. Nielsen: »danmark er 
et multikulturelt samfund i modsætning til, hvad karen Jespersen 
siger. Men vi må også åbent diskutere de problemer, det multikul-
turelle giver. det har vi ikke været gode nok til på venstrefløjen.« 
Samtidig bejlede Holger k. Nielsen til Cd og kristeligt folkeparti 
og mente, at det var muligt for Sf at sidde i regering med de to par-
tier. flere Sf-borgmestre gav Holger k. Nielsen ret i, at der kunne 
være problemer med integrationen af flygtninge og indvandrere. 
Sf’s borgmester i Nakskov flemming B. Hansen udtalte, at »Man 
kan være så politisk korrekt, at man ikke rigtig har jordforbindelse. 
Jeg kan sagtens forstå, hvad det er, Holger siger. Vi, der går herude 
i kommunerne i hverdagen, vi kan jo se det og mærke det. det er 
ikke altid, man kan det, når man sidder bag skrivebordet«. 623

eCRI’s rapport

fra den 3. april 2001 og ca. to uger frem var der i pressen en vold-
som debat om den rapport, som den europæiske kommission mod 
Racisme og Intolerance (eCRI) havde udarbejdet om danmark. 
Rapporten gav et meget negativt billede af det danske majoritets-
samfunds behandling af de etniske minoriteter, bl.a. af de opstram-
mede regler for tildeling af statsborgerskab i tilfælde af kriminalitet. 
eCRI anbefalede, at de danske myndigheder skulle »være opmærk-
som på« mediernes holdninger til flygtninge og indvandrere »ved 
fornyelse af tilladelser og økonomisk støtte til medierne«, mens de 
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danske skolebøger burde fremme »en bedre forståelse af værdien 
af kulturel mangfoldighed«. Udenrigsminister Mogens lykketofts 
vurdering var, at »der er ingen tvivl om, at nogle af dem, der er 
kommet til landet, bedre skal lære de danske normer at kende. 
Men omvendt skal vi danskere også mobilisere større tolerance. 
der har været alt for skingre toner, især fra den politiske højrefløj«. 
om eCRI’s anbefaling af at favorisere indvandrerpositive medier 
sagde lykketoft, at »det er udtryk for en total mangel på kendskab 
til den pressefrihed, der findes her i landet«. det danske medlem 
af eCRI, professor eva Smith, havde ikke selv været med til at 
skrive rapporten, men stod inde for rapportens konklusioner. På 
spørgsmålet om hvorfor eCRI ikke havde nævnt eksempler som 
massevoldtægt begået af indvandrere, svarede eva Smith, at »Jeg har 
selv nævnt de eksempler for eCRI − og det hører også med i bil-
ledet. Men jeg synes på den anden side, at man unødvendigt mange 
gange har trukket frem, at gerningsmændene til en forbrydelse har 
været indvandrere. Mens man f.eks. ikke nævner, at det næsten 
altid er danskere, der begår pædofile forbrydelser. desuden savner 
jeg forklaringer i de danske medier på, hvorfor unge indvandrere 
kommer ud i kriminalitet, f.eks. at de er splittet mellem to kultu-
rer«. Journalisten erik Holstein spurgte derpå: »tror du ikke, det 
var fremgået med fede typer i rapporten, hvis muslimske piger blev 
udsat for massevoldtægt af danske skinheads?« eva Smiths svar var 
følgende: »Jo, det havde man givetvis. Men det er ikke almindeligt 
for organisationer som eCRI at beskæftige sig med, om der sker 
overgreb på flertalsbefolkningen. Her beskæftiger man sig mere 
med statens rolle over for minoriteterne.« 624 

Politiken kunne samme dag, den 3. april 2001, citere fra et andet 
sted i rapporten, at der i danmark fandtes »Negative stereotyper og 
fordomme om muslimer samt fejlopfattelser af islam, [som] fremmes 
af offentlige meningsdannere, herunder den politiske elite fra hele 
det politiske spektrum, intellektuelle og journalister«. Berlingske 
tidende kunne citere eCRI for at skrive, at »eCRI er dybt be-
kymret over, at politiske partier på den yderste højrefløj, f.eks. det 
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stærkt højreorienterede dansk folkeparti (der ifølge meningsmå-
lingerne i øjeblikket støttes af 15-20 procent af befolkningen), er 
blevet stadig mere fremtrædende på den danske politiske scene som 
fortalere for racistiske og fremmedfjendtlige ideer«. Peter Skaarup 
fra dansk folkeparti udtalte til Jyllands-Posten, at »det er en grov 
beskyldning. Vi er et demokratisk valgt parti. Jeg kan ikke gen-
kende billedet af, at vi skulle være specielt fremmedfjendske. Vi 
har lov til at have de meninger, vi nu engang har, uden at blive 
beskyldt for at være racister«. 625 

Politiken aftrykte den 4. april 2001 hele eCRIs rapport og 
skrev på lederplads, at »Vi trykker den, fordi vi synes, det er en 
velargumenteret kritik af de forhold, vi byder udlændinge her i 
landet«. lederen sluttede således: »Måtte rapporten være med til 
at gøre os alle klogere.« erik Meier Carlsen mente i Bt, at »rap-
porten i uhyrlig grad bekræfter nogle af de allerværste anelser 
om eU og lignende europæiske samarbejdsorganisationer som 
ufolkelige, elitære sammenrotninger mod hverdagsdanskeren og 
hendes bekymringer ved den måde, samfundet forandrer sig på«. 
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen mente, at rapporten var 
forældet, mens Morten kjærum fra Center for Menneskerettig-
heder mente, at »den harmonerer ret godt med virkeligheden. Jeg 
kunne ønske, at rapporten var forældet«. den danske forening 
var derimod tilfreds med kritikken af danmark, idet forenin-
gens næstformand Poul Vinther Jensen udtalte, at »den danske 
forening erfarer ikke uden stolthed, at europarådet i en rapport 
anklager danmark for at have et antimuslimsk klima med så-
kaldt fremmedhad og intolerance over for fremmede. dermed 
dokumenterer det danske folk efter vor mening blot sin oplyst-
hed, selvstændighed og civilcourage over for de massive forsøg på 
holdningsbearbejdelse, som eU og vore egne politikere og medier 
det seneste årti har praktiseret«. endelig mente Ralf Pittelkow i 
Jyllands-Posten, at »Rapporten stiller sig op som menneskeret-
tighedernes forsvarer. Men den gør det i et autoritært tonefald, 
som er dybt foruroligende«. 626
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den 5. april 2001 kritiserede den konservative Per Stig Møller 
eCRI for ikke at gøre sit arbejde godt nok. »det er ganske enkelt 
ikke tilstrækkeligt, at eCRI sender to medarbejdere til danmark i 
to dage og herefter konkluderer, hvordan det danske klima er med 
hensyn til racisme og fremmedhad. det er helt fint, at europarådet 
holder øje med forholdene i medlemslandene, men arbejdet skal 
gøres ordentligt og troværdigt.« Næstformand i Venstre lars løkke 
Rasmussen mente, at »Rapporten er baseret på løse påstande. der 
mangler dokumentation. der er kort sagt tale om videnskabeligt 
makværk«. I kristeligt dagblad skrev politisk redaktør Henrik 
Hoffmann-Hansen, at »Østrig-sagen var anskuelsesundervisning i, 
at danmark har et andet syn end de fleste europæiske lande på for-
holdet mellem menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati. 
det er måske forklaringen på, at rapporterne ikke har indflydelse 
på dansk politik. og på at de udenlandske observatører stadig ikke 
forstår os«. 627 

I de følgende dage var der spredte kommentarer til rapporten. I 
Weekendavisen skrev forfatter lars Bonnevie den 6. april 2001, at 
»Vi er en æreløs nation«, og at »den borgerlige regering, der efter 
al sandsynlighed vil blive resultatet af det næste folketingsvalg, vil 
som parlamentarisk grundlag skulle regne med stemmer fra et parti, 
som en vigtig, international organisation kvalificerer som racistisk«. 
elisabeth Arnold fra de radikale mente, at »tonen er blevet mere 
rå«. to dage senere kommenterede bl.a. chefredaktør på Politiken 
tøger Seidenfaden og professor Peter Nannestad rapporten og reak-
tionerne på den på to forskellige måder. tøger Seidenfaden mente, 
at »den offentlige, danske reaktion svarer nogenlunde til, hvordan 
den tyrkiske militærstyrede regering reagerede, da europarådet 
overvejede at smide dem ud for krænkelser af menneskerettighe-
derne«. Peter Nannestad udtalte, at »Hvis en af mine elever havde 
afleveret den rapport, var han dumpet, og hvis en af mine lektorer 
havde afleveret den, var han blevet fyret«. 628 
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Valget rykker nærmere

der skulle senest afholdes valg til folketinget den 11. marts 2002. 
fra sommeren 2001 og frem var der derfor valgkamp i luften, selv 
om valget ikke var blevet udskrevet endnu. Biskoppen i Århus kjeld 
Holm opfordrede i Jyllands-Posten den 1. juni 2001 politikerne til 
at føre en »anstændig« debat om udlændinge. kjeld Holm udtalte, 
at »Jeg vil ikke undertrykke debatten om de mange problemer, der 
er forbundet med flygtninge og indvandrere. den debat er nødven-
dig, men jeg opfordrer politikerne til at lade være med at stemple 
en hel gruppe som kriminelle − eller at gøre alle indvandrere til 
et problem. Alt for ofte overser man, at mange indvandrere og 
udlændinge bidrager positivt til samfundet«. Nævnet for etnisk 
ligestilling, hvor kjeld Holm var formand, havde ladet sig inspirere 
af Storbritannien. Her havde »kommissionen for racelighed« anbe-
falet de britiske politikere at skrive under på en erklæring, hvori de 
lovede at »undgå sprogbrug, som kan oppiske racehad«. de britiske 
politikere havde bl.a. forpligtet sig til følgende: »ikke at offentlig-
gøre materiale, som med stor sandsynlighed vil føre til fjendskab 
eller splid mellem etniske grupper«. og endvidere »At sikre, at 
alle i partiet lover at overholde disse principper og at opfordre 
medierne til at gøre det samme«. dette initiativ ville kjeld Holm 
dog ikke tage, idet det ville »afspore debatten og få den til at dreje 
sig om, hvorvidt vi kan tillade os at kræve sådan en underskrift 
fra politikerne«. Udlændingeordfører fra dansk folkeparti Peter 
Skaarup mente, at »der er gået inflation i den slags opfordringer, 
hvor moraliserende præster forsøger at diktere, hvad vi må mene, 
og hvad vi må sige. formålet er klart at knægte ytringsfriheden«. 
Venstres Birthe Rønn Hornbech udtalte: »Jeg kender kjeld Holm 
som en stor beskytter af mindretal. Så jeg ved, at han også vil være 
en stor beskytter af mindretallet af rapkæftede politikere.« Social-
demokratiet, Cd og Sf tog godt imod budskabet, og Cd’s Arne 
Melchior udtalte, at »Jeg er helt enig. det er ubeskriveligt ringe, at 
man konstant udsætter svagt stillede grupper for nedsættende og 
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forhånende bemærkninger«. I lederen tog Jyllands-Posten afstand 
fra kjeld Holms tanke og mente, at »tværtimod har rådet [Næv-
net for etnisk ligestilling] med sin berøringsangst og anstrengte, 
politiske korrekthed virket for, at man ikke må kalde tingene ved 
rette navn, når for eksempel repræsentanter for en etnisk minoritet 
er involveret i kriminalitet eller andre lyssky aktiviteter«. 629

Jyske Vestkysten spurgte i en leder den 2. juni 2001, hvad der 
var et »anstændigt debatniveau« og mente, at »Biskoppen har med 
sit »korrektheds« initiativ opnået det stik modsatte af hensigten: 
at skabe ekstra blæst om flygtninge og indvandrere«. Berlingske 
tidende mente på lederplads, at »tanken er god nok, men det er 
mere end tvivlsomt, om den handling, kjeld Holm forsøger at sætte 
bag tanken, vil have den tilsigtede virkning«. den 6. juni tog kjeld 
Holm til genmæle i Jyllands-Posten, hvor han om avisen bl.a. skrev, 
at »Men JP har i sin lederspalte travlt med at udnævne alle med en 
anden holdning end sig selv som politisk korrekte. På den måde 
afgør JP på forhånd, hvem der er kvalificerede i debatten, og især 
hvem der ikke er. JP’s overfladiske kategorisering strider om noget 
imod »den danske politiske tradition««. 630

debatten om europarådets racismerapport om danmark fortsatte. 
den konkrete anledning var den, at rapporten skulle til høring 
på det kongelige Bibliotek den 7. juni 2001. dagen før havde 
biskop kjeld Holm haft en kronik i Berlingske tidende, hvor han 
forvarede rapportens konklusioner. for kjeld Holm handlede det 
»ikke om nogle få lovregler, der skal ændres. det handler om en 
stor gruppe mennesker, der ikke bliver behandlet på lige fod med 
andre danskere. den kritik kan vi simpelthen ikke lukke øjnene for. 
(…) europarådet fastslår bare det, som de etniske minoriteter og en 
række uafhængige organisationer har sagt i flere år. I danmark er 
der forskel på folk − især hvis man har et fremmedartet navn eller 
en anden hudfarve«. Generelt mente kjeld Holm, at »der er ingen 
tvivl om, at rapporten har ramt et ømt punkt i danskernes selvfor-
ståelse. kritikken er ridser i den forkromede selvforståelse, og det 
kan være svært at håndtere, hvis man opfatter sig selv som perfekt«. 
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kommentator lars Hedegaard svarede kjeld Holm to dage senere. 
lars Hedegaard var enig med kjeld Holm i, at danskerne burde 
forholde sig til rapportens konklusioner: »Adskillige kritikere frem-
lagde åbent og med konkrete eksempler, hvilke grunde de havde 
til at afvise europarådets dokument. Men i stedet for at imødegå 
kritikken med argumenter valgte tilhængerne af den etniske elen-
dighedsteori at drage kritikernes motiver i tvivl.« om rapportens 
fremhævelse af danskernes angiveligt fejlagtige opfattelse af islam 
skrev lars Hedegaard: »Rapporten klager over, at fejlopfattelser af 
islam bliver fremmet af offentlige meningsdannere. eCRI har altså 
adgang til den sande islam (ellers kunne rapportens forfattere ikke 
udpege forkerte opfattelser) uden at delagtiggøre f.eks. danskerne 
i denne sandhed. Hvordan forestiller man sig så, at folk skal kunne 
undgå fejl?« 631 

den 7. juni 2001 skrev Politiken, at »Stort set samtlige inviterede 
politikere har meldt afbud til høringen, der er en opfølgning på den 
kritiske rapport, som europarådets kommission mod Racisme og 
Intolerance (eCRI) udgav i april«. Morten kjærum fra Center for 
Menneskerettigheder undrede sig: »en af rapportens konklusioner 
er netop, at politikerne er med til at skabe dagsordenen. Hele ind-
vandrer- og flygtningeområdet er meget debatteret, men alligevel 
er det svært at komme i dialog med politikerne. det er ærgerligt.« 
dagen efter bragte samme avis en artikel med overskriften »Svær 
debat om racisme«. det socialdemokratiske medlem af europa-
parlamentet Helle thorning-Schmidt udtalte − på baggrund af 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen og finansminister Mogens 
lykketofts afvisning af rapportens konklusioner − at »Når reak-
tionen mod rapporten har været så voldsom, skyldes det måske, at 
man har svært ved at modtage kritik, når man betragter sig selv 
som foregangsland. Men vi må lære også at blive foregangsland i 
at modtage kritik«. folketingskandidat for de radikale Naser kha-
der forstod derimod godt de mange kritikere af rapporten: »Jeg 
benægter ikke, at der er problemer med diskrimination, men man 
skal være meget varsom med at råbe ulven kommer. Rapporten 
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bidrager ikke med noget nyt, og der er en problematisk tendens til, 
at hele menneskerettighedsindustrien tager patent på udlændinge-
debatten.« Samme dag bragte Berlingske tidende en reportage fra 
høringen om rapporten. Journalist på artiklen var olav Hergel, der 
lagde ud med en personlig beretning: »kender de det? Man sidder 
på det kongelige Bibliotek i københavn. Midt i dronningesalen 
i den Sorte diamant, hvor Nævnet for etnisk ligestilling har 
inviteret en lang række begavede mennesker ned for at diskutere 
europarådets kritiske rapport om racediskrimination i danmark. Så 
sker der noget med én. Midt i det hele tager man sig selv i at savne 
Venstres udlændingeordfører, Birthe Rønn Hornbech. kender de 
det? det gør de måske ikke, og helt ærligt, så har deres udsendte 
heller ikke haft det sådan før. Men i går skete det. det kom lidt efter 
lidt.« de kritiske røster havde været Naser khader og ekstra Bladets 
redaktør Bent falbert. Bent falbert havde under debatten udtalt, at 
mere end noget andet var det »vanviddet, der lyste ud af rapporten. 
det, der undrer mig allermest, er, at de to forfattere kunne holde 
ud at være her så længe, når her nu var så rædselsfuldt«. derud-
over var der stort set udelukkende indlæg, der forsvarede rappor-
tens konklusioner, og især Naser khader måtte stå for skud. olav 
Hergel gav følgende beskrivelse af Arne Melchior fra Cd: »Arne 
Melchior fra Cd var også til stede. Han rejste sig rystende af vrede 
og sagde, at Naser khader − der tidligere har kaldt Arne Melchior 
for en halal-hippie − med sin kritik af indvandrerorganisationerne 
og rapporten »spyttede i sin egen rede«.« tre dage senere bragte 
Bt en meningsmåling, der viste, at 83 pct. af danskerne var imod 
eCRI’s anbefaling af at favorisere medier, der omtalte flygtninge 
og indvandrere positivt. 6 pct. støttede ideen. 632 

den 21. juli 2001 kunne Jyllands-Posten fortælle om et »Borger-
ligt ungdomsoprør mod Venstre«. konservativ Ungdom, kristeligt 
folkepartis Ungdom og Cd’s Ungdom mente, at Venstres udlæn-
dingepolitiske kurs var for hård. landsformanden for konservativ 
Ungdom Mikkel Strøh kiil udtalte, at »Venstre satser entydigt på 
stramninger i udlændingepolitikken. det er helt uacceptabelt. Partiet 
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deler stort set folk ind efter hudfarve. det er ikke borgerlig politik, 
der bør være lig med frihed for individet. Men man kan ikke sige, at 
det er frihed for udlændinge, hvis der lægges flere og flere begræns-
ninger på dem«. Næstformanden for Cd’s Ungdom Henrik Stilling 
mente, at »Hvis Venstres politik bliver en ny regerings politik, så 
har jeg svært ved at se, at vi kan støtte en ny regering på nogen som 
helst områder. det samme kan jeg kun råde Cd til«. dagen efter 
svarede Venstres udlændingeordfører ved at sige, at »Jeg opfordrer 
dem til omgående at fremlægge deres fælles politiske program for 
offentligheden til diskussion og nærmere vurdering. Jeg forventer 
naturligvis, at forslaget også indeholder en beskrivelse af konsekven-
serne for danmarks fremtid med fri indvandring, og hvordan man 
vil besvare de spørgsmål, der måtte opstå i den anledning«. Mikkel 
Strøh kiil fra kU var glad for opfordringen, »men jeg er ikke sikker 
på, at vi kan blive enige i de syv spørgsmål. Vi er enige om, hvad 
der ikke må ske: At give de fremmede skylden for alt, der er galt i 
samfundet. liberalisme står for frihed for individet, og jeg har derfor 
meget svært ved at se, hvordan man kan forsvare, at man vil lave 
stramninger i flygtninge-indvandrerpolitikken, som begrænser deres 
frihed. det kan vi ikke støtte«. 633 

den 19. august 2001 indrykkede dansk folkeparti en annonce, 
hvor de 4.742 personer, der indtil da i 2001 havde fået dansk stats-
borgerskab, blev nævnt ved navns nævnelse. dagen efter havde 
fyens Stiftstidende en artikel med overskriften »Indvandrere po-
litianmelder Pia & Co.«. det var formanden for flygtninge- og 
Indvandrerrådet i odense Ahmed Bozo, som ville trække Pia 
kjærsgaard og dansk folkeparti i retten. Han udtalte, at »dansk 
folkepartis fremfærd er i denne sammenhæng både diskrimine-
rende og racistisk. de nye danske statsborgere kan se sig hængt 
ud i avisen som mindreværdige og ikke accepterede. det er en 
svinestreg. det er ikke nok, at de andre partier lægger afstand og 
beklager. dansk folkeparti er inde på en meget farlig vej og skal 
standses. Jeg forstår ikke, at partiet vil så gift for de nye danskere, 
der vil integrere sig i det danske samfund«. en af dem, der var 
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nævnt i annoncen, Mona Nimeh Bahij, sagde, at »dansk folkeparti 
har ret til at sige deres mening, men de skal ikke ødelægge andres 
liv, og det synes jeg, at de gør med deres annonce. Jeg føler ikke, 
at jeg bliver respekteret som rigtigt menneske«. dagen efter igen 
sagde afdelingsforstander og jurist ved danmarks Journalisthøjskole 
oluf Jørgensen, at »Man får statsborgerskab i kraft af en lov, der er 
offentlig. dansk folkeparti har derfor ikke brudt nogen fortrolig-
hed, og derfor mener jeg ikke, at annoncen er ulovlig«. Samme dags 
avis kunne fortælle, at der i den forløbne treårige periode var givet 
mere end 40.000 statsborgerskaber i danmark. Søren krarup, der 
var blevet folketingskandidat for dansk folkeparti, forsvarede i et 
indlæg i Jyllands-Posten dansk folkepartis annonce. Indledningen 
lød: »Hvis de vil udsætte dem selv for noget uhyggeligt, skal de 
anskaffe dem de love, hvormed folketinget meddeler fremmede 
statsborgerskab i danmark. Jeg garanterer for virkningen. (…) disse 
mange sider med disse uendelige rækker af arabiske navne – de river 
sindet op på en dansk læser.« 634 

den 27. august 2001 skrev Information, at dansk folkepar-
tis leder Pia kjærsgaard ville lave en pagt om udlændingepoli-
tikken med Venstre, de konservative og Socialdemokratiet. Pia 
kjærsgaard udtalte, at »Hvis vi skal lave revolutioner, så er det 
dansk folkeparti og Socialdemokratiet, der skal være enige«. 
Socialdemokratiets integrationsordfører lars kramer Mikkelsen 
sagde til forslaget, at »Med de udmeldinger og den politik, som 
dansk folkeparti fører på området, har jeg utroligt svært ved at 
se, hvor partiet kan indgå i en såkaldt national pagt«. Han be-
grundede sin afvisning med, at dansk folkeparti intet gjorde for 
at få udlændinge til at fungere bedre i det danske samfund: »Jeg 
må bare sige, at jeg ikke til dato har set dansk folkeparti blandt 
dem, som søger at lave en ordentlig integrationspolitik. Jeg har 
kun hørt dem tale om at begrænse antallet.« Ifølge Århus Stifts-
tidende var ideen til en sådan pagt opstået, efter at Venstres leder 
og oppositionens statsministerkandidat Anders fogh Rasmussen 
weekenden forinden havde foreslået en lignende pagt med den 
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forskel, at de radikale, Cd og kristeligt folkeparti skulle deltage. 
dette var blevet afvist af Pia kjærsgaard, idet hun ikke mente, at 
der ville blive tale om nogen stramninger. 635

Berlingske tidende fortalte den 8. september 2001, at lars kra-
mer Mikkelsen fra Socialdemokratiet lagde op til et indgreb for at 
få nedbragt antallet af familiesammenføringer. Baggrunden var den 
stigning, der kunne iagttages, fra Nyrup-regeringen var trådt til 
i 1993. dengang havde tallet ligget på under 6.000 om året, hvor 
det i år 2000 var nået op på 12.571. kramer Mikkelsen udtalte, at 
»Min grænse ligger ved det antal, der kom sidste år, og derfor bør 
vi følge tallet meget nøje. det skal ikke ændre sig ret meget, før 
jeg mener, at vi må slå en prop i hullet i form af et indgreb. det er 
et problem for integrationen, hvis der er tale om folk fra feudale 
samfund, som meget vanskeligt lader sig integrere på arbejdsmarke-
det«. den radikale elisabeth Arnold var ikke enig og sagde, at »Vi 
har strammet nok i de senere år, og jeg vil ikke forhindre danske 
statsborgere i at gifte sig med udlændinge under nogen omstæn-
digheder. Jeg nægter at sætte grænser«. I en kommentar mente 
avisens Jesper termansen, at »Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 
(S) har hidtil forsøgt at styre uden om en meget følelsesladet debat 
om flere stramninger i udlændingepolitikken. Men et internt pres 
for at begrænse det voksende antal familiesammenføringer gør det 
stadig vanskeligere for S at lægge låg på. det kan få en central rolle 
i valgkampen«. Birthe Rønn Hornbech fra Venstre tvivlede på, at 
kramer Mikkelsens udtalelser var udtryk for en generel holdning 
i regeringen, og på linje med Pia kjærsgaard ville hun forhøre 
sig hos indenrigsminister karen Jespersen. kultursociolog eyvind 
Vesselbo, der var folketingskandidat for Venstre, mente, at der var 
tale om et »panikudspil, der ikke har en jordisk chance«. Ves-
selbo sagde, at kramer Mikkelsens forslag havde karakter af en 
kvoteordning, og en sådan kunne ifølge Vesselbo anvendes over 
for flygtninge, men ikke over for familiesammenføringer. Skulle 
der for alvor gøres noget for at nedbringe tallene, ville det ifølge 
Vesselbo være nødvendigt at fjerne det eksisterende retskrav på 
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familiesammenføringer. dette ville danmark kunne gøre uden at 
komme i karambolage med de internationale konventioner, mente 
han: »de enkelte lande kan selv bestemme kriterierne, ellers havde 
man aldrig kunnet gennemføre de seneste ændringer på området, 
bl.a. kravet om en passende bolig, forsørgelseskriteriet og alders-
kriteriet på 25 år.« 636 

et par uger senere trak det atter overskrifter, at der kom meldin-
ger fra den socialdemokratiske folketingsgruppe om stramninger 
i udlændingepolitikken. Retspolitisk ordfører Henrik Sass larsen 
udtalte, at »Vi vil ikke have et samfund i samfundet og har sat alle 
nødvendige ressourcer af til integration. derfor er det op til de 
indvandrere, som ikke er integreret, at svare på, hvad de egentlig 
vil i dette land«. Samtidig havde indenrigsminister karen Jesper-
sen sagt, at Socialdemokratiet var »på bølgelængde« med Venstre i 
udlændingepolitikken. denne melding kom, efter at Anders fogh 
Rasmussen på Venstres landsmøde havde krævet øjeblikkelige 
stramninger over for »asylsnyd« og et opgør med »slapheden« i 
udlændingepolitikken. 637

den 2. oktober 2001 kunne Information fortælle, at tidligere 
indenrigsminister Birte Weiss ikke genopstillede til folketinget. 
Hendes beslutning havde ifølge hende selv ikke noget at gøre med 
uenighed om udlændingepolitikken: »det er almindeligt kendt, at 
der er meningsforskelle i Socialdemokratiet om udlændingepoli-
tikken, men det synes jeg, at vi har klaret på en meget civiliseret 
måde. det har overhovedet intet med det at gøre.« Hun advarede 
mod religiøs og kulturel forfølgelse af muslimer efter terrorangrebet 
den 11. september (som omtales nedenfor) og sagde, at »det er ikke 
muslimerne, der står bag dette. det er nogle konkrete, forbryde-
riske mennesker, der så også har det specielle, at de er muslimske 
fundamentalister. ethvert forsøg på at etablere en form for kollektiv 
skyld på baggrund af den religion, som folk bekender sig til, er li-
geså afskyvækkende i dette tilfælde, som da man for 60 år siden med 
et religiøst udgangspunkt gav jøderne en kollektiv skyld«. to dage 
senere havde cand.mag. i filosofi Peter tudvad en kronik i ekstra 
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Bladet under overskriften »Skal vi nu klippe »araberpigerne««. Pe-
ter tudvad skrev bl.a.: »forfølgelsen af muslimer i danmark er en 
realitet. Hvornår ender politikeres og mediers oppiskede stemning 
med, at selvbestaltede hævnere går på gaden og opfører sig som i 
befrielsesdagene i maj 1945?« 638 

Under folketingets åbningsdebat, gengivet i Information, Week-
endavisen og ekstra Bladet den 5. oktober 2001, var Venstres leder 
Anders fogh Rasmussen blevet kritiseret af både kristeligt folke-
parti og Cd. kristeligt folkepartis formand Jann Sjursen fastholdt 
sin støtte til en V-k-regering efter et valg, men kun »på trods« af 
udlændingepolitikken, og han udtalte, at »lad være med, hr. Anders 
fogh Rasmussen, at bruge udlændingepolitikken som rambuk for 
at vinde regeringsmagten. der er mange andre, gode argumenter 
for et opgør med socialdemokratisk systemtænkning«. Cd’s leder 
Mimi Jakobsen beskyldte Anders fogh Rasmussen for at misbruge 
statistiske oplysninger, idet fogh Rasmussen havde slået på, at hver 
ottende nyfødte i danmark havde en udenlandsk mor: »Hvad skal 
vi bruge den oplysning til? Bare fordi man har en udenlandsk mor, 
så er man ikke et problembarn.« Weekendavisen kunne citere de 
radikales elisabeth Arnold for at beskylde Anders fogh Rasmussen 
for ikke at helme, »før den sidste brunøjede person er smidt ud af 
landet«. ekstra Bladet refererede fra en udtalelse af Venstres leder, 
der – efter at Pia kjærsgaard havde gengivet den tyrkiske statsleder 
kemal Atatürk udsagn om, at der kun var en civilisation, og det 
var den vestlige – sagde, at »denne udtalelse er udtryk for en dyb 
fundamentalisme. At sige, at der kun findes én civilisation. det er 
fundamentalister i alle lejre, der spærrer for, at vi kan få løst op 
for de spændinger, der skaber de globale problemer«. om dansk 
folkeparti havde fogh Rasmussen sagt, at »dansk folkeparti går i 
et stadig mere skingert tonefald i selvsving. flere og flere i partiet 
må da tage afstand fra det«. Ni dage senere stod der i Jyllands-Po-
sten, at Pia kjærsgaard og Anders fogh Rasmussen havde haft et 
hemmeligt møde, hvor luften imellem dem var blevet renset. Pia 
kjærsgaard udtalte, at »Vi har nu haft en fornuftig drøftelse. Vi har 
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hver vores udgangspunkter, og jeg sagde til Anders fogh Rasmus-
sen, at man ikke skal lade sig provokere af regeringen og dens støt-
tepartier. for det synes jeg, at han gjorde«. kemal Atatürk havde 
mere præcist sagt, at »Civilisation betyder europæisk civilisation. 
der er ikke nogen anden«. 639

den 27. oktober 2001 fortalte Berlingske tidende, at økonomi-
minister Marianne Jelved fra de radikale var parat til at se på ethvert 
forslag til nye stramninger af udlændingeloven, som indenrigsmi-
nister karen Jespersen måtte komme med: »Vi har den holdning, 
at vi ser med åbent sind på alle de forslag, der bliver lagt foran os. 
Hvis karen Jespersen har et forslag til, hvordan man begrænser 
antallet af dem, der kommer til danmark, så ser jeg på det. den 
eneste grænse, jeg kan definere, i forbindelse med lovgivningsar-
bejdet – det er retsstaten.« Marianne Jelved ville ikke konkretisere, 
hvilke stramninger der kunne blive tale om, og hun frygtede ikke, 
at der ville komme et forslag, som de radikale ikke kunne leve 
med og derfor måtte forlade regeringen: »det bliver i givet fald 
Socialdemokratiet, der skal forlade regeringen.« Statsministeren 
ønskede ikke at svare på, om han støttede karen Jespersens forslag 
om stramninger. Venstres folketingskandidat troels lund Poulsen 
mente, at Nyrup Rasmussen førte tvetunget tale, og han skrev, at 
»Han [Nyrup Rasmussen] ved nemlig udmærket, at et folketings-
valg lurer lige om hjørnet. Han ved nemlig udmærket, at Venstre 
og andre borgerlige partier gennem de seneste år har presset på for 
at få gennemført de nødvendige stramninger på udlændingeom-
rådet, men hver gang har statsministerens svar været, at det var der 
sandelig ikke behov for«. 640 

den 31. oktober 2001 udskrev statsminister Poul Nyrup Ras-
mussen valg til folketinget til afholdelse den 20. november. det 
blev en kort valgkamp, hvor udlændingepolitikken var et af valgets 
absolutte hovedtemaer. den 2. november skrev ekstra Bladet, at 
antallet af familiesammenføringer ville vokse kraftigt i løbet af den 
næste tyve års periode, idet antallet af giftemodne, unge indvan-
drere ville vokse fra 6.000 til omkring 40.000. Socialdemokratiets 
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udlændingeordfører lars kramer Mikkelsen udtalte, at »tallet er 
skræmmende. fremskrivninger er ikke nogen lyksalighed, men 
denne viser med al ønskelig tydelighed, hvad der vil ske, hvis vi 
ikke foretager os noget. det handler om at gøre indvandrerne 
forståeligt, at de fandeme skal begynde at finde deres ægtefæller 
her«. formanden for Indenrigsministeriets særlige tænketank om 
integration tvivlede på, at stramninger ville løse problemet. Han 
mente i stedet, at indvandrerne ville gifte sig dansk, hvis de var 
bedre integreret. Hüseyin tas, der var venstrepolitiker i farum, 
forklarede til Weekendavisen, at de unge på sommerferie i tyr-
kiet mødte deres fætre og kusiner til fester og på den måde fandt 
hinanden. På spørgsmålet om ikke det var mærkeligt, at de unge 
kom mere til fest i tyrkiet end i dagligdagen i danmark, og at 
der f.eks. var diskotekerne, svarede Hüseyin tas, at »Ja, de fleste af 
drengene går på diskotek, men det gør ikke så mange af pigerne«. 
Politikens leder dagen efter slog fast, at »familiesammenføringer 
er ikke problemet«. 641

karen Jespersen spillede tidligt i valgkampen ud med at sige, at 
der skulle ske en begrænsning af familiesammenføringerne. Ved 
en pressekonference sammen med partifællen Henrik dam kri-
stensen ville hun ikke konkretisere, hvordan en stramning skulle se 
ud, men det ville Henrik Sass larsen fra Socialdemokratiet gerne: 
»Antallet af familiesammenføringer skal begrænses. Hver sten skal 
vendes, også hvis det betyder, at retskravet skal fjernes. det her skal 
ikke ramme en lægestuderende, der finder en kæreste i USA, men 
vender sig mod indvandrernes familiesammenføringer i anden og 
tredje generation.« Marianne Jelved fra de radikale erklærede sig 
omgående uenig med regeringspartneren. 642 

den 7. november 2001 fortalte Politiken, at Venstre var kommet 
med sit bud på en stramning af udlændingeloven. Birthe Rønn 
Hornbech, der fremlagde forslaget, sagde, at »der er kun én vej 
frem, og det er at sige, at personer fra indvandrerlande ikke kan få 
familiesammenføring«. Meningen var at afskaffe retskravet og lade 
det være et administrativt skøn fra sag til sag, om man kunne få en 
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ægtefælle til danmark. Birthe Rønn Hornbech pegede særligt på, 
at tyrkere, pakistanere og måske somaliere efter de nye regler ikke 
ville få tilladelse til familiesammenføring. Indenrigsminister karen 
Jespersen mente, at forslaget var racediskriminerende, idet Venstre 
udpegede bestemte lande, hvorfra det ikke ville være muligt at 
komme til danmark. dagen efter udtalte Venstres leder Anders 
fogh Rasmussen, at »Reglerne skal være ens for alle. Vi kunne ikke 
drømme om at diskriminere mod bestemte grupper med en anden 
etnisk baggrund«. dagen efter udtalte den socialdemokratiske fol-
ketingskandidat Sophie Hæstorp Andersen, at »jeg tror, at det bliver 
meget svært at finde en måde at lave stramninger i familiesammen-
føringsloven, uden at det virker diskriminerende«. Sophie Hæstorp 
Andersen mente, at der skulle ske en holdningsændring over for 
unge med en anden oprindelse end dansk: »Vi skal signalere til de 
unge, at vi har brug for dem. I dag uddanner de sig jo til læger og 
ingeniører, fordi de ved, at hvis mosten bliver for hård i danmark, 
så kan de rejse videre til et andet land. den holdning skal væk, 
og det kommer den kun, hvis vi stiller krav og selv giver igen.« 
konkret foreslog Hæstorp Andersen, at man kunne tage eksamen 
i f.eks. urdu og arabisk i skolen: »Jeg kunne tænke mig, at fagene 
med modersmålsundervisning blev opgraderet, sådan at man kan 
tage eksamen i det. det danske samfund får i fremtiden brug for 
folk, der kan begå sig på flere sprog og i flere kulturer. det er også 
at vise de unge med en anden etnisk baggrund end dansk, at vi 
mener, de er noget særligt ved at anerkende deres kulturbaggrund, 
og at vi kan bruge dem.« 643 

om befolkningsfremskrivninger

der var fra juli måned 2001 og frem en debat om fremskrivnin-
gen af befolkningen i danmark. debatten foregik samtidig med 
den almindelige debat om danmarks ændring fra et monokultu-
relt til et multikulturelt samfund. I en kronik i kristeligt dagblad 
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skrev idéhistoriker Jens erik kristensen således bl.a., at »Multikul-
turaliseringen af samfundet er en proces, vi selv har fremavlet − 
med eller uden indvandring. Vi har således ikke blot fået særskilte 
generationskulturer som ungdoms- eller ældrekulturer, men også 
virksomhedskulturer, rockerkulturer, bøssekulturer og selvfølgelig 
indvandrerkulturer«. 644

den 16. juli 2001 havde Jyllands-Posten en artikel med over-
skriften »Borgerlige skræmte over ny prognose«. I artiklen hed det, 
at »Baggrunden for partiernes reaktion er en ny befolkningsfrem-
skrivning fra danmarks Statistik, der som omtalt i Jyllands-Posten 
i går viser, at antallet af indvandrere inden næste århundredeskifte 
vil udgøre 16,4 procent af befolkningen, mens 14,9 procent vil være 
efterkommere. dertil kommer de indvandrere, der i perioden har 
fået dansk statsborgerskab«. Birthe Rønn Hornbech fra Venstre 
udtalte, at »der er overhovedet ingen kontrol med indvandringen 
i danmark. der kommer årligt tusinder af spontane flygtninge til 
landet. fortsætter den tendens, smadrer vi vort eget land. Vi får 
flere uroligheder og en langt større separation mellem grupperne i 
landet«. lene espersen fra de konservative sagde, at »Vi skal holde 
fast i danmark som nationalstat og de værdier, som binder os sam-
men. kan vi det, er det sådan set ligegyldigt, om man har en anden 
etnisk baggrund. de skal blot forstå den danske kultur, sprog og 
religion«. fra Socialdemokratiet havde Jytte Andersen den kom-
mentar, at »Jeg er imod et indvandrerland, hvis vores værdier sættes 
over styr. der er værdier, der ikke er til diskussion. Ingen islamisk 
lære skal bestemme, hvordan danmark skal se ud«. 645 

dansk folkepartis leder Pia kjærsgaard skrev i et indlæg to 
dage senere, den 18. juli 2001, i Jyllands-Posten, at »det er ikke 
for sent at rette danmark op, men det begynder at haste, hvis vi 
skal undgå et multietnisk kaos-samfund«. Samme dag var der i 
Information flere politikere, der kritiserede danmarks Statistik 
for deres fremskrivninger. Arne Melchior fra Cd udtalte, at »det 
er jo direkte forrykt. Hvis alle andre institutioner end danmarks 
Statistik kom med sådan en udmelding, ville man beskylde dem 
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for at være ondsindede. det tror jeg nu ikke, at de er på dan-
marks Statistik. Men i danmark går der en sygdomsbacille rundt, 
der hedder fremmedfrygt, og den har nu også smittet danmarks 
Statistik«. Sf’s udlændingeordfører knud erik Hansen mente, at 
»Med en fremskrivning til 2100 er man ude i tredje generation 
− mindst. det vil sige, at de rødder, man har tilbage, helt sikkert 
har ændret sig gennem årene, så man i højere grad er blevet en 
del af det samfund, man er vokset op i, end det ens forældre kom 
fra. derudover er danmark om 100 år et andet og mere interna-
tionaliseret land end i dag«. to dage senere skrev Information, at 
det var uheldigt, at danmarks Statistik anvendte etniske kriterier: 
»den eneste demokratisk-forsvarlige nationalitetskategori er stats-
borgerbegrebet. er man dansk statsborger, så er man dansker − 
uanset hudfarve, religion og racemæssig herkomst. Hvis etnicitet 
er en gyldig kategori for den offentlige statistik, så burde hudfarve 
og religion jo også være det. det har man i det mindste tidli-
gere haft gevaldige erfaringer med.« Skribent og psykoterapeut 
Carsten Grolin gik i rette med lederskribenten Jørgen Staun seks 
dage senere, hvor Carsten Grolin bl.a. skrev, at »Sandheden er, 
når man kigger statistikkerne og fremskrivningerne igennem, at 
virkeligheden altid har vist sig at være værre. tag f.eks. progno-
serne om koncentrationen af indvandrere i bestemte kommuner 
(ghettoisering), forudsigelser af massive koncentrationer af ind-
vandrere på bestemte skoler, antallet af muslimske borgere etc. 
etc. Jørgen Staun kan helt elementært heller ikke læse, for så ville 
han vide, at der er taget højde for hans 7. generationsindvending. 
der er kun regnet med efterkommere af indvandrere, som ikke 
er danske statsborgere. det kan nu også være lige meget, for der 
er ikke meget, som tyder på, at de muslimske indvandrere glider 
ind i det danske samfund efter nogle generationer«. 646 

den 13. august 2001 kunne Jyllands-Posten fortælle, at »Ishøj på 
vej mod tosproget flertal«. 40 pct. af alle skoleelever i Ishøj kom-
mune var tosprogede, og hvis udviklingen fortsatte, kunne det 
forudses, at Ishøj inden for en overskuelig årrække ville få et flertal 
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af tosprogede borgere. tre dage senere kunne samme avis fortælle, 
at indvandrere og efterkommere ville blive en alvorlig belastning 
for samfundet, hvis ikke de i større omfang kom i arbejde. Bl.a. 
gik 38 pct. af de samlede udgifter til kontanthjælp til de fem pct. 
af befolkningen, der stammede fra ikke-vestlige lande. 647 

den 2. september 2001 citerede Bt sociolog Henrik dahl for at 
sige, at »en indvandring i det nuværende tempo vil, som danmark 
fungerer i dag, få landet til at bryde sammen. det er der ingen tvivl 
om. det vil føre til et totalt politisk sammenbrud. Velfærdsstaten vil 
bryde sammen. det vil være fuldstændig idiotisk ikke at erkende 
det«. Henrik dahls udtalelser faldt, efter at indvandrerforsker Hans 
kornø Rasmussen i radioen havde offentliggjort tal, der viste, at 
hver fjerde nye borger i danmark kom fra tredjelande uden for 
europa og Nordamerika. Henrik dahl fortsatte: »Indvandrings-
lovene er lavet til situationer, hvor man er på studietur i udlandet 
og får en schweizisk kæreste og gerne vil have hende med hjem. 
Systemet kan godt håndtere den slags. Systemet er ikke lavet til en 
systematisk kolonisering fra tyrkisk eller pakistansk side. den form 
for kolonisering var uforudset, da man lavede de her regler. Selv-
følgelig er man nødt til at lave hele den tænkning om. de radikale 
må for eksempel holde op med at dyrke konventioner, som om de 
var skrevet af Gud personligt. det radikale Venstres udlændinge-
politik er en kolossal katastrofe.« dagen efter sagde løsgænger i kø-
benhavns Borgerrepræsentation lubna elahi (hun havde meldt sig 
ud af Socialdemokratiet i protest mod partiets udlændingepolitik) 
til Henrik dahls udtalelser, at »Jeg føler mig utrolig provokeret af 
hans udtalelser. Hvor mange pakistanere vil han have? 100? Vi har 
ingen problemer med at betale skat, og han kan starte med mig. 
Jeg kender ingen pakistanere på bistandshjælp. de fleste pakistanere 
har en borgerlig tankegang og tror på, at de er deres egen lykkes 
smed. de er ambitiøse og arbejdsomme«. 648 

den 27. august 2001 kunne man læse i Bt, at politiet var blevet 
angrebet i Vollsmose. På grund af en melding om en brand i en 
container kom en patruljevogn til stede, og kort efter blev et stykke 
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af en fortovsflise kastet mod politibilen, men ramte ved siden af. 
Med skud fra en luftbøsse blev politiet endvidere beskudt med 
syv-otte skud. to dage senere skrev fyens Stiftstidende, at »Politi 
har lært af Vollsmoseballade«. da politiet havde fået melding om, 
at der var slagsmål og ildebrand i Bøgeparken i Vollsmose, var der 
flere betjente, der på afstand kunne se, at der ikke var nogen brand, 
men derimod en gruppe på knap 20 unge, der stod og ventede. 
Politiet var derfor ikke kørt ind i området. Chefkriminalinspektør 
ole Højer Pedersen sagde, at »Vi har lært af tidligere konfrontatio-
ner. I dette tilfælde var der ikke hold i anmeldelsen, og derfor var 
der ingen grund til at køre ind og tage en konfrontation«. Højer 
Pedersen fortsatte: »Jeg mener ikke, tingene står værre til i Volls-
mose lige nu. Søndag havde vi kørt en større aktion mod dem, der 
kører på ulovlige knallerter på stisystemerne i området, og det kan 
meget vel være nogle af dem, der havde set sig sure på os.« Han 
troede ikke på, at området på et tidspunkt ville nå en tilstand af 
permanent ro: »Man kan jo håbe, men jeg tror, det er den slags, 
der vil poppe op en gang imellem.« 14 dage senere fortalte samme 
avis, at frimærkeklubben i Vollsmose havde været tvunget til at 
forlade de lokaler, de brugte som mødested. Ved det seneste møde 
var der kl. 20.30 blevet smidt en brosten gennem vinduet, hvor 
klubbens kasserer var blevet overdænget med glasskår. I de næste 
minutter regnede det med sten, flisestumper og andet kasteskyts 
mod ruderne. Politiet var blevet tilkaldt, og frimærkesamlerne var 
i kortege blevet eskorteret væk af politiet. 649 

den 12. september 2001 fortalte Jyllands-Posten, at yngre og yngre 
danske piger blev udnyttet seksuelt af indvandrerdrenge og i en del 
tilfælde blev voldtaget af deres kærester. Mette Severin, der var lærer 
og socialarbejder og selv boede i Vollsmose, udtalte, at »det er vigtigt, 
at man får fat i forældrene nu. også forældre til indvandrerunge. 
Mange tror fejlagtigt, at det er et problem, som hæfter sig til islam, 
fordi drengene i mange tilfælde er muslimer. Men i virkeligheden 
lægger koranen skarp afstand til seksuelle krænkelser af andre men-
nesker. det ved drengene bare ikke. derfor skal man have fat både i 
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børnehaveklassen, i skolen og hele vejen op gennem systemet«. fem 
dage før kunne Politiken fortælle, at to tredjedele af de sigtede el-
ler mistænkte i forbindelse med voldtægtssager i københavn havde 
flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Sekretariatsleder for Nævnet 
for etnisk ligestilling Mandana Zarrehparvar var ifølge avisen ra-
sende over, at københavns Politi havde offentliggjort tallene. Hun 
mente, at politiet burde have sendt tallene til de sociale myndighe-
der i stedet for til offentligheden: »Selvfølgelig er der et problem, 
og jeg synes også, det er forkasteligt, at der er nogen, der kan finde 
på sådan noget. Men politiet puster bare til ilden ved at sende sådan 
nogle tal ud. de burde bruge tallene i et samarbejde med de sociale 
myndigheder.« 650 14 dage inde i det nye år (2002) fortalte fyens Stift-
stidende om »Stadig stigende indvandrerkriminalitet«. odense Politi 
måtte bruge dobbelt så lang tid på bandekriminalitet som planlagt, 
og chefkriminalinspektør ole Højer Pedersen fortalte, at »Vi oplever 
en generel stigning i antallet af sager, hvor unge med udenlandsk 
baggrund er gerningsmænd«. Højer Pedersen fortsatte med at sige, 
at »Vi ser, en del af kriminaliteten sker i blokke. det er som om, 
de vil have sjov i gaden, og der findes ingen bremse hos dem som 
hos andre. et røveri er ikke noget, de tager afstand fra, men snarere 
noget, som det er sjovt at være med til«. Seks dage senere kunne 
JP-københavn fortælle, at »dørmænd jagtes af indvandrerdrenge«. 
direktør i vagtfirmaet PA Peter Andreasen fortalte, at »trusler på 
livet og overfald på dørmænd er et stort problem. og situationen 
er i dag så voldsom, at vi har sagt nej til at stå for sikkerheden på en 
lang række diskoteker. Vores ansatte tør ikke længere at udføre deres 
arbejde bestemte steder«. 651 

kirkeminister Johannes lebech fra de radikale opfordrede i Jyl-
lands-Posten den 18. september 2001 danskerne til at tale med 
muslimerne. Han mente, at det var afgørende at få et nuanceret 
billede af muslimerne, og at dette kun kunne lade sig gøre, hvis der 
var en dialog: »den afgørende opgave for hver enkelt dansker er at 
se nuancer i tingene. det er rigtigt, at der er ekstreme muslimske 
grupper i danmark. Men de udgør en meget, meget lille del af 
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den muslimske befolkningsgruppe. der er derimod to meget store 
grupper, som enten er moderate eller i praksis ikke dyrker islam på 
nogen nævneværdig måde. Hvis vi danskere taler med muslimer, så 
vidt det er muligt i vores hverdag − på arbejdspladsen, i nabolaget, 
i forretningslivet og alle andre steder, har vi mulighed for at få øje 
på disse nuancer. Hvis vi derimod ikke får kontakten, risikerer vi 
at isolere muslimerne i det danske samfund med den konsekvens, 
at de moderate bliver skubbet væk fra integration og i retning af 
de ekstreme.« 652 

den 4. januar 2002 refererede Information fra en undersøgelse 
lavet af kultursociolog Connie Carøe Christiansen, som mente, at 
islamistiske aktiviteter også bidrog til integration: »de går ind for 
integration, men på en anden måde end den, staten forestiller sig, 
idet de eksplicit tager udgangspunkt i islam. Men de vedkender sig, 
at det danske samfund er ved at ændre sig i kraft af indvandring, 
og at de er en del af disse ændringer.« Bestyrelsemedlem i PoeM 
Mona Sheikh sagde i samme artikel: »At man kan være troende 
muslim og pæredansk er bare en ny cocktail, der vil være medvir-
kende til, at islam får et nyt ansigt i europa og danmark.« Imam 
fatih Alev udtalte til Politiken godt 14 dage senere, at »det irriterer 
mig, at det alene er os − muslimerne − der skal gå på kompromis 
i værdidebatten. I stedet for at afvise de islamiske værdier som re-
aktionære kunne det danske samfund lære af dem«. 653

karen Jespersen havde, mens hun stadig var indenrigsminister, 
nedsat en tænketank, der bl.a. skulle lave befolkningsfremskriv-
ninger med hensyn til antallet af indvandrere og efterkommere fra 
mindre udviklede lande i danmark. den 1. februar 2002 kunne 
Bt så fortælle, at der uden stramninger i udlændingelovgivningen 
ville være dobbelt så mange indvandrere 20 år senere. I artiklen 
blev det understreget, at tredjegenerationsindvandrere ikke talte 
med i statistikken, da de registreredes som danskere. Ritt Bjer-
regaard udtalte på baggrund af tallene, at »Antallet i sig selv udgør 
ikke noget problem. Problemet er, at mange med en udenlandsk 
baggrund ikke har noget arbejde i danmark. enten på grund af 
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fordomme hos arbejdsgiverne − eller fordi de mangler kvalifika-
tioner«. Integrationsminister Bertel Haarder afviste, at de offentlige 
udgifter ville stige voldsomt som følge af et stigende antal personer 
på overførselsindkomst, mens kristeligt folkepartis formand Jann 
Sjursen sagde, at problemerne kun ville blive løst med integration. 
Pia kjærsgaard fra dansk folkeparti kaldte perspektiverne skræm-
mende og krævede »de to hovedhaner for indvandring, de facto-
begrebet og familiesammenføringer, drejet i«. Indvandrerorgani-
sationen PoeM var stærkt kritisk over for rapporten. formanden 
Mouharrem Aydas udtalte, at »de her tal kan ikke bruges til noget, 
med mindre man hører til de politikere, der gerne vil tegne et bil-
lede af, at danmark er ved at blive invaderet af indvandrere«. Aydas 
mente, at man med rapporten havde »givet de fremmedkritiske 
politikere det bedste værktøj, de kunne ønske sig«. 654 

11. september

den 11. september 2001 gennemførte muslimske terrorister fire 
flykapringer i USA. det ene fly styrtede ned i et ubeboet område 
takket være passagerernes heltemodige angreb på flykaprerne. de 
tre andre nåede deres mål og fløj ind i det amerikanske forsvarsmi-
nisterium Pentagon og ind i de to tårne i New York, der udgjorde 
en del af World trade Center. efterfølgende blussede en intens 
debat op om terrorisme og om islams rolle heri, en debat, der ikke 
er afsluttet. I en række europæiske lande oplevede man muslimer, 
der fejrede terrorangrebet, således også i danmark. Samtidig gjorde 
sig i danmark det særlige forhold gældende, at der ville blive ud-
skrevet valg til folketinget kort tid efter.

dansk folkeparti havde som følge af jubelscenerne blandt musli-
mer foreslået, at det skulle være muligt at udvise dem, der udtrykte 
begejstring over terrorangrebet, mens Venstre og de konservative 
havde opfordret dem til at rejse hjem, hvis de ikke ville respektere 
de værdier, som det danske samfund byggede på. Professor i statsret 
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Henning koch udtalte, at der intet ulovligt var ved at juble over 
terrorangrebet mod USA: »danmark er et retssamfund, og vi har 
ikke nogen regler, der indebærer, at man kan landsforvise folk, 
fordi man ikke synes om, hvad de siger. de pågældende politikere 
må skaffe sig et flertal i folketinget først, så de kan ændre loven, og 
så kan de tage grundloven med i samme ombæring, for man kan 
ikke fratage folk statsborgerskabet af grunde, der ligner det her.« 
Samme dag, den 16. september 2001, var der reportage fra dansk 
folkepartis landsmøde. kristian thulesen dahl kædede terrorisme 
sammen med islam. Han forklarede efterfølgende, at han ikke op-
fordrede til direkte krig mod religionen, men han fastholdt, at is-
lam og terrorisme i praksis hang sammen. Pia kjærsgaard sagde til 
landsmødedeltagerne: »At være dansk er at ville forsvare sin nation. 
At være ideolog – hvad enten det nu hedder nazisme, kommunisme 
eller islam – er at ville udstrække sin ideologi ud over enkelte natio-
ner. Af den grund må danskheden og de internationale ideologier 
nødvendigvis være modstandere. de to størrelser er simpelthen 
uforenelige.« Marianne Jelved fra de radikale tog samme dag af-
stand fra Anders fogh Rasmussen, der havde opfordret muslimer, 
der havde jublet over terrorangrebet, til at tage hjem: »den tone 
er ubehagelig og kan være med til at optrappe konflikten mellem 
befolkningsgrupper. Vi skal ikke bruge sådan en situation til at 
skabe større had. Når nogle mennesker reagerer sådan på terror, 
er det, fordi integrationen ikke har fungeret godt nok. det løser 
vi ikke ved at sige til folk, at de skal rejse deres vej.« Anders fogh 
Rasmussen kaldte Marianne Jelved for politisk naiv: »det er på 
tide, at Marianne Jelved og andre fatter, hvad der egentlig foregår 
i det danske samfund. Hun lukker øjnene for, at der er grupper, 
som bestemt ikke ønsker integration. Grupper, som modarbejder 
integration, fordi de opfatter vestlig levevis som et onde.« Statsmi-
nister Poul Nyrup Rasmussen udtalte, at »det er med stor omhu, at 
jeg argumenterer for at holde sammen. Allerede nu er der i europa 
tendenser til, at man angriber etniske mindretal. det vil jeg ikke 
have«. Jyske Vestkysten mente på lederplads, at »det er vanskeligt 
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at få overblik over, hvor sympatien ligger hos de 160.000 muslimer 
i danmark«. 655 

I kristeligt dagblad blev Peter duetoft fra Cd den 19. september 
2001 citeret for at sige, at »den største hjælp, Bin laden har fået fra 
danmark, er kommet fra dansk folkeparti. terroristerne ønsker 
at skabe et modsætningsforhold mellem muslimer og kristne. det 
er netop, hvad udtalelserne fra dansk folkeparti gør. det er død-
sensfarligt, hvis det lykkes dem at få skabt en stemning af, at det er 
kristne mod muslimer«. Jann Sjursen fra kristeligt folkeparti udtalte, 
at »det vil være sørgeligt, hvis det også lykkes selvmordspiloterne at 
flyve deres terrorfly lige midt ind i danmark. Hvis det lykkes dem 
at splitte muslimske og kristne naboer i danmark, har de virkelig 
opnået deres mål. det vil vi ikke tillade«. kristian thulesen dahl 
fra dansk folkeparti mente ikke, at man kunne blive ved med at 
benægte, at der var en sammenhæng mellem islam og terrorisme: 
»det er helt fatalt, hvis vi ikke gør op med den politiske korrekthed, 
selv om nogle muslimer måske føler, at de bliver trådt lidt for nær. 
Nu har vi fra dansk side i mange år prøvet integrationsstrategien, og 
lige lidt har det hjulpet på en del af muslimerne.« 656 

den 22. september 2001 spurgte Politiken fire personer fra den 
offentlige debat, hvad det efter deres opfattelse ville betyde for inte-
grationsprocessen i danmark, at terrorangrebet havde fundet sted. 
folketingskandidat for Sf Anne Grete Holmsgaard mente, at »det 
er helt afgørende, at de moderate muslimer lægger sig i selen for at 
formulere en europæisk udgave af islam«. Medlem af det radikale 
Venstre Mona Sheikh havde den holdning, at »det vil få alvorlige 
konsekvenser, hvis medierne graver grøften dybere«. Biskop kjeld 
Holm udtalte, at »det er ikke rimeligt at forlange, at de 80.000 
muslimer i danmark skal melde ud efter terrorhandlingen«. og 
endelig var kultursociolog Mehmet Necef af den opfattelse, at »Vi 
kan ikke løbe fra, at terroristerne var muslimer med helt alminde-
lige, arabiske navne«. 657 

den 23. september 2001 viste Jyllands-Posten resultatet af en me-
ningsmåling, hvor danskerne var blevet spurgt, om terrorangrebet 
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den 11. september havde påvirket folks holdning til herboende mus-
limer a) negativt, b) ingen påvirkning, eller c) positivt. 59 pct. sva-
rede, at terrorangrebet havde påvirket deres holdning til herboende 
muslimer negativt, 34 pct. at der ingen påvirkning havde været, og 
1 pct. meddelte, at der havde været tale om en positiv påvirkning. 
Indenrigsminister karen Jespersen udtalte, at »Jeg tror, det er meget 
vigtigt at slå fast, at det overvældende flertal af muslimer i dan-
mark ikke har sympati for terrorisme. Men reaktionen afspejler nok 
en bredere usikkerhed. denne usikkerhed må ses som et alvorligt 
signal om, at vi skal være i tæt dialog med befolkningen om vores 
indvandrerpolitik«. formanden for INdsam Mohamed Gelle sagde, 
at »det er uheldigt, at folk tænker i de snævre grænser. der bor 
flere milliarder muslimer i verden, som er lige så forskellige, som 
man kunne tænke sig. Nogle er tolerante, andre er intolerante, 
nogle moderate, andre fanatikere, og nogle er fundamentalister. 
det er uheldigt, at man skaber et billede af en ensartet gruppe. det 
skyldes uvidenhed om islam. desuden har den måde, medierne og 
visse meningsdannere har formidlet nyheden om terrorangrebet på, 
forstærket danskernes skepsis over for muslimer. Vi har alle været 
i choktilstand, og danskernes holdning har været en reaktion ud 
fra en choktilstand. derfor kan man ikke bruge meningsmålingen 
til noget. Når choktilstanden er væk, og vi begynder at tænke lidt 
dybere over, hvad der er sket, vil vi få en anden reaktion. det er 
afgørende, hvordan vi tackler situationen i danmark, hvor der bor 
150.000 muslimer. de forsvinder ikke bare, så vi må i fællesskab 
finde en fremtid, hvor vi kan leve sammen«. Mona Sheikh fra de 
radikale fortalte, at »Mange af dem, jeg kender fra den offentlige 
debat, har fået dødstrusler. Når folk går på gaden, føler de, at der 
bliver kigget misbilligende på dem. det er en kollektiv afstraffelse 
af muslimer. Samtidig kræver man kollektive undskyldninger. Man 
kræver, at muslimer skal stå frem offentligt og sige, at de tager af-
stand fra terrorhandlingerne og er demokrater. det er en omvendt 
bevisbyrde. der sker en radikalisering af holdningen til muslimer. 
Især dansk folkeparti kan hovere og sige: Se bare, hvad vi sagde. 
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det udvikler sig på en utroligt uheldig måde. Man skal ikke baga-
tellisere det og sige, at det her blot er en overgang. det kommer til 
at lægge linjen for, hvordan vi snakker integrationspolitik fremover. 
Integrationsprocessen er bombet mange år tilbage«. 658 

den 1. oktober 2001 mødtes statsminister Poul Nyrup Ras-
mussen med en række repræsentanter for muslimer i danmark, 
heriblandt Sherin khankan, formand for foreningen af kritiske 
Muslimer, og imam Abdul Wahid Pedersen. der var derudover 
muslimer, der ikke var inviteret til mødet, bl.a. imam Ahmed Abu 
laban og Babar Baig, der var medlem af den verdensomspændende, 
muslimske organisation Minhaj-ul-Quran. da Nyrup Rasmussen 
blev spurgt, hvorfor ikke alle var med, svarede han, at »det var 
en meget bred repræsentation på mødet, men man kan ikke føre 
dialog med folk, der mener, at fundamentalisme hører hjemme i 
danmark. de bliver i hvert fald ikke inviteret til samtale med mig«. 
Nyrup Rasmussens partifælle Hamid el Mousti, der var medlem af 
københavns Borgerrepræsentation, var ikke enig og sagde, at »Jeg 
tror, at Poul Nyrup Rasmussen er blevet dårligt rådgivet, for vi 
har ikke ekstrem fundamentalisme i danmark. det handler om, at 
han har fået at vide, at det er et godt signal at sende til den danske 
befolkning«. formanden for foreningen af Studerende Muslimer 
fatih Alev, der havde været med til mødet, var mere kritisk over for 
statsministeren: »Alle, der var på den oprindelige liste, tog afstand 
fra vold og terror. de personer, der kom med, er ikke repræsen-
tative for miljøet. det her kan kun tolkes som, at de grupper godt 
må blive isoleret i samfundet, og det er et meget uheldigt signal at 
sende.« I Politiken kunne man læse, at fatih Alev havde bekræftet, 
at alle var enige om at fordømme terror og enige om, at den danske 
Grundlov stod over koranen – »en selvfølge, som man burde tage 
for givet, at muslimer bakker op om«. til kristeligt dagblad sagde 
fatih Alev, at »de muslimske miljøer vil isolere sig mere og mere, 
hvis man ikke ændrer holdning og viser mere åbenhed. Vi ønsker 
integration og dialog, men det kræver, at der er nogen at tale med. 
Vi vil ikke være andenrangsborgere, fordi vi er troende«. også 
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Sherin khankan mente, at alle burde have været inviteret: »Mødet 
i dag er starten på en dialog. Jeg vil anbefale statsministeren også at 
mødes med yderligtgående muslimer. de repræsenterer også en del 
af det danske samfund, så det er vigtigt at snakke med dem.« 659 

to dage senere, den 4. oktober 2001, skrev Jyllands-Posten, at 
Antidiskriminationsforbundet i danmark, IdfAd, tog skarp af-
stand fra Poul Nyrup Rasmussens beslutning om ikke at invitere 
bestemte islamiske grupper: »IdfAd finder det udemokratisk, at 
statsministeren egenhændigt, og ud fra absolut ukvalificeret rådgiv-
ning fra Naser khader, selv vælger og fravælger muslimer, som han 
finder bør repræsentere islam i danmark. Ganske sigende er stort 
set alle de udvalgte khaders og Nyrups egne partikammerater! en 
lang række organisationer med kontakt til store dele af den muslim-
ske befolkningsgruppe her i landet er således fuldstændig grundløst 
kriminaliseret som »fundamentalister« ud fra helt uholdbare skøn.« 
Religionsforsker tim Jensen var enig og sagde, at »Jeg fatter ikke, at 
han (Nyrup, red.) ikke selv kan se, at han ved at holde nogle mus-
limske grupper udenfor risikerer at marginalisere dem yderligere. 
Man kan frygte, at de isolerer sig yderligere og bliver endnu mere 
radikale end i dag. Han burde i stedet mødes med nogle af dem, 
som ikke har de politisk korrekte meninger, og forsøge at indgå i 
en konstruktiv dialog med dem«. 660

en uge senere kunne Politiken fortælle, at Sf’s leder Holger k. 
Nielsen havde afholdt et møde med flere af de muslimer, som 
Nyrup Rasmussen ikke havde villet træffe. der var bl.a. tale om 
imam Abu laban og Babar Baig fra Minhaj-ul-Quran. Holger k. 
Nielsen sagde efter mødet, at »det er uholdbart, at muslimer bliver 
gjort til syndebuk for terrorsituationen. Her taler vi om muslimer, 
som er danskere eller bor i danmark, og som ønsker at være en 
del af det danske samfund. derfor er det vigtigt, at det politiske 
liv viser åbenhed og tager dem alvorligt som en væsentlig, religiøs 
minoritet«. Holger k. Nielsen understregede, at han ikke havde 
krydsforhørt mødedeltagerne om deres holdning til terror for ikke 
at gentage statsministerens »mærkelige signal«. Abu laban var ifølge 

Et_delt_folk.indd   402 03-04-2008   17:49:14



403

avisen i det tilgivende hjørne og sagde, at »det var mig, som dagen 
efter 11. september tog kontakt til alle muslimske organisationer 
og fik lavet et fælles kommuniké. det var mig, som meget klart og 
afbalanceret fordømte det, som skete i New York«. 661 

I sin fredagsbøn refereret af Politiken den 13. oktober 2001 op-
fordrede imam Abu laban muslimer i danmark til at søge politisk 
indflydelse i forbindelse med det forestående folketingsvalg. Han 
sagde bl.a., at »Vi taler ofte om vores rettigheder, men vi taler aldrig 
om vores pligter. Nu er det på tide at handle. det danske folketings-
valg er en udfordring til alle muslimer«. om terrorisme sagde Abu 
laban, at »Ingen terrorister skal misbruge koranen til at erklære 
hellig krig. der er ikke erklæret international jihad (hellig krig, 
red.) indtil videre«. 14 dage senere kunne man i samme avis læse, 
at fatih Alev og Abdul Wahid Pedersen på et kristent-muslimsk 
møde i københavn havde nægtet at fraskrive sig muligheden af 
på sigt at etablere en muslimsk stat i danmark. fatih Alev havde 
udtalt, at »Jeg vil ikke sige, at jeg ikke går ind for det (en muslimsk 
stat i danmark, red.), men det er ikke aktuelt. Hvis der på et tids-
punkt er et muslimsk flertal, er det entydige svar, ja, vi arbejder 
for et muslimsk samfund«. Han mente dog ikke, at spørgsmålet 
»var aktuelt i vores eller vores børns levetid«. Han blev støttet af 
Abdul Wahid Pedersen, der sagde, at spørgsmålet om etablering 
af en muslimsk stat i danmark var »for firkantet, fordi forudsæt-
ningerne for en muslimsk stat slet ikke er til stede i danmark«. 
derefter understregede Abdul Wahid Pedersen, at en eventuel is-
lamisk stat i danmark ville være markant anderledes end nogen 
islamiske stater, som de fandtes: »Jeg vil gerne sige helt klart, at 
alle de muslimske samfundstyper, der findes i dag, ønsker jeg ikke 
i danmark.« en muslimsk stat kunne ifølge Wahid Pedersen kun 
blive relevant i danmark efter både en »opdatering, modernisering 
og konceptualisering af islam og et muslimsk flertal i danmark«. de 
fire biskopper, der deltog i mødet, hilste ikke fatih Alev og Abdul 
Wahid Pedersens udmeldinger velkomne. Søren lodberg Hvas fra 
Aalborg Stift fremhævede, at danskerne efter hans mening »aldrig 
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vil bøje sig for et totalitært, religiøst styre«. Biskop i Viborg Stift 
fremhævede retten til at skifte religion, hvilket fik fatih Alev til at 
sige, at der – som han så og ønskede det – »i et muslimsk samfund 
ville være en begrænset, men stadig bred ytringsfrihed, men at 
det ville være en anden slags ytringsfrihed end den, man kendte 
i Vesten«. og Abdul Wahid Pedersen sagde, »at mens der ganske 
rigtigt er muslimer, som mener, at der er dødsstraf for at konvertere 
fra islam, er der andre muslimer, der accepterer det«. 662 

den 21. oktober 2001 stod der at læse i Nordjyske Stiftstidende, 
at danmark i en eU-rapport blev hængt ud som det mest frem-
medfjendske land i europa. Rapporten var udarbejdet af eU’s 
overvågningscenter for Racisme og fremmedhad. Meningen var 
at undersøge, om der efter terrorangrebet den 11. september 2001 
kunne spores en voksende racisme mod de islamiske samfund i de 
15 eU-lande. den danske rapportør for racismecenteret var ph.d. 
Peter Hervik, der fra de danske aviser havde fundet ti eksempler 
på overgreb mod muslimer i dagene den 10. til den 19. september 
2001. Bl.a. havde han læst, at en mand havde pudset sin hund på 
en iraker, og at en fulderik var blevet pågrebet med en molotov-
cocktail uden for en moske. dagen efter bragte Bt en artikel med 
overskriften »overgreb mod danskere tæller ikke«. Peter Hervik 
blev interviewet til avisen. Han nævnte som eksempel på et »raci-
stisk, verbalt angreb«, at en muslimsk pige på gaden havde fået at 
vide, at hun skulle tage sit tørklæde af. På spørgsmålet om det ikke 
også var en racistisk udtalelse, hvis indvandrerdrenge kaldte danske 
piger for ludere, svarede Peter Hervik, at »Begge dele er selvfølgelig 
verbale angreb. Men min opgave her var at måle »anti-islamiske 
reaktioner« efter 11. september. Så i denne sammenhæng er verbale 
angreb på danske piger ikke relevante«. det næste spørgsmål lød: 
»Men det er jo kendetegnende for eUMC’s arbejde, at man kun 
beskriver danskernes angreb på indvandrere – og ikke omvendt?« 
og svaret fra Peter Hervik lød: »Ja, det er fuldstændig rigtigt. for 
nogen kan begge dele da også være interessant. Men så kan det let 
ende i, at man bare siger, »alle kalder hinanden alt muligt«. det kan 
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så bruges som en undskyldning for at sige, at racismen nok ikke 
er så alvorlig alligevel.« derefter spurgte journalisten: »Giver det 
ikke en skævvridning, at man kun fokuserer på overgreb fra den 
ene part?« og svaret: »det er fuldstændig rigtigt. Men man skal 
samtidig kigge på, hvem der har mest magt. og her har indvan-
drere generelt ikke ret megen magt. det er jo indvandrerne, der 
får at vide, at de ikke hører hjemme her. det modsatte er jo stort 
set en umulighed. Man må forstå problemerne i en større sammen-
hæng.« eUMC’s talsmand Bent Sørensen udtalte, at »Rapporten 
er en seismograf, der giver den første pejling af situationen for de 
muslimske grupper i europa. den skal ikke danne grundlag for et 
nyt direktiv«. 663 

den 10. november 2001 interviewede Politiken professor lasse 
dencik, ansat ved RUC. overskriften hed »Jeres debatform giver 
mig kvalme«, og herpå fulgte en række udsagn om danskerne: »de 
danske politikere har sluppet den indre svinehund løs. og den får 
lov til at løbe fuldstændig løbsk rundt i den danske valgkamp.« 
»dansk hygge er i virkeligheden uhyggelig. og danmark er ved at 
udvikle sig til et lille, ondskabsfuldt, xenofobisk land.« og »dan-
skerne vil gerne se sig selv som fordomsfrie og tolerante. Men i 
realiteten lukker de de mest stinkende fordomme ud i det offentlige 
rum«. Information skrev tre dage senere, at »den voldsomme debat 
om flygtninge og familiesammenføringer gør de nye danskere for-
virrede og bange for fremtiden. det får nogle til at stemme, andre 
til at resignere«. 664 

fire dage efter folketingsvalget den 20. november 2001 skrev 
imam fatih Alev i Politiken under overskriften »Ikke sjovt at være 
muslim i en valgkamp«, at »Når meningsdannere begynder at imi-
tere det yderste højre, sker der det, at der bliver skabt fejlopfattelser 
af, at muslimerne vitterligt er problematiske«. 665
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k APItel 8

Et nyt Folketing

efter valget

folketingsvalget den 20. november 2001 resulterede i et markant 
skifte til højre i dansk politik. de fire partier, der kunne kaldes 
centrum-højre eller højreorienterede, gik frem fra 75 til 94 man-
dater (og havde dermed et solidt flertal). fremskridtspartiet gled 
ud af folketinget. til gengæld gik dansk folkeparti frem fra 13 
til 22 mandater. det var første gang siden valget i 1926, at der 
var et flertal til det traditionelle højre uden om midterpartierne i 
dansk politik. Cd røg ligeledes ud af folketinget, mens kristeligt 
folkepartis fire mandater ikke spillede nogen rolle for regerings-
dannelsen. Bemærkelsesværdigt var det også, at Socialdemokratiet 
og partierne til venstre herfor, Sf og enhedslisten, alle gik tilbage, 
særligt Socialdemokratiet, der mistede 11 mandater og pladsen som 
landets største parti for første gang siden 1920. Venstre og de kon-
servative dannede regering med dansk folkeparti som parlamen-
tarisk grundlag. Spørgsmålet var nu, hvilken udlændingepolitik de 
tre partier ville føre.

den 23. november 2001 skrev Information, at karen Jespersen 
havde mistet en tredjedel af sine personlige stemmer ved valget og 
var endt på 15.500 stemmer. lektor Johannes Andersen mente ikke, 
at hun var blevet straffet for sin strammerkurs på indvandrerområdet: 
»Hun bliver ikke straffet af vælgerne for sine indvandrerpolitiske ud-
meldinger. Havde hun været mere offensiv på indvandrerområdet, er 
jeg næsten overbevist om, at hun havde fået flere stemmer. Vi fik jo 
et valg, der i uhyggelig grad var fokuseret på indvandrerspørgsmålet.« 
to dage senere skrev chefredaktør på Politiken tøger Seidenfaden 
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under overskriften »da danmark blev fremmedfjendsk«, at »Politisk 
er vi imidlertid endt et sted, hvor det ser sådan ud [at vi er frem-
medfjendske], og hvor den negative tilgang til den multikulturelle 
udfordring kan risikere at blive en selvopfyldende profeti. det er på 
høje tid at få vendt en udvikling, som vi ikke kan være bekendt, og 
som er farlig for vores samfund«. 666 

Jyllands-Posten skrev den 25. november 2001, ar der herskede 
usikkerhed om Socialdemokratiets udlændingepolitiske kurs ef-
ter valget. fløjen omkring den tidligere formand Svend Auken 
ville tvinge Vk-regeringen i armene på dansk folkeparti og 
satse på et hurtigt nyvalg, der kunne give partiet magten tilbage 
igen. en ledende socialdemokrat udtalte, at »lige nu ser det ud 
som om, at taktikken er, at den borgerlige regering skal bekæm-
pes og tvinges til at udskrive nyvalg. det er 1982 om igen«. et 
andet medlem af folketingsgruppen sagde, at »Hvis vi ignorerer 
udlændingespørgsmålet og får et hurtigt valg, risikerer vi blot, 
at højrefløjen får en ny kæmpe opbakning«. en lille uge senere 
udtalte Ritt Bjerregaard så, at Socialdemokratiet ville fokusere 
på integration frem for på stramninger. Ritt Bjerregaard mente, 
at »Regeringen har givet nogle meget stærke løfter i forhold til 
dansk folkeparti. det må de så sidde og bakse med. det er min 
vurdering, at de snyder dansk folkeparti. At de ikke kan indfri 
de løfter, de har givet«. 667

også den 25. november skrev Søndagsavisen, at eU’s formand, 
den belgiske premierminister Guy Verhofstadt, havde udtalt, at eU 
ville holde øje med danmark og den udlændingepolitiske kurs. fire 
dage senere havde den nytiltrådte statsminister Anders fogh Ras-
mussen fra Venstre afholdt et møde med den belgiske premiermi-
nister, hvor han efter mødet havde udtalt, at »der er ingen racisme 
eller xenofobi i danmark«. Belgiens liberale parti PRl havde dog 
indkaldt til møde i det europæiske liberale Parti på grund af Vk-
regeringens angivelige fremmedfjendske politik. formanden for 
PRl daniel ducarme udtalte, at »den fremmedfjendske karakter, 
der synes at plette det danske regeringsprogram, chokerer os, da det 
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repræsenterer et klart brud med grundprincipperne i det liberale 
demokrati og hos eldR«. 668

Vk-regeringen ville vente til marts 2002 med at komme med et 
samlet udspil til stramninger på udlændingeområdet. dansk folke-
parti havde accepteret dette, men havde også udtrykt utilfredshed 
med den nytiltrådte integrationsminister Bertel Haarder, der bl.a. 
havde sagt, at »Vi kunne ikke drømme om at bryde konventio-
nerne«, og »Vi er nødt til at skæve til, hvad de gør i andre lande 
på flygtningeområdet«. en uge senere gentog Bertel Haarder, at 
der nok ikke kunne strammes meget på flygtningeområdet, idet 
de facto-begrebet i andre lande blot hed noget andet, og »derfor 
overvejer vi også, hvilken status de forskellige grupper skal have. 
Men jeg har ingen bud på, hvad resultatet bliver«. I forlængelse af 
denne diskussion skrev formand for dansk flygtningehjælp Uffe 
Stormgaard i en kronik i Jyllands-Posten, at »de facto betyder 
som bekendt, at de faktisk er flygtninge − altså at de fAktISk 
har behov for beskyttelse, og at de fAktISk risikerer forfølgelse, 
tortur, død eller lange fængselsstraffe, hvis man sender dem tilbage 
til deres hjemland«. Uffe Stormgaard sluttede af med at skrive, at 
»hvor ville det være dejligt, hvis danmark med afsæt i den kul-
turarv, der er vores, ville vise storsind og respekt for mennesker 
på flugt. det gør man ikke ved at forsøge at snyde på vægten eller 
vende ryggen til det fællesskab, vi ellers er en del af …«. Marianne 
Jelved skrev samme dag i Nordjyske Stiftstidende, at de borgerliges 
»Udlændingepolitik er rent bluff«. 669

eyvind Vesselbo, der var nyvalgt folketingmedlem for Venstre, 
skrev den 2. januar 2002, at de internationale konventioner ikke var 
nogen hindring for betydelige stramninger i udlændingelovgivnin-
gen på flygtningeområdet. eyvind Vesselbo skrev, at »det er ikke 
flygtningekonventionen, som forpligter danmark til at meddele 
de facto-status til asylansøgere. det er alene en politisk beslutning 
i danmark«. og videre konstaterede Vesselbo, at »fjerner man 
de facto-begrebet, vil tilstrømningen af udlændinge til danmark 
kunne begrænses væsentligt«. to dage senere hed en overskrift i 
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ekstra Bladet, at »Haarder skal være hårdere«. Af artiklen fremgik 
det, at statsminister Anders fogh Rasmussen havde kasseret inte-
grationsminister Bertel Haarders oplæg til stramninger, idet disse 
maksimalt ville formindske det årlige flygtningetal til danmark 
med 500. dette skulle holdes op imod, at der på daværende tids-
punkt kom mellem 2.000 og 3.000 asylsøgere, der fik de facto-
status, om året. den nyvalgte beskæftigelsesminister Claus Hjort 
frederiksen var derfor blevet sat til at holde opsyn med, at Bertel 
Haarder fremlagde forslag til stramninger, der gik længere end det, 
han oprindelig var kommet med. fra en regeringskilde lød det, at 
»Claus er blevet bedt om at hjælpe ham«. Bertel Haarder mente 
ifølge Politiken ikke, at regeringen var i færd med at løbe fra sine 
valgløfter, »for vi har hele tiden sagt, at vi vil overholde de interna-
tionale konventioner. det vil sige ikke alene flygtningekonventio-
nen, men også torturkonventionen. og det har hele regeringen hele 
tiden været enige om«. Peter Skaarup fra dansk folkeparti udtalte, 
at »det er ikke lovende, at den ansvarlige minister melder sådan 
ud. Vælgerne gik efter klare nedskæringer i antallet af flygtninge. 
Men lad os nu se, hvad det samlede udspil bliver − jeg tror, at der 
er forskellige holdninger til den sag i regeringen«. 670 

den 6. januar 2002 meddelte Jyllands-Posten, at Socialdemokratiet 
ville gå i offensiven på udlændingeområdet. Partiet ville nedsætte 
et særligt integrationsudvalg, og Ritt Bjerregaard fra Socialdemo-
kratiet udtalte, at »Vi er meget optaget af spørgsmålet om integra-
tionen, og vi vil være meget opmærksomme på, hvad regeringens 
udspil indeholder på det felt«. Udvalget ville også se på reglerne for 
familiesammenføring. Rene Skau Björnsson fra Socialdemokratiet 
mente, at valget den 20. november 2001 var et signal fra vælgerne 
om at tage udlændingeområdet alvorligt: »Udvalget skal diskutere, 
hvordan vi kan sikre, at der er en større sammenhæng mellem det, 
som de socialdemokratiske vælgere mener, og det vi beslutter på 
Christiansborg.« dagen efter var der i Jyske Vestkysten en artikel 
med overskriften »Sf vil angribe fremmedfjendskhed«. Sf’s formand 
Holger k. Nielsen udtalte, at »Sf og de radikale bør sammen skabe 
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en folkelig debat om udlændinge med lokale møder og konferencer. 
det skal vende fremmedfjendskheden, for Vk-regeringen kan efter 
valget stramme udlændingepolitikken med dansk folkeparti«. Hol-
ger k. Nielsen fortsatte med at sige, at »det kræver en meget, meget 
stor politisk indsats og stor folkelig diskussion for at få det til at aflejre 
sig i befolkningen. Jeg vil godt i dag opfordre det radikale Venstre 
til sammen med Sf at gå i spidsen i en sådan indsats. Vi har nogle 
fælles rødder i folkelighed ude omkring. Vi er nok de to partier, som 
sammen med enhedslisten mest markant og klart har vendt os imod 
fremmedfjendskhed og argumenteret for humanisme, og at vi skal 
have et samfund med plads til alle − også etniske minoriteter«. 671 

den 8. januar 2002 kom det frem, at Vk-regeringen konkret ville 
foreslå, at grænsen for familiesammenføring blev hævet fra 18 til 
23 år (det blev senere justeret til 24 år). Imam fatih Alev udtalte, 
at »Stramningen er jo i realiteten vendt mod indvandrerne. det er 
også dem, der bliver hårdest ramt. I mange indvandrermiljøer får 
man typisk ikke børn, før man er blevet gift. Så i realiteten vil man 
forhindre unge indvandrere i at få børn, før de er blevet over 23 år. 
det finder vi et meget voldsomt indgreb i den personlige frihed«. 
leder af dansk Center for Migration og etniske Studier på Syd-
dansk Universitet Jan Hjarnø mente, at forslaget »blot vil forsinke 
antallet af familiesammenføringer, de første år regeringen er ved 
magten. Men når det femte år er gået, så vil vi nok se et boom. 
Men det er jo først efter næste valg, så det er jo meget smart. de 
internationale erfaringer viser, at solidariteten til slægten i hjem-
landet er meget stærk i visse grupper, så de fleste vil blot vente med 
at gifte sig. (…) Regeringen håber vel på, at folk har så meget lyst 
til sex, at de ikke kan lade være med at gifte sig med en herboende 
i ventetiden. Men det er da en mærkelig amoralsk og ikke liberal 
måde at lade staten blande sig i folks ægteskaber på.« Ralf Pittelkow 
hæftede sig i en kommentar dagen efter i Jyllands-Posten bl.a. ved, 
at integrationsminister Bertel Haarder til Politiken havde udtalt, at 
»for mig er integration lig med integration på arbejdsmarkedet. Jeg 
interesserer mig i virkeligheden ikke særlig meget for den kulturelle 
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integration«. Pittelkow mente, at »denne holdning er en opskrift 
på problemer«. forfatter og journalist klaus Rothstein skrev i en 
kronik i Berlingske tidende, at »de, der troede, at proppen ville 
blive sat i, kan godt forberede sig på at tro om igen«. 672 

Bt gennemgik den 14. januar 2002 en meningsmåling, hvor 
danskerne var blevet spurgt, dels om de gik ind for at fjerne retskra-
vet for familiesammenføringer, dels om Vk og dansk folkeparti 
skulle vedtage stramningerne alene, hvis Socialdemokratiet ikke 
ville være med. 71 pct. erklærede sig enige i, at retskravet burde 
fjernes, mens 20 pct. var imod. Hvis Socialdemokratiet ikke var 
med, mente 61 pct., at stramningerne burde gennemføres, mens 30 
pct. var imod. Næste dag skrev Bt om »Haarders svendeprøve«, og 
kristian thulesen dahl fra dansk folkeparti udtalte, at »det her 
udspil bliver Bertel Haarders svendeprøve − det, der afgør, om han 
er stærk nok. Indtil nu har han været ret famlende. Han har virket, 
som om han har haft brug for lidt tid til at sætte sig til rette i stolen 
og sætte sig ind i reglerne«. Nordjyske Stiftstidende advarede på le-
derplads mod, at stramninger i udlændingepolitikken blev vedtaget 
med et snævert flertal, og »det er regeringspartierne sig forhåbentlig 
bevidst om, for en ensidig vedtagelse til højre i folketinget vil være 
en ulykke både for de udlændinge, der efterfølgende får ophold 
i danmark, og endnu værre for det fremtidige medmenneskelige 
klima herhjemme. Stramningerne på udlændingeområdet må ikke 
få som konsekvens, at danskerne og danmark bliver sig selv nok«. 
I Politiken hed lederen »etnisk renhed − den danske stamme skal 
beskyttes«. og lederen sluttede af med at skrive, at »Vi kan ikke 
være det bekendt«. talsmanden for indvandrerorganisationen Id-
fAd Souhail Ibrahim udtalte til JP-Århus, at »Jeg er dybt, dybt 
rystet. På nogle områder er jeg som udlænding nærmest misundelig 
på dem, der levede under apartheidstyret i Sydafrika. Udspillet er 
noget af det mest umenneskelige, jeg har set i mit liv«. 673 

I Sverige skrev Sydsvenska dagbladet, at »danmark har fået en 
statsminister, som kalder sig liberal. og som danser efter de frem-
medfjendtliges pibe. det er bedrøveligt«. den socialdemokratiske 
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regering i Sverige kritiserede også den danske politik. Integrati-
onsminister Jan o. karlsson mente, at de danske stramninger ville 
lægge gift ud for en fælles eU-politik på området. den svenske 
regering ville modsat den danske lempe reglerne for bl.a. familie-
sammenføring. dagen efter mente den socialdemokratiske eU-po-
litiker torben lund, at regeringens udlændingeudspil var »modby-
deligt«, »nederdrægtigt« og »middelalderligt«, og at Bertel Haarders 
politik »er værre end Jörg Haiders«. torben lund var dog også vred 
på sin partifælle Ritt Bjerregaard, og han sagde om hende, at »Når 
vores udlændingeordfører går i skjul, efterlader hun indtrykket af, 
at de radikale herhjemme er ene om humanisme eller bare at være 
ordentlige mennesker. det lader til, mit parti ikke engang gider 
beskæftige sig med sagen. det er en helt umulig situation, som 
jeg nu vil tage op internt«. torben lund mente endvidere, at »Vi 
fjerner livsgrundlaget fra tusinder af tilflyttere, blot fordi de har 
en anden hudfarve«. 674 

der var delte meninger om danmarks forhold til de interna-
tionale konventioner. Cand.scient.soc. og socialrådgiver Birthe 
Gamst mente i et debatindlæg i Information den 5. februar 2002, 
»At danmark for så nylig har været tæt på kant med centrale 
universelle menneskerettighedskonventioner, at det har nærmet 
sig traktatbrud, burde have afholdt den nuværende regering fra 
igen at forsøge sig med diskriminerende foranstaltninger over for 
nyankomne flygtninge [på grund af den særlige starthjælp, der 
var lavere end bistandshjælpen]«. Birthe Gamst sluttede af med at 
skrive, at »de nyankomne flygtninge må se sig selv gjort til an-
denrangsborgere og underklasse i det danske samfund, som ellers 
roser sig af at være et foregangsland. Vi skal atter være vidne til 
en manglende respekt og rummelighed over for det anderledes 
og mennesker i meget sårbare situationer«. Samme dag skrev det 
nyvalgte folketingsmedlem for dansk folkeparti Søren krarup 
i Jyske Vestkysten, at »hvis konventionerne er uforenelige med 
danmarks interesse, så må vi naturligvis opsige konventionerne 
eller få dem lavet om, så de svarer til virkeligheden«. 675 
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den 9. februar 2002 kunne Politiken og Information berette 
om en demonstration på københavns Rådhusplads dagen før, der 
havde heddet »fredag mod fremmedfrygten«. filminstruktøren 
erik Clausen havde som demonstrationens konferencier udtalt, at 
»Regeringen har spredt en hørm af smålighed omkring sig. det er 
en slags mental krigsførelse. Mange indvandrere kommer sikkert 
i utroligt dårligt humør over det. Bare se på prins Henrik«. Helle 
Stenum fra Mellemfolkeligt Samvirke sagde, at »der er folk, der 
vil have anstændigheden tilbage i debatten, jeg ser det simpelthen 
som en reaktion på en ubehagelig stemning«. Regnskabschef erling 
flege uddybede ved at sige, at »Vi skal vise os selv og omverdenen, at 
vi er imod fremmedhadet. Hele europa tror jo, at vi er racister«. de-
monstrationen afsluttedes med fællessangen We shall overcome. 676

I starten af valgkampen havde Socialdemokratiet lagt op til stram-
ninger af udlændingepolitikken. I mellemtiden var Ritt Bjerre- 
gaard blevet integrationsordfører, og det socialdemokratiske udspil 
til udlændingepolitik var renset for stramninger på familiesammen-
føringsområdet, da det blev fremlagt i slutningen af februar. I stedet 
var tanken bag udspillet, at indvandrere og flygtninges integration 
på arbejdsmarkedet ville løse næsten alle integrationsproblemer. 
et anonymt medlem af den socialdemokratisk folketingsgruppe 
udtalte den 21. februar 2002 til Bt, at »tidligere gav vi de radikale 
skylden for, at vi ikke kunne stramme udlændingepolitikken. Nu 
fremlægger vi selv noget, der er meget slappere end dengang, vi 
sad i regering med de radikale. det er en katastrofe«. På lederplads 
mente Bt, at »Hvis Socialdemokratiet er kommet i den ulykkelige 
situation, at partiet ikke evner at justere sin udlændingepolitik, vil 
mange socialdemokratisk sindede vælgere se andetsteds hen. kan 
det nuværende socialdemokratiske parti ikke selv skabe en realistisk 
udlændingepolitik, bliver der måske bygget et nyt, socialdemo-
kratisk parti op omkring en allerede formuleret, mere realistisk 
udlændingepolitik«. tre dage senere skrev Ritt Bjerregaard i en 
kronik i Berlingske tidende om antallet, at »der ville højst kunne 
blive tale om at blive fri for nogle hundrede. Vi skal ikke prøve 
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at bilde vælgerne ind, at det er en løsning på et alvorligt problem. 
det er et fupnummer, som vi skal overlade til dansk folkeparti«. 
dagen efter udtalte Mogens lykketoft til Information, at »Vi er 
ikke særlig meget ude af trit med befolkningen. Mange mennesker 
tror fejlagtigt, at der findes snuptagsløsninger på disse problemer, 
som vi bare ikke har samlet op«. 677

I Weekendavisen den 1. marts 2002 var der dels et interview med 
integrationsminister Bertel Haarder, dels et indlæg af Ritt Bjer-
regaard. Bertel Haarder mente, at dansk folkeparti havde vist sig 
»parlamentarisk dueligt«, men han understregede, at han var »glø-
dende uenig med dansk folkeparti, når det gælder eU-politikken, 
og jeg er uenig i deres måde at anskue udlændingepolitikken på, 
for jeg synes ikke, det i sig selv er så stort et problem, at antallet af 
udlændinge og efterkommere vokser«. Ritt Bjerregaard slog fast, 
at »Vi [Socialdemokratiet] lider ikke noget »domænetab« ved at 
overlade primitive og urealistiske forestillinger om at kunne isolere 
danmark fra den verden, vi er en del af, til dansk folkeparti«. 
endvidere mente Bjerregaard, at »det er en farlig illusionspolitik at 
bilde vælgerne ind, at antallet af udlændinge i danmark er noget, 
der alene reguleres af politikere og journalister på Christiansborg«. 
Socialdemokratiets politiske ordfører Mogens lykketoft kritiserede 
i en kronik i Berlingske tidende knap to uger senere regeringen for 
bl.a. dens forslag om en særlig lav starthjælp til flygtninge. I stedet 
ville Socialdemokratiet »lægge al vor kraft ind i at kombinere fast-
hed, konsekvens og tolerance, så de nye danskere får ret og pligt til 
at blive en del af løsningen på det danske samfunds fremtid«. 678 

den 5. april 2002 kunne Bt fortælle, at dansk Røde kors stod 
overfor at skulle afskedige 100 medarbejdere, idet der kom væsent-
ligt færre asylsøgere til danmark. Ud af Røde kors’ 50 centre var 
det givet, at seks ville blive lukket, og flere lukninger var mulige. 
Asylchef i Røde kors Jørgen Chemnitz sagde, at »Vi reber sej-
lene. Vi klynker ikke. Vi er en beredskabsorganisation. og det er 
naturligt for os, at hvis der kommer mange, udvider vi med kort 
varsel, og kommer der færre, lukker vi det, der ikke er behov for«. 
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Pressesekretær i Røde kors kim Serup fortalte, at »Noget tyder 
på, at de skiftende politiske signaler nu får asylansøgere til at holde 
sig væk. Menneskesmuglerbranchen er professionel. og den er lige 
så konjunkturfølsom som alle andre. danmark er blevet et min-
dre attraktivt land at søge til − tidligere blev det betragtet som et 
slaraffenland«. I prognoserne for finansloven regnede regeringen 
med, at der i år 2005 ville komme 3.000 asylsøgere mod 10.000 
på daværende tidspunkt. 679

den 9. april 2002 skrev Jyllands-Posten, at fN’s flygtninge-
højkommissariat UNHCR kritiserede den danske regering på 
en række punkter i forbindelse med stramningen af udlændin-
gelovgivningen. Regeringen lagde op til, at en flygtning skulle 
have opholdt sig syv år i danmark mod tidligere tre, før der ville 
blive givet permanent opholdstilladelse. det hed i en rapport, at 
»UNHCR er betænkelig ved det signal, som denne bestemmelse 
sender til indvandrersamfundene i særdeleshed, og ved, at den 
faktisk kan modarbejde regeringens ønske om at fremme integra-
tionen af udlændinge og flygtninge, hvis de skal vente så længe 
på at blive »fastboende« og samtidig skal trækkes med risikoen 
for en mulig inddragelse af deres midlertidige opholdstilladelse i 
denne periode«. Ritt Bjerregaard udtalte dagen efter til Berling-
ske tidende, at »Hvis regeringen holder sig til dansk folkeparti, 
så vil den kritik, der er nu, bare blive stærkere. derfor er min 
opfordring til Bertel Haarder, at han får indledt forhandlingerne 
med os. der foregår ikke noget i øjeblikket«. Socialdemokratiet 
var ifølge Ritt Bjerregaard klar til at lave en aftale om udlæn-
dingepolitikken med regeringen, og »Sammen kan vi f jerne de 
urimeligheder, der ligger i forslagene, for den internationale kri-
tik svarer helt til det, vi har taget afstand fra«. lektor i teorier om 
sociale problemer fra Aalborg Universitet Morten ejrnæs skrev 
tre dage senere i et indlæg i Jyllands-Posten, at »der forberedes 
en flygtningelovgivning, hvis virkninger regeringen ikke vil have 
belyst eller debatteret. Risikoen for, at forslaget vil skabe en sort 
underklasse og social uro, forties. den kyniske flygtningepolitik 
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skal åbenbart gennemføres uden oplysning og debat, men med 
dansk folkepartis stemmer«. 680 

Jyske Vestkysten kunne den 14. april 2002 fortælle, at Malmø 
frygtede for indvandring på grund af 24-årsreglen, der betød, at 
danske statsborgere samt den familiesammenførte ægtefælle skulle 
være fyldt 24 år mod tidligere 18 år. Anders Rubin, der var talsmand 
for borgmesteren i Malmø, udtalte, at »det her er endnu et aspekt i 
den vifte af ting, som betyder, at folk med udenlandsk baggrund går 
uden om danmark og i stedet bosætter sig her. det vil selvfølgelig 
kunne mærkes, hvis flere hundrede kommer til Malmø for at få deres 
ægtefælle herop. Især hvis begge skal have socialhjælp«. 681

den 8. maj 2002 kunne Jyllands-Posten fortælle om »Historisk 
sejr til dansk folkeparti«. dagen før var der indgået forlig mellem 
Vk-regeringen og dansk folkeparti om udlændingepolitikken. de 
væsentligste stramninger bestod i, at alderskravet for familiesam-
menføring blev hævet fra 18 til 24 år. endvidere var der tale om en 
skærpelse af det såkaldte tilknytningskrav, så et ægtepar, hvor den 
ene part kom til danmark fra et andet land, skulle dokumentere 
en samlet større tilknytning til danmark end til det land, hvorfra 
ægtefællen hentedes. På flygtningeområdet ophævedes de facto-reg-
len, som havde eksisteret siden udlændingeloven af 1983. Samtidig 
havde dansk folkeparti ved aftaler med regeringen sikret sig, at 
eventuelle senere ændringer af udlændingeloven skulle aftales med 
dansk folkeparti først. Mohamed Gelle fra INdsam udtalte, at »Nu 
lever vi i et land, hvor et indvandrerfjendsk parti har afgørende ind-
flydelse på integrationspolitikken. og vi har kun set begyndelsen. 
dette bliver skruen uden ende. dansk folkeparti vil blive ved med 
at presse regeringen igen og igen for at få yderligere stramninger på 
udlændingeområdet. det er en meget sort dag for indvandrere og 
flygtninge i danmark«. oppositionens dom over aftalen var hård. 
elisabeth Arnold fra de radikale sagde, at »det er dansk folkeparti, 
der bestemmer, hvor der skal strammes, det er dem, der bestemmer, 
hvordan den skal fortolkes, det er dem, der bestemmer, om den 
bliver overholdt ordentligt. det her er helt klart en ren kapitulation 
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over for dansk folkeparti. Jeg kan ikke se, hvilken rolle regeringen 
har spillet − andet end at lægge stemmer til«. Ritt Bjerregaard fra 
Socialdemokratiet udtalte om regeringens binding til dansk folke-
parti, at »og det, synes jeg, selvfølgelig er dumt af dem. Jeg tror, at 
vi kunne have udgjort en større bredde − og måske også hjulpet lidt 
på regeringens renommé i udlandet«. Politiken mente om aftalen 
på lederplads: »det virkeligt ubehagelige er, at dansk folkeparti 
nu er blevet regeringens langsigtede partner på området, også når 
valgløfterne er udtømt. det betyder for eksempel, at regeringen skal 
rådføre sig med Pia kjærsgaard, hvis der pludselig igen skulle blive 
krig og elendighed i europa med deraf følgende »risiko« for træk på 
danmarks solidaritet. og det betyder, at dansk folkeparti når som 
helst kan bestille »notater« i embedsværket, så de kan troværdiggøre 
deres skræmmebilleder.« 682 

tre dage senere, den 11. maj 2002, fortalte Berlingske tidende, 
at en fløj i Socialdemokratiet ønskede, at partiet skulle stemme ja 
til den samlede udlændingepakke. det drejede sig bl.a. om tidli-
gere indenrigsminister karen Jespersen samt Réne Skau Björnsson, 
Anne-Marie Meldgaard og Per kaalund fra den socialdemokrati-
ske folketingsgruppe. dagen efter udtalte tidligere socialminister 
for Socialdemokratiet Henrik dam kristensen, at »Jeg er meget 
betænkelig ved lavere kontanthjælp til flygtninge, fordi man bare 
opfordrer folk til at arbejde sort. Men jeg kan godt se fornuften i 
de andre stramninger, man laver«. Samme dag sagde Ritt Bjerre-
gaard til Politiken, at dansk folkeparti stak vælgerne blår i øjnene, 
når partiet hævdede, at problemet bestod i, at tilstrømningen af 
udlændinge til danmark var for stor. På spørgsmålet om et flertal 
af vælgerne ved valget i november 2001 ikke havde tilkendegivet 
et ønske om færre udlændinge til danmark, svarede Bjerregaard, 
at »det er det, jeg ikke tror på. Jeg tror ikke, at folk nødvendig-
vis vil have, at der kommer færre. det er, fordi folk er irriterede 
bestemte steder i landet, hvor der er for mange, som de ser ikke 
laver noget som helst. Hvem i alverden har sagt, at det skulle være 
tilstrømningen?«. 683 
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diskussioner om racisme

I tiden op til vedtagelsen af Vk-regeringens udlændingepakke var 
der i dagspressen en række indlæg, der slog til lyd for, at danmark 
udviklede sig i en uheldig retning på det udlændingepolitiske om-
råde. Journalist og forfatter klaus Rothstein spurgte i en kronik 
i Berlingske tidende den 6. februar 2002: »er der ikke nogen 
borgerlige vælgere og kommentatorer, der kan mande sig op til at 
være uenige med regeringen i dens udlændinge-, udviklings- og 
menneskerettighedspolitik?« klaus Rothstein mente sammenfat-
tende, efter at have beklaget at midterpartiernes mandater ikke blev 
udslagsgivende ved valget, at »til gengæld fik vi et sort kabinet, 
der er i fuld gang med at nedskrive vores flygtningepolitik til et 
utidssvarende minimum og udradere det danske Center for Men-
neskerettigheder. er der slet ingen borgerlige, der synes, at dette er 
et nummer for pinligt?«. 684 

den 21. februar 2002 hed en overskrift i Information »Racistisk 
politik har bidt sig fast«. I en rapport fra europarådet blev det 
beskrevet, hvordan »Politisk højreekstremisme truer demokratiet 
i Vesteuropa«. forfatter til rapporten Nils Muiznieks udtalte, at 
»de seneste begivenheder i danmark og i nogle områder i tysk-
land understreger denne tendens. Både i Østrig, Italien, Belgien 
og danmark sidder der nu politiske partier, som er kendetegnet 
ved at være fremmedfjendske, og som har fået ammunition i be-
folkningens frygt og usikkerhed for fremtiden«. Muiznieks mente, 
at den europæiske indsats over for ekstreme strømninger var for 
ineffektiv: »der er f.eks. brug for nogle retslige strategier, der kan 
styrke antidiskriminationslovgivningen i landene og sørge for, at 
de internationale konventioner bliver implementeret. der er en 
masse uddannelsesmæssige strategier, som trænger til at blive ar-
bejdet på.« 685 

den 3. marts 2002 skrev Politiken under overskriften »terror 
rammer skolebørn«, at børn fra etniske minoriteter oplevede mob-
ning og udelukkelse i den danske folkeskole. eric tinor-Centi fra 
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dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination 
mente, at folkeskolen bevidst eller ubevidst vægtede den danske kul-
tur, så den fremstod overlegent. og det sendte uheldige signaler både 
til de danske børn og til de etniske minoriteter. Skolepsykolog Mette 
Bork fra Århus kommune udtalte om børn fra etniske minoriteter, 
at »de er udstødte, de bliver afvist, de skal hele tiden forsvare sig. de 
bliver ikke automatisk anerkendt for det, de kan, og de ressourcer, 
de har, og det gør voldsom skade både nu og på sigt. Nogle bliver 
aggressive, men andre vender frustrationerne indad«. 686 

den 1. april 2002 fortalte Bt, at internationale rapporter havde 
en tendens til at overdrive racismen i danmark. eU’s overvåg-
ningscenter af Racisme og fremmedfjendtlighed eUMC ope-
rerede f.eks. med en række spørgsmål, der skulle måle graden af 
tolerance henholdsvis intolerance. et spørgsmål lød: »ligger ind-
vandrernes kriminalitet over gennemsnittet?« Hvis man svarede 
ja, blev det regnet for intolerant. Bt’s journalist erik Holstein 
konkluderede, at eftersom indvandrere fra tredjeverdenslande 
havde en kriminalitet, der lå betragteligt over gennemsnittet, »er 
man således »intolerant«, hvis man beskriver virkeligheden«. det 
havde ikke været muligt for Bt at få en kommentar til eUMC’s 
definition af begrebet intolerance fra centerets danske informati-
onschef Bent Sørensen. 687 

den 6. april 2002 interviewede Politiken journalist og forfat-
ter Helle Merete Brix. Sammen med historikeren torben Hansen 
redigerede og bidrog hun til bogen »Islam i Vesten − på koranens 
Vej«. Helle Merete Brix sagde bl.a., at »det er et meget stort pro-
blem for samfundsdebatten, at al snak om de demografiske aspek-
ter ved muslimernes forøgelse afvises som højreekstremisme eller 
racisme«. om religionen islam sagde hun, at »der findes mange 
liberale muslimer, men islam selv er ikke liberal i forståelsen åben 
og selvkritisk«. og endelig mente hun, at det var problematisk, at 
vi »I vores bløde og pragmatiske forhandlingskultur [ikke tror på], 
at andre mennesker kan have så intenst et forhold til religion. Vi 
har glemt, hvilket stof religiøs fanatisme er gjort af«. 688 
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den 10. april rapporterede Jyllands-Posten, at »fædregruppe 
hindrede nye gadekampe i Århus«. Ved en palæstinensisk demon-
stration vendt mod Israel − hvor slagordene bl.a. lød »Vi vil give 
vores blod og liv for Palæstina«, »Ned, ned med Israel« og »Vi har 
Gud på vores side« − forsøgte en gruppe unge palæstinensere flere 
gange at bryde ud af demonstrationen og komme ned til Strøget i 
Århus midtby. en butiksrude i Bog og Idé blev smadret, ligesom 
der blev kastet med kanonslag. Under demonstrationen var det 
rygte blevet spredt, at politiet havde forbudt palæstinenserne at 
demonstrere, og »det fik jøderne lov til i søndags«. På et banner 
stod der: »Boykot pro-isrealske medie; Politiken avis, Søndagavi-
sen og tV2« [ordret gengivet]. 689

den 24. maj 2002 kom der endnu en rapport fra racismecenteret 
i Wien, eUMC. om danmark hed det i rapporten bl.a., at »tonen 
i debatten har i perioder været chokerende. Mange politikere har 
ikke formået at afholde sig fra at bruge en stærk, populistisk retorik, 
hvori danmark fremtræder som bestående af »danskerne« og »ud-
lændingene«, og hvor udlændingene pr. definition fremstilles som 
et problem«. om europa generelt sagde rapporten, at »Vi fører mere 
og mere parallelle liv, hvor den muslimske befolkningsgruppe og 
andre etniske minoriteter isoleres«. og videre, at »I store dele af eU 
er der sket en vækst i islamofobien«. om valgkampen i november 
2001 hed det, at »Ud fra vores betragtning har de mest succesfulde 
partier ved valget været dem, der først definerede »problemet med 
udlændinge« og fremførte en klar og simpel politik på at løse pro-
blemet ved at begrænse tilgangen af »udlændinge« og ved at stille 
større krav til »udlændinge«, som lever i danmark«. I Politiken to 
dage senere skrev forfatter Carsten Jensen, at »det danske folk, det 
oplyste, højtuddannede, velorienterede, berejste, kosmopolitiske, 
generøse, rummelige, tolerante og nysgerrige danske folk stemte 
ja til at marchere under selvfordummelsens faner«. Carsten Jensen 
mente, at »I praksis betyder det nye højres fremmarch, at europa-
drømmen er død, og at europa igen forvandles til en samling af 
aggressivt selvoptagne småstater«. 690
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den 2. juni 2002 havde forfatteren Stig dalager et indlæg i Politi-
ken under overskriften »Systemets store værdikrise«. dalager mente 
bl.a., at »Mange socialdemokratiske folketingspolitikere har således 
endnu ikke konsekvent valgt side imod fremmedfjendtligheden, 
men tror, at man kan og skal give den en hånd«. Mod slutningen 
skrev Stig dalager, at »det politiske system er på mange måder 
kommet for sent til dette århundrede, men chancen for at afmontere 
antihumanismen eksisterer stadig«. fire dage senere udtalte den 
britiske holocaustforsker Stephen Smith om sammenligningen med 
nazitidens tyskland og danmark anno 2002, at »det er normalt 
noget, jeg tager afstand fra, for man skal ikke slå om sig med den 
slags ord. Men her er det fuldstændig på sin plads«. 691 

den 8. juni 2002 kunne Politiken fortælle, at dansk Industris 
direktør Hans Skov Christensen sammen med Göran tunhammer, 
direktør for dI’s søsterorganisation i Sverige, i financial times bl.a. 
havde skrevet, at »europas nationer − også vores egne − plages af 
fremmedfjendskhed, nationalisme og populisme i forskellige for-
mer«. Indvandringen truede ifølge Christensen og tunhammer 
ikke de europæiske velfærdssamfund. I stedet kom truslen fra de 
kræfter, som modarbejdede fri indvandring: »for alle, der er opta-
get af at øge velfærden og sikre den sociale sikkerhed i europa, er 
det relevante spørgsmål, hvordan vi kan gøre det lettere for men-
nesker, der kommer fra andre dele af verden, at komme her for at 
bo og arbejde.« 12 dage senere skrev samme avis, at fN’s flygtnin-
gehøjkommissær Ruud lubbers nøje ville følge udviklingen efter 
vedtagelsen af den nye udlændingelov, og at fN ville udøve kritik, 
hvis stramningerne gav sig udslag i »modbydelige ting«. 692 

I slutningen af august 2002 var der en kortvarig debat om indhol-
det af de undervisningsbøger, som anvendtes på de danske sprog-
centre, der frekventeredes af 46.000 udlændinge årligt. Bl.a. stod 
der: »danskerne går typisk i usexet tøj som joggingtøj, vindjakker 
eller regnsæt, fordi de stadig har en tilknappet sexmoral. de kram-
mer kun sjældent, deres børn har næsten alle prøvet at stjæle, og 
om vinteren er de psykiatriske hospitaler fyldt op med danskere, 

Et_delt_folk.indd   422 03-04-2008   17:49:19



423

der har svært ved at tackle det triste vejr. danskerne er selvglade, 
men bliver i dårligt humør om vinteren og vil hellere se film på 
video eller gå i biografen. fru Petersen elsker at fortælle om syge-
historier, og vi har været vidne til en hjerteskærende og stigende 
grovere og grovere behandling af udlændinge i medierne.« den 
konservative udlændingeordfører else theill Sørensen opfordrede 
på den baggrund kommunerne til at sortere i lærebøgerne. Uddan-
nelses- og Ungdomsborgmester i københavn for enhedslisten Per 
Bregengaard mente i et indlæg i Information ikke, at danskerne 
kunne vurdere, om indholdet i undervisningsbøgerne var godt 
nok: »det bliver derfor kun de »fremmede«, som har afstanden 
til at bedømme, om de kritiserede bøger i danskundervisningen 
er gode eller dårlige. Maler de et troværdigt og genkendeligt bil-
lede af danmark? Bidrager de til at begribe og diskutere det, de 
møder?« til slut skrev Per Bregengaard, at »de citater, pressen har 
gengivet, skræmmer mig i øvrigt ikke og forekommer mig endog 
som brugbare markeringer på vejen til danskerne«. 693 

I tre bydele i Århus, Gellerup, Hasle og Herredsvang, stod unge 
indvandrere for 65 forbrydelser pr. 10.000 indbyggere mod 30 for-
brydelser pr. 10.000 indbyggere i kommunen som helhed. På den 
baggrund havde Århus kommune indgået en kontrakt med for-
fatter og foredragsholder fahmy Almajid, som havde tilrettelagt 
et særligt projekt, kaldet »train the trainer«. Meningen var den, at 
forældrene til de unge indvandrere skulle lære at blive aktive bor-
gere og på den måde tage et større ansvar for deres børn. fahmy 
Almajids målsætning var at halvere bandekriminaliteten blandt 
unge indvandrere i løbet af et år. Borgmester i Århus louise Gade 
fra Venstre ventede sig meget af det nye projekt: »Jeg blev i begyn-
delsen af året selv så bekymret over at måtte konstatere, at alderen 
på nogle af de kriminelle unge indvandrere var kommet helt ned 
på otte år, så jeg inviterede fahmy Almajid til at forsøge sig med 
sit projekt.« 694 

I kokkedal nord for københavn havde borgerne på samme tid i 
løbet af en kort periode været vidner til »stribevis af grove overfald, 
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trusler og røverier begået af unge på helt ned til 10 år«. karlebo 
kommune ville nu have lov til at trække i bistandshjælpen hos de 
familier, hvis sønner var indblandet i kriminalitet. kriminalkom-
missær fra Helsingør Politi torben Nielsen havde ifølge avisen et 
indgående kendskab til de unge kriminelle og udtalte, at »de her 
drenge er jo danskere. de er født i danmark, de fleste er danske 
statsborgere, hele deres opvækst har fundet sted her. Men de er al-
ligevel ikke danskere i mentaliteten. det er dybt betænkeligt, at det 
går så langsomt med integrationen, at selv tredje generation ikke er 
integreret i en dansk mentalitet«. 695 

den 27. oktober 2002 skrev professor dr.jur., tidligere folke-
tingsmedlem og tidligere minister for Socialdemokratiet, ole 
espersen i en kronik i Jyllands-Posten − på baggrund af Vko-
flertallets strammede regler for tildeling af statsborgerskab − at 
»dokumentet vidner om den fremmedforagt og -mistro, som 
regeringspartierne og dansk folkeparti med megen ihærdighed 
påstår ikke eksisterer i danmark«. og ole espersen afsluttede med 
at skrive, at »den nye ordning vil utvivlsomt befæste udlandet i 
dets indtryk af et land præget af et koldt og modvilligt forhold til 
andre kulturer«. to dage senere fortalte samme avis, at udgifterne 
til flygtninge og indvandrere ikke var faldet, selv om flere af dem 
var kommet i arbejde. På trods af det økonomiske opsving var 
andelen af passivt forsørgede indvandrere ikke faldet, og beskæf-
tigelsesfrekvensen for indvandrere lå på 44 pct. mod 76 pct. for 
danskere. Ralf Pittelkow skrev dagen efter i en kommentar, at 
»Rockwoolrapporten viser klart, at ingen seriøs indvandringsde-
bat kan undvige tre ømtålelige emner: antallet, kulturforskellene 
og brugen af sanktioner«. 696 

den 24. og 26. december 2002 skrev Århus Stiftstidende og Jyl-
lands-Posten om ghettoer bl.a., at »Ghettoer i Århus vokser vold-
somt«, og »Plan mod ghettoer slår fejl«. I Århus-bydelene Gelle-
rupparken, Bispehaven og toveshøj var andelen af indvandrere nu 
på henholdsvis 81, 74 og 74 pct. Stadsdirektør i Århus Poul-erik 
Jensen bekræftede tendensen: »I næsten alle boligområder, hvor 
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der for fem år siden boede mange af fremmed herkomst, bor der i 
dag endnu flere.« 697

den 29. januar 2003 rapporterede Politiken om en paneldebat i 
forbindelse med lanceringen af en bog med titlen »til et folk de alle 
hører«. Bogen havde en række offentlige personer som forfattere, 
og der var tale om en reaktion på, at sognepræsten i Sundby leo 
kamstrup olesen tidligere havde kaldt til kristen mission blandt 
alle religioner i danmark. Missionssekretær Harald Nielsen, der 
havde redigeret bogen, udtalte, at »de [muslimerne] er ikke frem-
mede. de er danskere. de hører til det fælles folk«. etnolog karen 
Schousboe tilføjede, at der skulle gøres op med ideen om, at man 
skulle være bærer af en bestemt kultur for at være en del af sam-
fundet: »det er noget nyt, at man skal dele kultur, bare fordi man 
deler samfund. kulturel identitet er noget, man får, på grund af 
det man gør, selve identiteten er et dannelsesprojekt.« Schousboe 
forklarede, at muslimer havde været danskerne behjælpelige, fordi 
»Vi har glemt, at muslimerne kom og mindede os om, at vi ikke 
var, hvad vi troede«. 698 

den 3. marts 2003 interviewede Jyllands-Posten lektor ved Ame-
rikanske Studier, Carl Pedersen fra Syddansk Universitet. Han 
mente, at danmark kunne tage ved lære af USA: »Måske ligger 
der faktisk nogle gode ting i en amerikanisering. Jeg taler ikke om, 
at vi skal indføre minimalstaten som i USA, men derimod accepten 
af andres ret til at være, som de er, så længe de overholder landets 
love.« om danmark sagde Carl Pedersen, at »Jeg føler, at meget af 
den sociale forståelse, der var karakteristisk for danmark, da jeg 
kom hertil i 1972, er ved at forsvinde. dengang kunne danskerne 
se og gennemskue de aspekter, der ledte til eksempelvis racisme. 
Man kunne lige som se bag om problemerne. for mig er det lidt 
paradoksalt, at man i dag ikke på samme måde evner at spore år-
sagerne til indvandrernes problemer, men i stedet bare taler dårligt 
om dem«. dagen efter kunne samme avis fortælle om en rapport fra 
en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet om »fremtidens 
danskfag«. Professor frans Gregersen sagde om faget dansk, at »fra 
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at være et modersmål så har danskfaget ændret karakter. de unge 
er blevet mere integreret i den globale kultur, og derfor vil det også 
være logisk at udvikle danskfaget i klasser, hvor der er mange, der 
har dansk som deres andet sprog. der kunne man udmærket tage 
udgangspunkt i de elever, der sidder i klassen, og beskæftige sig 
med lødig litteratur fra deres lande«. 699 

den 8. marts 2003 fortalte Jyllands-Posten, at en ny debatbog, 
»Islam i bevægelse«, havde set dagens lys. en af bidragyderne til 
bogen var religionsforsker tim Jensen, der mente, at bogen havde 
stor berettigelse: »Vi har sagt det de sidste 15 år, og det er utroligt, 
at vi i 2003 stadig skal fortælle folk, at islam er en mangfoldig 
religion og ikke en stor ens masse. det er uhyggeligt, at sådan en 
bog er nødvendig.« tre dage senere blev tidligere kulturminister 
Grethe Rostbøll interviewet til samme avis. Her sagde hun om 
integrationen, at den var »lykkedes i store træk, som det er gjort 
tidligere i historien«. Hun nævnte også, at »den arabiske kultur har 
bidraget i rigt mål til verdens udvikling.« 700

den 26. april 2003 havde Bt en artikel med overskriften »Musli-
mer behandler os som slaver«. Artiklen handlede om sygeplejerskers 
oplevelser med muslimske patienter og pårørende. en københavnsk 
sygeplejerske udtalte, at »Vi har oplevet, at somaliske patienter, som 
har tisset på gulvet i en skål, vil have, at vi samler det op. Nogle − 
det er mest mændene − vil slet ikke snakke med os. de fleste får så 
mange gæster, når de er indlagt, at det er svært at komme til. de 
respekterer ikke besøgstiderne, og det generer de andre patienter, 
som deler gang med dem. Vi har også prøvet, at nogle råber ad 
os og ikke vil snakke med os. Mændene kigger op i loftet, når vi 
henvender os til dem. Vores personale bliver yderst provokeret af 
deres opførsel.« 701

den 4. maj 2003 havde Bt en større artikel med overskriften 
»fedt, at danskerne er bange«. På en del af Nørrebro omkring 
Rantzausgade havde der igennem længere tid fundet chikanerier af 
danskere sted fra unge indvandrere. Bt havde talt med en af dem, 
»Z«. Han sagde bl.a., at »Vi ved godt, at danskerne er bange for os, 
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når vi går mange sammen. det handler om respekt. Respekt er 
magt, og når folk har respekt for os, så »fucker« de ikke med os«. 
»Z« var palæstinenser og havde boet i danmark det meste af sit liv. 
Han havde svært ved at forstå, at det var et problem, hvis de unge 
indvandrere f.eks. spillede bold op ad folks biler eller dominerede 
gadebilledet med larmende og provokerende adfærd: »I har jeres 
måde at være på, og vi har vores. Vi gør bare, som vi ville gøre 
»derhjemme«. det er jo ikke ulovligt at spille fodbold.« Han med-
gav, at det var svært for danskerne at få »hul igennem« til de unge, 
når de var mange sammen, idet »det handler om »nosser«. Når der 
kommer nogen og skælder ud, så vil vi jo ikke stå og sige undskyld 
foran alle vennerne. Så vi griner bare ad dem, og danskerne virker 
svage. de mangler »nosser«, og derfor respekterer vi dem ikke«. »Z« 
mente, at grunden til, at der var problemer, var, at de unge ikke 
havde noget at lave: »Hvis vi havde nogle steder, hvor vi kunne 
være, så ville vi ikke hænge på gaden, og så ville der ikke være så 
meget kriminalitet. Hvis vi fik nogle ture til frankrig eller noget 
i den stil, så ville der ikke være nogen problemer.« endelig mente 
»Z«, at »det er ikke os, der skaber problemer. det er danskerne, der 
har fortrudt, at de har inviteret os«. 702 

et par dage senere kunne Jyske Vestkysten fortælle, at fire unge 
seksualrådgivere var blevet »stenet ud« af Svendborg. en blev spar-
ket over knæet og en anden spyttet i ansigtet, og endelig blev der 
kastet sten efter de fire unges bil. Svendborg Politi havde sigtet fire 
indvandrerdrenge for vold og hærværk. kun én af dem var over 
den kriminelle lavalder. leder af Vamdrup Ungdomsskole − hvor 
de danske unge kom fra − John Madsen udtalte, at »Seksualitet er 
et tabu blandt mange indvandrere, og mange af de etniske drenge 
snakker ikke om det derhjemme, men henter i stedet deres viden 
fra pornohjemmesider og tv. den her episode viser, at der virkelig 
er behov for mere oplysning, så nu vil jeg endnu engang rykke for, 
at vi får støtte til at gøre noget«. 703 

den 31. maj 2003 havde Information et helsidesportræt og in-
terview med den unge muslim Asmaa Abdol-Hamid. Hun fortalte 
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bl.a., at »Jeg har altid elsket islam, lige siden jeg var lille. Min fa-
milie prøver at leve så religiøst som muligt, for vi finder simpelt 
hen, at islam er så dejlig. for mig er koranen en brugsanvisning 
på, hvordan livet skal leves på bedst mulig måde. Alt, hvad jeg gør 
i min hverdag, relaterer jeg til religionen. koranen har været en 
kanonstøtte for mig. den hjælper mig utrolig meget. Jeg har aldrig 
befundet mig i en situation, hvor den ikke slog til«. Abdol-Hamid 
var meget opsat på at præge det danske samfund: »Jeg er først og 
fremmest palæstinenser, men jeg ser mig selv her i danmark, og 
jeg arbejder også på at komme videre her. Jeg vil meget gerne sætte 
mit præg på det danske samfund. det er blandt andet derfor, jeg 
gerne vil være politiker. der er så mange ting, jeg synes er ufor-
ståelige. der er så mange ting, vi kan gøre bedre.« Abdol-Hamid 
mente sagtens, det kunne lade sig gøre for hende at holde fast i det 
værdisæt, hun havde bragt med sig til danmark, eftersom »Jeg har 
været heldig, for i min familie har det været religionen og ikke 
kulturen, der har været dominerende. det er ofte der, danskerne 
misforstår os. folk blander ofte kultur og religion sammen, men 
det er to vidt forskellige ting. kvinder er ikke undertrykte ifølge 
islam, men det er de ifølge den arabiske kultur«. endelig sagde As-
maa Abdol-Hamid om assimilation: »Assimilering, nej det er ikke 
noget for mig. overhovedet ikke. Assimilering er at overdrive. det 
virker så falsk. der er mange, der har valgt at assimilere sig, men 
det er ikke den eneste vej. Bare det, at du lærer sproget, tager dig 
en uddannelse, er med i det danske samfund og gør en eller anden 
form for nytte. det er nok til, at integrationen fungerer. du bør 
ikke gøre mere. Hvis du selv føler dig integreret og indordner dig 
under landets regler, så er det helt tilstrækkeligt.« 704 

den 3. juni 2003 kunne Århus Stiftstidende fortælle, at »Bande-
opgør blev vendt mod politiet«. der var tale om en magtkamp mel-
lem to grupper af rivaliserende indvandrere, der havde udviklet sig 
til, at politiet var blevet angrebet af 25-30 stenkastende unge, hvor-
efter politiet måtte trække sig tilbage. Politiinspektør Bent Preben 
Nielsen fra Århus Politi fortalte, at »flere ting tyder på, at vi blev 
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udsat for et egentligt baghold. Men mere taler for, at vreden mel-
lem de to grupper spontant blev vendt mod os«. Politiinspektøren 
fortsatte: »da et par patruljer efter flere anmodninger om assistance 
ankom til edwin Rahrs Vej lige efter midnat, stod 20-30 unge og 
klappede taktfast af betjentene. det skete på en triumferende måde, 
som betjentene opfattede som en direkte provokation. og straks da 
betjentene kom ud af bilerne, blev de mødt med stenkast − flere af 
dem var brosten. en bagrude i en patruljebil blev knust. en anden 
patruljebil fik smadret en forrude.« 705 

den 11. juni 2003 skrev fyens Stiftstidende, at skoler med mange 
indvandrere ændrede indholdet i fag som idræt, kristendom og 
hjemkundskab. Skoleinspektør Allan feldskou fra Abildgårdsko-
len med 89 pct. indvandrerbørn udtalte, at »det handler i bund 
og grund om at tilpasse undervisningen til børnene, og så er jeg 
ligeglad med, hvad årsagerne er«. tre dage senere gengav Bt en 
meningsmåling, der viste, at 88 pct. af danskerne var imod, at fol-
keskolerne skulle holde lukket på de muslimske helligdage, mens 10 
pct. var for. Samme dag fortalte Berlingske tidende, at Blågårdsko-
len i københavn havde besluttet at afholde to fridage i forbindelse 
med eid, den muslimske afslutning på fastemåneden ramadanen. 
Skoleinspektør Marianne frederiksen udtalte, at »det er ikke en 
markering af, at vi festligholder andre religioners højtider. det er 
en synliggørelse af, at vi har en gruppe elever og forældre med 
muslimsk baggrund, som beder om fri en dag, fuldstændig som 
danske elever holder fri, efter at de er blevet konfirmeret«. 706

den 14. juni 2003 blev byrådsmedlem i odense for Socialde-
mokraterne Mohammed Mansour interviewet til Politiken om sit 
syn på kønsopdelt svømmeundervisning. Mansour mente, at der 
var tale om en praktisk foranstaltning, når Abildgårdskolen havde 
taget dette skridt. På spørgsmålet om det ikke var at lade koranen 
styre indretningen af undervisningen i den danske folkeskole, 
svarede Mansour, at »Jamen, den her sag handler jo ikke først og 
fremmest om religion. den handler om forskelle i traditioner og 
kulturer«. da Mohammed Mansour blev foreholdt, at han kort 
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forinden havde sagt, at fælles svømmeundervisning stred mod 
islam, var hans svar, at »Ja, og det står jeg ved. Men igen mener 
jeg, at vi skal trække diskussionen ned på det plan, hvor den hører 
hjemme«, og Mansour gentog, at der var tale om et praktisk pro-
blem med en praktisk løsning. dagen efter udtalte kulturforsker 
Johannes Nørregaard frandsen til fyens Stiftstidende, at »Når 
man reagerer så aggressivt [modstanderne af kønsopdelt svøm-
meundervisning], er det ikke, fordi man er stærk i troen på sine 
værdier, men nærmere det modsatte. Når vi ikke ved, hvad det er 
for værdier, vi står for, så kan vi i stedet definere det ved at lægge 
afstand til det, de fremmede står for«. 707 

I juli måned 2003 var der atter diskussion om unge indvandre-
res overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. den 13. juli 
interviewede Berlingske tidende en ung indvandrer, Murat. om 
uddannelse sagde han: »At uddanne sig er spild af tid. Vi bor i en 
kriminel by, vi bor i en ghetto, og der er ikke andet at gøre end at 
være kriminel. du kan ikke undgå det.« om at prøve at komme 
ind på et diskotek: »de siger, man skal være medlem for at komme 
ind. Men danskere skal ikke være medlemmer. Vi vil også gerne 
ind og få kontakt med pigerne. Vi vil danse med dem, sige søde 
ting til dem, give dem en drink, se hende, røre hende.« fem dage 
senere sagde forskningschef i Justitsministeriet Britta kyvsgaard 
om unge indvandreres kriminalitet, at »Volden blandt de unge er 
stigende som sådan. det gælder også danske unge. de unge med 
anden etnisk baggrund end dansk står tillige i et tomrum mellem 
to kulturer, hvor de kan være usikre på, hvilke normer der gør 
sig gældende. og de kan være vældig frustrerede og aggressive 
over at føle, at de ikke hører hjemme her«. folketingsmedlem 
for Sf kamal Qureshi mente, at det var nødvendigt at indrette 
samfundet efter de mennesker, der boede i det. Han sagde, at 
man kunne høre »politikerne messe i en uendelighed, at vi er et 
stammesamfund og altid vil være det. et samfund, som skabes og 
defineres af hvide, kristne mennesker. Men det går simpelthen 
ikke længere«. 708 
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INdsam og den offentlige støtte

den 26. februar 2002 kunne ekstra Bladet fortælle, at indvandrer-
foreningen INdsam med øjeblikkelig virkning var blevet frataget 
støtten fra den Sociale Sikringsstyrelse på grund af mistanke om 
svindel med regnskaberne for mindst 345.000 kr. INdsam var 
desuden blevet politianmeldt. en uanmeldt revision af foreningen 
havde resulteret i en kraftig kritik af INdsam, idet der manglede 
bilag for en række afholdte udgifter. forretningsfører i INdsam 
torben Svendrup havde tilsyneladende hævet godt 255.000 kr. 
under forhold, som ifølge revisionsfirmaet »ikke umiddelbart lod 
sig forklare«. Ved en opringning til torben Svendrup svarede denne 
om de udokumenterede udgifter, at »det har bare været for sen 
aflevering af bilag. Jeg kan ikke huske hvor meget for sent. det var 
en manglende afregning, og den er foregået nu«. På spørgsmålet om 
hvornår pengene var blevet betalt tilbage, svarede Svendrup, at »Jeg 
aner det ikke, men jeg mener, at det var i december«. endvidere 
havde formanden for INdsam Mohamed Gelle fået udbetalt 91.000 
kr. på trods af interne regler i foreningen om, at »INdsam må ikke 
aflønne en formand«. Mohamed Gelle fortalte ekstra Bladet, at der 
ikke var tale om aflønning, men om et honorar. På spørgsmålet om 
et honorar ikke var det samme som en løn, svarede Gelle, at »Hono-
rar er honorar, og det er det, jeg har fået«. til slut sagde Mohamed 
Gelle, at »desuden har vi selv besluttet at stramme op på budgettet, 
fordi der har været forretningsgange, som vi ikke har været tilfredse 
med. Hele regnskabsapparatet og bogholderiet har ikke fungeret 
optimalt, og derfor har vi besluttet at stramme op«. 709

en måned senere blev Mohamed Gelle interviewet til ekstra 
Bladet. Han fortalte, at han ville kæmpe videre for INdsam og 
fortsatte: »Jeg kan sagtens sige farvel i morgen og vaske mine hæn-
der, men det vil jeg aldrig gøre. der er brug for INdsam.« om 
revisionsrapporten og splittelse i INdsams bestyrelse sagde Gelle, 
at »det er ikke revisionsrapporten. det gør ondt på mig, at nogen 
fra bestyrelsen har indgivet en falsk politianmeldelse imod mig 
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og brugt revisionsrapporten til at fremme deres egne mål ved at 
lække den til ekstra Bladet«. På spørgsmålet om ansvaret for, at der 
manglede bilag for 345.000 kr., svarede Gelle, at »Jeg vil ikke tage 
bladet fra munden nu og sige, hvor ansvaret ligger. Vi er kommet 
ind i en storm, og når den har lagt sig, skal ansvaret placeres, det 
kan jeg garantere dig for«. 710 

Sagen om INdsam fortsatte i april. Hovedbestyrelsesmedlem finn 
Bruselius stod ifølge Jyllands-Posten den 14. april 2002 til at blive 
ekskluderet af INdsam, fordi han havde videregivet oplysninger til 
pressen om de interne forhold i INdsam. finn Bruselius udlagde 
problemet i INdsam således: »Når man bare skal skrive fire-fem 
sider om et projekt, og der bagefter ligger én million kroner, kan 
jeg godt forstå, at danmark opleves som et slaraffenland. det er 
en trist udvikling, at en forening, som skal tale indvandrernes sag, 
misbruger offentlige kroner på den måde.« I en opsummerende 
redegørelse om regnskaberne i INdsam var det bl.a. kommet frem, 
at forretningsfører torben Svendrup havde udbetalt honorarer for 
over 100.000 kr. uden om regnskabet, samt at torben Svendrup i 
2001 havde fået udbetalt 300.000 kr. i løn og 169.100 kr. i diæter 
og honorarer, som ikke var godkendt af bestyrelsen. INdsam havde 
i 2001 modtaget mere end fire millioner kroner fra de offentlige 
kasser. ekstra Bladet kunne to dage senere fortælle, at tidligere 
formand for INdsam Anna Saakwa, nu projektleder, bl.a. havde 
modtaget 63.000 kr. i overarbejdsbetaling. 711

den 18. april 2002 skrev Jyllands-Posten om beskyldninger mod 
INdsam og de to tidligere indenrigsministre thorkild Simonsen 
og karen Jespersen for at have stået i ledtog med hinanden, sådan 
at INdsam støttede den daværende socialdemokratiske regerings 
forslag på udlændingeområdet, mens INdsam til gengæld fik 
økonomisk støtte fra Indenrigsministeriet. tre dage senere kunne 
avisen fortælle, at INdsam hævdede at repræsentere flere indvan-
drerforeninger, end der var dækning for. Ved en rundringning til 
de 41 foreninger, som INdsam hævdede at repræsentere, kunne 
de 22 bekræfte dette. Seks foreninger meddelte, at de ikke var 

Et_delt_folk.indd   432 03-04-2008   17:49:21



433

medlemmer hos INdsam, otte foreninger kunne ikke spores, 
mens fem ikke var at træffe. 712 

den 26. juli 2002 skrev de tre store morgenaviser, at INdsam 
var blevet sendt til inkasso af Socialministeriet. trods gentagne 
advarsler havde INdsam aldrig afleveret regnskaber for tilskud på 
i alt 625.000 kr. forretningsfører torben Svendrup fra INdsam 
udtalte, at »Jeg er ikke bekendt med, at INdsam skulle være meldt 
til inkasso. Vi har rykket revisoren for det færdige regnskab masser 
af gange. det mangler blot at blive afpudset. der er orden i tingene, 
og der er redegjort for det hele i regnskabet«. Samtidig havde re-
geringen afbrudt samarbejdet med INdsam. Integrationsminister 
Bertel Haarder sagde, at »det er ærgerligt, og jeg vil gerne under-
strege, at jeg intet har imod INdsam, men naturligvis må det her 
have konsekvenser«. 713 

den 23. november 2002 gik slutspillet om INdsam i gang. den 
dag skrev Jyllands-Posten, at Integrationsministeriet ville kræve, 
at INdsam tilbagebetalte 450.000 kr., som foreningen havde fået 
udbetalt af statskassen, men som den ikke havde været i stand til at 
redegøre for anvendelsen af. Af samme grund ville Integrations-
ministeriet ikke give INdsam tilskud for året 2002, og ministeriet 
konkluderede i sin undersøgelse, at »der er rejst berettiget tvivl om, 
hvorvidt INdsam er i stand til at forvalte et økonomisk tilskud 
forsvarligt og i overensstemmelse med formålet«. INdsams for-
mand Mohamed Gelle mente, at regeringen blot havde ledt efter 
en anledning til at få INdsam lukket. Han ville nu anke afgørelsen 
og sagde, at »det er rigtigt, at vi har haft nogle uheldige forret-
ningsgange, men støttemidlerne er kun brugt til det formål, som 
de blev givet til. Men jeg mener, at ministeriets afgørelse er usaglig 
og skyldes politiske hensyn. INdsam var blandt de nævn, råd og 
organisationer, som er blevet foreslået nedlagt, og vi har nu måske 
selv hjulpet lidt til«. Seks dage senere skrev samme avis, at INdsams 
årsregnskab for 2001 nu var blevet offentliggjort. Ifølge regnskabet 
manglede der knap 1.050.000 kr. Bl.a. havde Integrationsministe-
riet, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen gjort krav på en halv 
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million kroner. Revisionsfirmaet, der havde gennemgået regnska-
berne, noterede bl.a., at »Vi har haft vanskeligt ved at vurdere, om 
alle de afholdte omkostninger er sket med den fornødne hjemmel 
og kan derfor ikke erklære, at bevillingerne er anvendt til formå-
let«. kilder tæt på INdsam vurderede, at foreningen ville lukke 
inden for kort tid. der blev peget på, at telefonlinjen til INdsam 
var blevet lukket af tdC på grund af et »regningsproblem«. det 
havde ikke været muligt for avisen at træffe hverken formanden 
Mohamed Gelle eller forretningsføreren torben Svendrup. 714 

den 10. januar 2003 fortalte Berlingske tidende, at INdsam 
havde indgivet konkursbegæring. INdsams nu forhenværende le-
der Mohamed Gelle udtalte, at »det er helt klart nødvendigt med 
nye visioner og strukturer. fremover skal de politiske holdninger 
samle organisationerne på tværs af nationalitet og etnisk baggrund. 
Vi fik eksempelvis problemer med baglandet, fordi vi tog afstand fra 
tvangsægteskaber«. om de økonomiske uregelmæssigheder sagde 
Gelle, at »Vi har ikke været professionelle nok, men jeg afviser, at 
der har været tale om misbrug af midler. Pengene er gået til de 
projekter, de er søgt til«. 715

den 6. november 2003 meddelte Politiken, at politiet havde stoppet 
efterforskningen om svindel med økonomiske midler i INdsam. Ju-
rist ved københavns Politis bedrageriafdeling lise Wodskou udtalte, 
at »Ingen har været sigtet i sagen, og vi har standset efterforskningen«. 
tidligere formand for INdsam Mohamed Gelle sagde til afgørelsen, 
at »Jeg har hele tiden sagt, at der ikke var tale om svindel. Jeg har 
indrømmet, at kontrollen af økonomistyringen ikke var optimal. 
Men der har aldrig været tale om ulovligheder«. 716

Nævnet for etnisk ligestilling

Nævnet for etnisk ligestilling med biskop kjeld Holm som formand 
kom i søgelyset i starten af marts 2002 på grund af den finanslovs-
aftale, Vk-regeringen stod foran at indgå med dansk folkeparti. 
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dansk folkeparti havde gerne set, at Center for Menneskerettigheder 
var blevet nedlagt, men dette havde det ikke været muligt at få re-
geringen med til. Nævnet for etnisk ligestilling måtte imidlertid se 
sit årlige statstilskud på syv millioner kroner forsvinde. Juraprofessor 
eva Smith mente en uge senere, at lukningen af Nævnet for etnisk 
ligestilling var usaglig. kjeld Holm udtalte, at »dansk folkeparti 
erklærede åbent, at det i høj grad handlede om Morten kjærum og 
mig, og det lykkedes dem altså at få regeringen med på en aftale«. 
folketingsmedlem for dansk folkeparti Søren krarup skrev i et 
indlæg i Jyske Vestkysten to dage senere, at han var godt tilfreds 
med nedlæggelsen af nævnet. Han forklarede bl.a. sin modstand 
mod nævnet således: »etnisk ligestilling i danmark? Jamen, etnisk 
betyder folkelig, og forudsætningen for, at danmark er danmark 
og danskernes land, er naturligvis, at dansk indtager en særstilling i 
danmark, og at der altså ikke er folkelig ligestilling.« 717

den 15. marts 2002 fortalte Jyllands-Posten, at fN’s komite for 
eliminering af Racediskrimination, CeRd, havde rettet kritik 
mod danmark. CeRd mente, at en række af de råd og nævn, 
som nu nedlagdes, havde været med til at give danmark et positivt 
image. endvidere skrev CeRd, at »Antallet af angreb mod musli-
mer [i danmark] er steget siden 11. september. den danske regering 
bør udøve en særlig bevågenhed over for racebetonede udtalelser, 
vandalisme, ildspåsættelser og fysiske overgreb«. I en kronik knap 
to uger senere skrev kjeld Holm, at »Hvis man imidlertid nærer 
det forfængelige håb, at nu siger vi ikke noget mere, så kan jeg 
love, at man skal tænke om. det drejer sig nemlig om ligeværd og 
anstændighed, og da er det ikke tilrådeligt at tie«. 718 

lovforslag om udlændingeloven

den 21. marts 2002 var der i folketinget førstebehandling af 
»lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med 
flere love«. lovforslaget indeholdt de stramninger, som Venstre, 
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det konservative folkeparti og dansk folkeparti kunne gen-
nemføre, efter at de tre partier havde opnået flertal i folketinget 
ved valget i november 2001. lovforslaget var en ganske betydelig 
tilbagerulning af udlændingeloven af 1983. de tre væsentligste 
lempelser i 1983 havde været retskravet for dels konventions-
flygtninge, dels de facto-flygtninge. den tredje lempelse tilbage i 
1983 bestod i retskravet på familiesammenføring, både for danske 
statsborgere og for udlændinge med opholdstilladelse i danmark. 
efter den nye lov af 2002 bestod kun den første lempelse. kon-
ventionsflygtninge, altså personer, der kunne godtgøre, at de var 
personligt forfulgte i deres hjemland, kunne stadig få asylstatus i 
danmark. de facto-flygtninge (flygtninge, der »af andre tungt-
vejende grunde« blev anset for flygtninge og derfor havde haft 
retskrav på asyl) kunne derimod med loven af 2002 ikke længere 
få flygtningestatus i danmark. endvidere hævedes aldersgrænsen 
for familiesammenføring, så begge parter skulle være fyldt 24 
år. Ansøgere om familiesammenføring skulle tillige godtgøre, at 
deres tilknytning til danmark var større end tilknytningen til det 
land, hvor den ene part kom fra. Begrundelsen for stramningerne 
var fra regeringens side, dels at en formindsket tilstrømning af 
flygtninge ville lette integrationen, dels at de strammere regler for 
familiesammenføring ville forhindre tvangsægteskaber.

debatten i folketingssalen var en del mindre tilspidset end ved 
mange af de udlændingedebatter, der havde fundet sted i folke-
tinget siden loven af 1983. 719

Venstres retsordfører Birthe Rønn Hornbech lagde for med at 
sige, at »det lovforslag om stramninger i udlændingeloven, vi nu 
skal behandle, er jo en naturlig videreførelse, ja, slutstenen, på 
store dele af det kasseeftersyn, som Venstre og det konservative 
folkeparti har fremsat her i folketinget nogle gange. Ja, det er nu 
regeringens politik, som Venstre og det konservative folkeparti 
har fremført i en årrække her i folketinget«. Birthe Rønn Horn-
bech afsluttede sit første indlæg med at sige, at »tiden er gået, og 
jeg skal blot sige, at Venstre naturligvis varmt støtter dette forslag«. 
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kamal Qureshi fra Sf gik på talerstolen for at spørge Birthe Rønn 
Hornbech: »Hvorfor siger man ikke ligeud, at man vil bruge de 
her mennesker og begrebet tvangsægteskaber for at begrænse an-
tallet af mennesker, der kommer til det danske samfund? det er 
ærlig snak.« også Søren krarup fra dansk folkeparti var inde på 
dette spørgsmål, idet han sagde: »Grundforholdet i det spørgsmål, 
der nu i, skal vi sige, snart 25 år har oprevet danmark og bl.a. 
sat en ny regering ind i landet, er jo, at der i disse årtier finder 
en folkevandring sted fra ulandene til ilandene, og det vil sige, at 
hvis vi i den vestlige verden ønsker at bestå som os selv, er vi nødt 
til simpelt hen at stoppe denne folkevandring. og det vil sige, at 
dermed falder i og for sig alle disse mere eller mindre praktiske 
integrationsforanstaltninger til jorden, for det afgørende er at få 
standset indstrømningen.« 720 

lidt længere henne i debatten tog Jesper langballe fra dansk 
folkeparti ordet for at sige, at »Man begyndte virkelig at øjne håb, 
da man i regeringsgrundlaget så det klart fastslået, at de facto-be-
grebet skulle ophæves, og at retskravet på familiesammenføring 
skulle væk«. Jesper langballe ønskede en tydeliggørelse af konse-
kvenserne af de facto-begrebet, for, som han sagde: »de facto-be-
grebet er jo knyttet til udlændingelovgivningen i 1983, hvor man 
lavede den selvmorderiske regel – det går jeg ud fra, at vi er enige 
om – at de havde et retskrav. Alle, der sagde asyl, havde et retskrav 
på at få behandlet deres sag i danmark.« Birthe Rønn Hornbech 
svarede både Søren krarup og Jesper langballe, idet hun sagde, at 
»Nu sad jeg ikke i folketinget i 1983, men jeg var faktisk den, der 
tordnede mod 1983-loven, længe før hr. Søren krarup – der nu 
sidder og ryster på hovedet. Jo, længe før hr. Søren krarup, det kan 
jeg dokumentere. også længe før hr. Jesper langballe. Men det er 
historie, og jeg mener altså også, at de facto-begrebet er historie, 
men skal vi have en historisk debat, så lad os dog få den. Men ja, 
jeg synes, vi bryder med 1983-loven med det lovforslag, der nu er 
fremsat. for hvad er det, vi siger nu? Vi siger, at vi indskrænker 
definitionen af flygtningebegrebet«. 721 
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Socialdemokratiets ordfører Sophie Hæstorp Andersen udtalte 
om stramningerne, at »I Socialdemokratiets øjne vil stramninger 
af betingelserne for opholdstilladelse kun have en ringe betydning 
for det samlede antal mennesker med en udenlandsk baggrund, 
der bor i danmark eller kommer til det i fremtiden«. Hæstorp 
Andersen fortsatte med principielt at slå fast, at »Socialdemokratiet 
tror i udgangspunktet altid på det bedste i mennesker, vi tror på 
ligeværd og fælles ansvar. derfor kan vi heller ikke støtte en lang 
række af de forslag til yderligere stramninger, der ligger her i dag. I 
vores øjne er flere af disse stramninger et udtryk for, at regeringen 
godt ved, at dens indsats og politik for at sikre en bedre integra-
tion af udlændinge i danmark ikke er god nok«. om regeringens 
forslag om syv års ophold i danmark, før der kunne blive tale om 
permanent opholdstilladelse til flygtninge, sagde Sophie Hæstorp 
Andersen, at »en sådan politik er ikke kun udtryk for et andet 
syn på mennesker, der er flygtet fra tortur og politisk forfølgelse, 
den er også i direkte modstrid med Socialdemokratiets mål om 
at samle den danske befolkning om en humanistisk og retfærdig 
udlændingepolitik«. 722 

I et indlæg kommenterede dansk folkepartis leder Pia kjærsgaard 
forslaget om at hæve aldersgrænsen for familiesammenføring til 
24 år ved at sige, at »Regeringen vil forhøje alderskravet til 24 år i 
forbindelse med ægteskabs indgåelse. det lyder også rimeligt, men 
i realiteten er det jo nok bare at udskyde ægteskabets indgåelse«. til 
slut sagde Pia kjærsgaard, at »Jeg vil sige til regeringen, at vel vil 
dansk folkeparti som sædvanlig være parat til et konstruktivt, men 
kritisk samarbejde, vel ønsker vi regeringen et langt og lykkeligt 
liv, og vel ønsker vi regeringen alt muligt godt, men vor loyalitet 
ligger ikke mindst i denne hjertesag [udlændingepolitikken] hos 
den knap halve million vælgere, der gjorde dansk folkeparti til 
tingets tredjestørste parti«. Ritt Bjerregaard fra Socialdemokratiet 
rettede derpå et spørgsmål til dansk folkepartis leder: »Jeg vil gerne 
spørge fru Pia kjærsgaard, hvor meget dansk folkeparti regner 
med, at man kan begrænse tilgangen, hvad det er for nogle krav, 
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fru Pia kjærsgaard stiller, og hvor langt hun regner med, at man 
kan komme, når enhver regering selvfølgelig er nødt til at være op-
mærksom på, at danmark ikke kan isolere sig, og at der er grænser 
for, hvor meget andre lande vil acceptere, vi overvælter på dem.« 
Søren Søndergaard fra enhedslisten refererede i et senere indlæg til 
Advokatrådet, der i sit høringssvar bl.a. havde skrevet, at »Afskaf-
felse af de facto-flygtningebegrebet vil derfor kunne medføre, at 
den øvrige række af konventioner, som danmark har tiltrådt, for 
fremtiden vil indgå i den samlede vurdering med større vægt. Som 
følge heraf er det Advokatrådets vurdering, at en afskaffelse af de 
facto-flygtningebegrebet ikke vil få så store konsekvenser, som re-
geringen antager«. Han spurgte derfor Pia kjærsgaard, om »dansk 
folkeparti ikke [er] en lille smule bange for, at man er ved at blive 
snydt her, forstået på den måde, at man afskaffer de facto-begrebet, 
men reelt går en række af de folk, som får de facto-status, så bare 
over og får opholdstilladelse efter andre regler, og man får derfor 
ikke det ud af det, som man satser på?«. 723 

I en ordveksling mellem Per dalgaard fra dansk folkeparti og 
elisabeth Arnold fra det radikale Venstre kom de grundlæggende 
uenigheder mellem de to partier om udlændingepolitikken til syne. 
Per dalgaard ville »gerne spørge fru elisabeth Arnold, om ikke det 
bekymrer hende, at 90-95 pct. af alle de fremmede, vi får ind i lan-
det, kommer med en kultur, der ligger så fjernt fra det, vi normalt 
anser for at være et liv, der er værd at leve. Bekymrer det hende 
ikke, at de antidemokratiske tendenser, den kultur repræsenterer, 
er et problem? er det ikke også et problem, at disse mennesker 
primært anser en religion for at være hævet over ethvert lands 
love, som befolkningen i demokratiets ånd har vedtaget?«. elisabeth 
Arnold svarede, at »Hr. Per dalgaard sagde, at 90-95 pct. af dem, 
der kommer ind i danmark, er antidemokrater og har en religion, 
der er helt fremmed over for danmark. det er for det første lodret 
forkert. for det andet erkender jeg fuldt ud, at der kommer per-
soner ind i danmark med antidemokratiske synspunkter. der er 
også personer, der er født i danmark, som har antidemokratiske 
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synspunkter. Jeg vil oven i købet gå så vidt som til at sige, at der er 
personer, der har tæt tilknytning til politiske partier i danmark, 
der har nogle antidemokratiske synspunkter«. 724 

Ved tredjebehandlingen af lovforslaget den 30. og 31. maj slog 
Socialdemokratiet og det radikale Venstre fast, at de ikke kunne 
støtte lovforslaget. Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet 
sagde til slut i sit indlæg, at »lovforslaget vil i sin udformning ved 
tredje behandling her i dag ikke bidrage til dette [integration], kun 
skabe større kløfter og splittelse mellem udlændinge og danskere. 
det er en splittelse, som Socialdemokratiet ikke vil lægge stemmer 
til. derfor stemmer vi imod lovforslaget i dag«. elsebeth Gerner 
Nielsen fra de radikale slog fast, at »I dag vedtager dansk folkeparti 
og regeringen en udlændingepakke, som er regeringens indtil dato 
mest markante eksempel på forandring. forandring af danmarks 
internationale renommé, forandring af danmarks humanistiske tra-
dition, forandring af det demokratiske vilkår, at det er den stærkes 
pligt at forsvare den svages ret. På alle tre punkter til det værre, 
hvis målestokken altså er civilisation og demokrati«. 

Ved afstemningen blev lovforslaget vedtaget med stemmerne 59 
mod 48, idet Venstre, det konservative folkeparti og dansk folke-
parti stemte for, mens Socialdemokratiet, Sf, det radikale Venstre, 
enhedslisten og kristeligt folkeparti stemte imod. 725 
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k APItel 9

Virker stramningerne?

efter stramningerne

den nye, væsentligt strammere udlændingelovgivning var altså 
blevet vedtaget af et flertal i folketinget, bestående af Venstre, det 
konservative folkeparti og dansk folkeparti. Udlændingestyrelsen 
forventede umiddelbart, at afskaffelsen af de facto-begrebet for 
flygtninge ville betyde, at der ville komme halvt så mange flygt-
ninge til danmark som i de foregående år. 726

den interne diskussion i Socialdemokratiet om udlændingepoli-
tikken var ikke slut. tre socialdemokrater, folketingsmedlem Mor-
ten Bødskov, eU-parlamentsmedlem Helle thorning-Schmidt og 
lo’s næstformand tine Aurvig Brøndum (senere Aurvig-Hug-
genberger) udgav i begyndelsen af juni 2002 debatbogen Forsvar 
for fællesskabet, hvor de slog til lyd for, at det var i orden at stramme 
på familiesammenføringsområdet. Partiformand Poul Nyrup Ras-
mussen og tidligere indenrigsminister karen Jespersen erklærede 
sig enige i en række af bogens udsagn, mens folketingsmedlem 
frank Jensen ikke havde nogen kommentarer. tidligere formand 
Svend Auken sagde, at »Jeg har altid forsøgt ikke at lægge mig ud 
med partifæller. det skal ikke brydes på grund af denne bog«. da-
gen efter skrev kommentator Ralf Pittelkow i Jyllands-Posten om 
de europæiske socialdemokratiers splittelse i udlændingepolitik-
ken, at »S-partiernes problem i udlændingepolitikken er ikke bare 
vælgerne, men virkeligheden«. og om det danske socialdemokrati 
skrev Pittelkow, at »S ser sig selv som moderne i udlændingepolitik-
ken og vælgerne som gammeldags. den utænkelige tanke: Måske er 
det omvendt«. en undersøgelse refereret af Søndagsavisen fire dage 
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senere viste, at 82 pct. af danskerne støttede den nye 24-årsregel og 
tilknytningskravet. 14 pct. var imod. 727 

I slutningen af juni 2002 skrev Berlingske tidende, at antallet 
af asylsøgere var faldet til det halve, og at dansk Røde kors ville 
lukke yderligere fem centre og afskedige mellem 150 og 200 med-
arbejdere. Asylchef i Røde kors Jørgen Chemnitz så en sammen-
hæng mellem debatten om de fremmede og antallet, der søgte asyl: 
»Både valgkampen og regeringens forskellige initiativer har sendt 
et klart signal ud i verden. det signal har nået de menneskesmug-
lere, der arbejder med at skaffe mennesker til landet. de ved nu, at 
det kan være svært at få asyl i danmark.« Ritt Bjerregaard udtalte 
til Bt nogle dage senere, at »der er ingen tvivl om, at antallet af 
asylansøgere vil være færre i den kommende tid. Men med tiden 
tror jeg, at det udligner sig, fordi vi ikke bare kan skubbe problemet 
over til vores nabolande«. 728 

den 31. juli 2002 skrev Politiken, at den danske stat i 2002 ville 
få en besparelse på 150 millioner kroner, og at besparelsen få år 
senere − hvis udviklingen fortsatte − ville blive på 1,5 milliarder 
om året. 729

fra ca. midt i august 2002 og frem kom den socialdemokratiske 
splittelse i udlændingepolitikken meget synligt til skue. Politisk 
ordfører Mogens lykketoft havde den 18. august udtalt til Politi-
ken, at han ikke ønskede væsentlige ændringer af udlændingepo-
litikken, hvis Socialdemokratiet kom til magten igen. lykketofts 
partifælle Sophie Hæstorp Andersen lagde afstand til udmeldingen 
og sagde, at »Jeg synes, det er meget hurtigt at lægge sig fast på 
noget. Særligt det skærpede tilknytningskrav og 24-års reglen er 
noget, vi er nødt til at se konsekvenserne af, før vi kan vurdere, om 
reglerne er fair i forhold til vores humanistiske tilgang«. Medlem 
af folketingets indfødsretsudvalg for Sf kamal Qureshi udtalte, 
at »Hvis det virkelig er det, lykketoft mener, så har vi ikke et 
troværdigt alternativ til den siddende regering. Socialdemokratiet 
burde vise et anderledes og mere menneskeligt menneskesyn netop 
på udlændingeområdet«. 730 
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Seks dage senere udtalte tidligere justitsminister frank Jensen til 
Nordjyske Stiftstidende, at »der må skabes klarhed, og vi skal sige til 
danske statsborgere, der rejser ud, at de altid kan komme tilbage til 
danmark og få deres ægtefælle med fra udlandet«. konkret ønskede 
frank Jensen, at tre af regeringens stramninger skulle rulles tilbage: 
Syvårsreglen for permanent opholdstilladelse, kravet om tilknytning 
til danmark og den lavere ydelse til asylsøgere. en uge senere sagde 
tidligere indenrigsminister karen Jespersen til Jyllands-Posten, at 
der var behov for at erkende, at omfanget af indvandringen var af 
stor betydning, og hun sluttede af med at sige, at »Vi har brug for 
en fordomsfri diskussion af det her. Jeg advarer imod, at man lukker 
debatten. Jeg synes ikke, at vi diskuterer det fordomsfrit nok, hverken 
i partiet eller i store dele af samfundet«. 731 

et par dage senere, den 3. september 2002, lød de første kritiske 
røster til karen Jespersens udtalelser. Gruppesekretær i Socialde-
mokratiet Pia Gjellerup mente, at »Ved at åbne debatten på den 
her måde så har hun risiko for at afspore den, før vi er kommet i 
gang. det er ærgerligt, for jeg synes, det er rigtigt at drøfte det. 
Men en debat, der handler om »tænk på et tal«, den ender i et el-
ler andet underligt regelværk«. kent Rasmussen, der var kursist på 
lo-skolen i Helsingør, udtalte til Jyllands-Posten, at »Jeg ser hel-
lere et lille socialdemokrati med de rigtige holdninger end et stort 
populistisk parti uden vilje til at stå imod. I det praktiske politiske 
arbejde kan man slække lidt på sine holdninger − men for guds 
skyld ikke på sit menneskesyn«. Ritt Bjerregaard mente, at »enhver, 
der er valgt, har ret til at blande sig i debatten. Jeg hilser karen 
Jespersens bidrag velkommen − det er en meget vigtig debat. Men 
hvis vi fokuserer på antallet af folk, der kommer til landet, forfejler 
vi debatten«. 732 

den 6. september 2002 kunne Berlingske tidende fortælle, 
at Ritt Bjerregaard havde trukket sig som udlændingepolitisk 
ordfører for Socialdemokratiet i protest over, at Poul Nyrup Ras-
mussen på tV2 den 3. september ikke havde villet lægge afstand 
til karen Jespersen. I en mail til Poul Nyrup Rasmussen havde 
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Ritt Bjerregaard bl.a. skrevet, at »Med dine uklare meldinger og 
manglende opbakning til den fastlagte politik modarbejder du 
endnu engang bestræbelserne på at samle partiet, og det ønsker 
jeg ikke at medvirke til«. to dage senere skrev Ritt Bjerregaard i 
et indlæg i samme avis, at »det er indlysende, at den nuværende 
situation er uholdbar, og det er lige så klart, at løsningen af dette 
problem må have meget høj politisk prioritet«. 733 

den 11. september 2002 sagde de radikales leder Marianne Jelved 
til Jyllands-Posten, at udlændingepolitikken skulle ændres væsent-
ligt, hvis de radikale igen skulle danne regering med Socialdemo-
kratiet. Hun var dog fortrøstningsfuld, idet »Man skal huske på, at 
de radikale og Socialdemokratiet har kunnet samarbejde i 100 år, 
fordi de to partier har et fælles humanistisk grundlag. det grund-
lag, tror jeg ikke på, at Socialdemokratiet vil svigte«. dagen efter 
sagde Socialdemokratiets nye udlændingeordfører Anne Marie 
Meldgaard, at hun ikke kunne se noget problem i et nyt regerings-
samarbejde med de radikale, men at Socialdemokratiet ville se tiden 
an og vurdere, hvordan de nye stramninger virkede. Samme dag 
kunne Politiken referere Svend Auken − der ifølge avisen havde 
forholdt sig tavs i flere uger − for at sige, at »Hvis man skal være 
retfærdig, så må man vel sige, at det er hende [karen Jespersen], 
der har givet anledning til alle problemerne«. dagen efter hed det 
i en kommentar af journalist Arne Hardis fra Weekendavisen, at 
»Nu har Socialdemokratiet endelig en udlændingepolitik. eller to. 
Højst tre, i hvert fald«. 734 

den 16. september 2002 refererede Jyllands-Posten fra Social-
demokratiets kongres, at Ritt Bjerregaard med reference til karen 
Jespersen havde brugt vendinger som at »stoppe tilstrømningen« 
og »sende de fremmede, som gør sig ud til bens, ud på en øde ø«. 
Ritt Bjerregaard fortsatte: »Sådan siger dansk folkeparti også ind 
imellem, og sådan er der jo også partifæller, der siger ind imellem. 
Men det bliver det ikke mere rigtigt af.« frank Jensen havde udtalt, 
at han ikke anså det for et problem, hvis antallet af familiesam-
menføringer ikke blev bragt ned: »det vil løses naturligt hen ad 
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vejen gennem positiv kulturpåvirkning«, og frank Jensen havde 
fremhævet, at det var blevet mere almindeligt med blandede æg-
teskaber i danmark. Hvidovres borgmester sagde dagen efter til 
Bt, at »Ritt Bjerregaard har været væk fra danmark i meget lang 
tid. Nu kommer hun hjem og gør sig klog på ting, hun ikke har 
begreb skabt om. Hun aner ikke, hvad der sker i kommunerne 
og ved heller ikke, hvordan indvandrerne står«. I en kommentar i 
Weekendavisen skrev Arne Hardis, at »Nyrup er ganske vist for-
mand for et parti, men en formand uden styrke til at tegne dets 
politik. et tomt hylster. en mand uden politisk prokura«. 735

den 9. oktober 2002 kom det frem, at karen Jespersen fortsat 
ikke var enig med sit parti. I en debatbog havde hun bl.a. skrevet, 
at »det er nødvendigt med en stærk, politisk styring af mulighe-
den for at flytte til et land som danmark, dvs. en stærk styring 
af det antal, der kommer til landet«. om sin position i forhold til 
Socialdemokratiet sagde karen Jespersen, at »Jeg ser min rolle som 
en, der skubber på. Jeg mener, spørgsmålet om antallet er en helt 
nødvendig erkendelse for, at vi får styr på de ting«. 736

den 20. oktober 2002 begyndte de første tal på antallet af fami-
liesammenføringer at dukke op, efter at den nye udlændingelov var 
trådt i kraft den 1. juli 2002. Antallet af familiesammenføringer var 
blevet halveret, ligesom antallet af asylsøgere var det. else theill 
Sørensen fra de konservative udtalte, at »det ligner en succes, og det 
er naturligvis tilfredsstillende, at vi her holder et løfte til vælgerne. 
det ser ud, som om den nye udlændingelov virker som ønsket«. else 
theill Sørensen mente ikke, at dansk folkeparti skulle have æren 
for stramningerne, idet hun henviste til, at de konservative havde 
ønsket stramninger siden 1992. til dansk folkepartis ønske om at få 
yderligere stramninger sagde hun, at »det tror jeg dog ikke er muligt. 
det ser ud, som vi nu er, hvor vi skal være«. dagen efter skrev Jyske 
Vestkysten på lederplads, »at der ikke længere er andet end dårlige 
undskyldninger tilbage, hvis integrationen nu ikke lykkes«. 737 

den 29. oktober skrev Ritt Bjerregaard i en kronik i Politiken 
bl.a., at »en af forklaringerne på, at indvandrere og flygtninge er 
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blevet så stort et problem, som det er tilfældet i danmark, kan være 
den provinsielle selvgodhed, der viser sig ved, at de fleste danskere 
synes, det er synd for mennesker, der ikke snakker dansk, som ikke 
hedder Nielsen eller noget, der lyder ligesådan, og som ikke bryder 
sig om at spise flæskesteg eller leverpostej«. om indvandrerne skrev 
Ritt Bjerregaard tillige, at »langt de fleste indvandrere værdsætter 
det, amerikanerne kalder »family values«, der mest dækkende kan 
oversættes til »en småborgerlig og kedsommelig livsstil«. og endelig 
hed det, at »Indvandrerne skal selvfølgelig ikke gøres til danskere, 
hvis de hellere vil være noget andet, men det siger sig selv, at de 
gør klogt i at se at få lært dansk så hurtigt som muligt«. dagen efter 
skrev Jyske Vestkysten i sin leder, at »Ritt Bjerregaard hører intet, 
ser intet og skifter i hvert fald ikke mening, selv om fakta taler for 
det«. og videre hed det, at »det er nok en hård erkendelse for Ritt 
Bjerregaard, at hendes synspunkter ikke længere fænger«. 738

den 17. november 2002 skrev Berlingske tidende, at antallet 
af asylsøgere var rekordlavt, idet tallet var 71 pct. lavere end på 
samme tidspunkt året før. Integrationsminister Bertel Haarder ud-
talte, at »Vi har gennemført vores valgløfte, og det har vist sig, at 
det virker. og vi har på intet tidspunkt haft planer om yderligere 
stramninger«. fem dage senere skrev Pia kjærsgaard i et indlæg 
i Nordjyske Stiftstidende, at det måtte være tiden til at finde en 
plan, så det blev muligt at sende flygtningene hjem til deres oprin-
delseslande. om det voldsomme fald i antallet af asylsøgere skrev 
Pia kjærsgaard, at »det var altså ikke − som nogle ville foregøgle 
os − en naturlov, at danmark skulle være multietnisk. Med andre 
ord: Vi har fået vendt kajakken! og det må alle erklære sig enige i. 
og tilfredse med«. folketingsmedlem for dansk folkeparti Søren 
krarup skrev den 4. december i en kronik i ekstra Bladet under 
overskriften »de tilgiver os aldrig«, at »krisen er ikke overstået. 
Situationen er ikke reddet. Udviklingen hen imod danmark som 
et multietnisk samfund, den nationale katastrofe, er kun alt for 
tydelig. og hvis vi andre ikke siger den ubehagelige sandhed, så 
bliver den ikke sagt«. 739 
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I december 2002 blev Mogens lykketoft ny formand for So-
cialdemokraterne. Poul Nyrups magtbase i partiet var støt blevet 
undermineret, og partiet var fortsat præget af fløjkampe på udlæn-
dingeområdet. Spørgsmålet var nu, om den nye formand ville være 
i stand til at sikre ro i partiet på dette område. den 6. januar 2003 
fortalte fyens Stiftstidende, at Mogens lykketoft på det radikale 
Venstres nytårsstævne på Nyborg Strand havde sagt, at Socialdemo-
kraterne i det store og hele støttede regeringens udlændingepolitik: 
»den skal der ikke vendes op og ned på. Vi vil lave nogle små 
ændringer, når vi kommer til, men vi accepterer hovedlinjerne.« 
I en avisdiskussion sidst på måneden skrev Mogens lykketoft, at 
»det multikulturelle samfund er en realitet. det kræver, at alle 
samfundsgrupper accepterer såvel de demokratiske principper som 
værdier i det sekulære danske samfund«. 740

den 6. februar 2003 skrev Jyllands-Posten, at antallet af familie-
sammenføringer var »i bund«, samtidig med at både antal af asylsøgere 
og anerkendelsesprocenten for disse var for nedadgående. der var tale 
om en halvering i begge tilfælde. Resultatet ville efter alt at dømme 
blive, at det samlede fald ville blive på mere end en halvering. 

den 11. februar 2003 fortalte samme avis, at der kunne ventes en 
»proteststorm over afslag« fra danske unge, der f.eks. på et studieop-
hold havde forelsket sig og ønskede eksempelvis deres amerikanske 
kæreste til danmark med henblik på giftermål. et sådant par ville få 
afslag på familiesammenføring, hvis den ene eller begge var under 
24 år, ligesom tilknytningskravet i sig selv kunne medføre, at par-
ret ville få et afslag, idet det kunne være svært at sandsynliggøre, 
at parret havde en tilknytning, der var større til danmark, end til 
det land, hvor den anden part kom fra. Journalist og forfatter erik 
Holstein foreslog i et indlæg i Berlingske tidende, at problemet 
kunne løses ved udelukkende at operere med et tilknytningskrav, 
men hvor tilknytningskravet skulle defineres anderledes: »folketin-
get bør i stedet skærpe tilknytningskravet, så det kommer i over-
ensstemmelse med realiteterne. Således at en andengenerationsind-
vandrer som den absolutte hovedregel defineres som et menneske 
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mellem dansk kultur og hjemlandets kultur. Hvorfor en sammen-
føring med en ægtefælle fra forældrenes hjemland skal foregå i 
hjemlandet, hvor ægteparret samlet set har størst tilknytning.« erik 
Holstein fandt ikke noget diskriminerende i en sådan definition af 
tilknytningskravet, idet en »person af pakistansk afstamning f.eks. 
skal naturligvis have samme muligheder som etniske danskere for 
at blive sammenført i danmark med en amerikaner, canadier − 
eller for den sags skyld tyrker eller marokkaner. kun hvis der er 
tale om en ægtefælle fra det oprindelige hjemland, skal vægtskålen 
falde ned på hjemlandets side«. 741 

debatten om den nye 24-årsregel og tilknytningskravet fortsatte. 
Berlingske tidende kunne den 2. marts 2003 fortælle, at det radi-
kale Venstre og kristeligt folkeparti ville fremsætte lovforslag om 
at fjerne både alderskravet og tilknytningskravet fra loven. en uge 
senere skrev Politiken så, at de radikale ville sætte aldersgrænsen 
til 21 år, eftersom de øvrige eU-lande var ved at blive enige om 
en sådan grænse. Samme dag fortalte Bt, at det nystiftede Mino-
ritetsparti opfordrede til indgåelse af proformaægteskaber for at 
undergrave stramningerne i udlændingeloven. Partiets formand 
Rune engelbreth larsen begrundede opfordringen med, at »Når 
man har strammet skruen så meget, at folk sendes hjem til tortur, 
er det rimeligt, at man bruger utraditionelle metoder ved at kaste 
en livline ud til nogle asylansøgere«. På Minoritetspartiets hjemme-
side blev der henvist til kontaktbureauet ticket-to-denmark, hvor 
kontakter mellem danskere og udlændinge blev formidlet. thomas 
Strøbech, der var indehaver af bureauet, oplyste, at der var formidlet 
ca. 300 kontakter, hvoraf 20 havde ført til ægteskab. 742 

den 5. maj 2003 og ca. en uge frem var der en del debat om 
Socialdemokraternes politik på udlændingeområdet. Partiet øn-
skede som noget nyt, at tosprogede børn ned til treårsalderen skulle 
møde op i børnehaven for at blive sprogtestet. Ifølge Berlingske 
tidende var der tale om et udspil, der udelukkende handlede om 
integration af udlændinge, mens diskussionen om antallet, der kom 
til danmark, ikke blev taget, eftersom der ikke var enighed om 
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dette i den socialdemokratiske folketingsgruppe. en af de anonyme 
»strammere« i folketingsgruppen udtrykte det således om udspillet, 
at »der vil blive brugt nogle skrappe ord, som skal give vælgerne 
det indtryk, at vi også tager dem alvorligt i udlændingepolitikken. 
Men der vil ikke blive ændret på det væsentlige«. dagen efter cite-
rede samme avis Socialdemokraternes formand Mogens lykketoft 
for også at tale om antal, idet Mogens lykketoft havde sagt, at 
»det er nødvendigt at begrænse indvandringen, så vi kan fokusere 
på integrationen af dem, vi allerede deler danmark med. der skal 
være balance mellem retten til familiesammenføring og det danske 
samfunds chance for at håndtere integrationen«. Information kunne 
den 7. maj referere, at socialdemokraternes udspil blev modtaget 
med skepsis af de øvrige partier i folketinget. Mens Vk-regeringen 
mente, at Socialdemokraterne ville rulle flere af stramningerne til-
bage, hvis de fik mulighed for det efter et valg, så var de radikale af 
den opfattelse, at udspillet »leflede« for dansk folkeparti. I samme 
dags leder i Politiken hed det under overskriften »folkepartier til 
hobe«, at »det er på en gang Pia kjærsgaards største politiske tri-
umf og problem, at hun har gjort det til en manddomsprøve på 
Christiansborg at demonstrere vilje til at bruge tvangsmidler for 
at fremme integrationen. At hendes brutale linje er blevet noget 
nær en facitliste i dansk politik, er hendes største succes«. om ung-
domskriminaliteten hed det, at »Når andengenerationsindvandrere 
er overrepræsenteret i ungdomskriminaliteten, så skyldes det jo 
ikke den »kultur«, forældrene engang kom fra. det skyldes derimod 
de sociale og psykologiske vilkår − diskrimination, arbejdsløshed, 
chikane og bastante assimilationskrav − der er hverdag for disse 
unge mennesker, som er født og opvokset i danmark«. 743 

den 8. maj 2003 kunne Jyllands-Posten fortælle, at fløjene i ud-
lændingepolitikken hos Socialdemokraterne havde fundet sammen 
så langt, at de var enige om, at der skulle være enighed i partiet. 
Avisen kunne fra kilder referere, at tidligere formand Svend Auken 
på et gruppemøde i partiet havde sammenlignet regeringens kurs 
over for udlændinge med jødeforfølgelser. og politisk ordfører 
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frank Jensen havde til Ugebrevet A4 sagt, at »Jeg synes stadig, at 
integrationsydelsen er apartheid, fordi det er forskelsbehandling 
af folk med anden etnisk herkomst. det vil vi afskaffe, hvis vi får 
politisk magt«. og 24-årsreglen og tilknytningskravet måtte ikke 
ramme danske statsborgere: »det er helt uholdbart, at danske stats-
borgere, som forelsker sig og gifter sig med udlændinge, ikke kan 
bo i danmark. det skal der findes en løsning på.« Ralf Pittelkow 
skrev tre dage senere i samme avis, at »Hvis den ny S-kurs i udlæn-
dingepolitikken er troværdig, er en SR-regering det ikke«. 744 

den 1. juli 2003 fortalte Politiken, at den nye udlændingelov 
ville komme for domstolene. tre udlændinge fra henholdsvis el-
fenbenskysten, Nigeria og tyrkiet kunne ikke opnå familiesam-
menføringer på grund af tilknytningskravet, og de ville derfor 
have prøvet sagerne ved domstolene. leder af dokumentations- og 
Rådgivningscenteret om Racediskrimination Niels erik Hansen 
udtalte, at »Vi vil samle en række repræsentative sager og er parate 
til at gå til ombudsmanden, domstolene og den europæiske Men-
neskerettighedsdomstol. Vi mener, at reglerne overtræder men-
neskerettighederne, som både taler om retten til privatliv og om, 
at man ikke må diskriminere«. dagen efter interviewede Politiken 
en række udenlandsdanskere. den danske fotomodel Malena Bela-
fonte, der var bosiddende i USA, sagde om loven, at »for mig at se 
slægter det på nynazisme, når regeringen på den måde udelukker 
danskere fra at vende hjem. Hvor vover de? Handler det om, at 
danmark kun vil fremelske en europæisk race eller hvad? Jeg må 
konstatere, at jeg ikke har noget hjemland længere«. 745 

den 5. juli 2003 refererede Information Søren krarup fra dansk 
folkeparti for at sige, at tiden var inde til at opsige Menneskerettig-
heds- og flygtningekonventionen. om problemet for udenlands-
danskere sagde krarup, at »der er tale om en utilsigtet og dybt 
uheldig konsekvens af lovgivningen. Selvfølgelig var det på ingen 
måde vores hensigt at ramme danskere, der bor i udlandet. Men 
problemets kerne er den lighedstænkning, som Menneskerettig-
hedskonventionen har tvunget ind i loven. den forhindrer os i at 
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give danske statsborgere særbehandling i forhold til de fremmede, 
der kommer hertil. og den udløser dermed de aktuelle proble-
mer«. dansk folkepartis udlændingeordfører Peter Skaarup var 
ikke enig og udtalte, at »dansk folkeparti bakker foreløbig op om 
både Menneskerettighedskonventionen og flygtningekonventio-
nen. det skyldes, at vi mener, at vi kan gennemføre de relevante 
stramninger inden for konventionernes rammer. Hidtil har vi ofte 
oplevet, når vi har stillet forslag, at selvudnævnte eksperter har 
udråbt dem til at være i modstrid med konventionerne. Men når 
vi har gennemført dem, har det alligevel vist sig, at de ikke var i 
modstrid med noget som helst«. 746

I starten af august 2003 ytrede flere venstrefolk betænkeligheder 
ved stramningerne i udlændingeloven. formanden for Venstre i 
fyns Amt torben Jørgensen mente, at »det er ganske enkelt ikke 
anstændigt den måde, det fungerer på i dag. Jeg mener, at der er 
behov for en revurdering af hele området«. Integrationsminister 
Bertel Haarder udtalte, at »Hvis sagen rejses på Venstres landsmøde, 
vil de opleve, at der er massiv opbakning til min linje«. Samtidig 
viste tal fra Udlændingestyrelsen, at der var sket en fordobling af 
antal afslag på familiesammenføring som følge af stramningerne. 
f.eks. havde de nye regler betydet, at der var blevet givet afslag til 
80 pct. af de statsløse palæstinensere, 76 pct. af pakistanerne og 66 
pct. af tyrkerne i det første halvår af 2003. Udlændingeordfører for 
de radikale elsebeth Gerner Nielsen mente, at regeringen spillede 
dobbeltspil: »Regeringen sagde, at målet med stramningerne var at 
begrænse tvangsægteskaber, mens den ikke sagde, at dens egentlige 
mål var at standse indvandringen til danmark.« 747

den 11. august 2003 skrev Jyllands-Posten, at regeringen arbej-
dede på at lempe reglerne for familiesammenføring, hvis ansøgerne 
havde »en fast og varig tilknytning til danmark«. Som det fremgik 
af artiklen, bestod problemet i at finde en model, så »Ahmed, Has-
san og Suleyma ikke smutter med ind«. Seniorforsker og ph.d. fra 
Institut for Menneskerettigheder kim kjær udtalte, at »Jeg har i alle 
tilfælde vanskeligt ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre 
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at finde et smuthul«. en meningsmåling fire dage senere i samme 
avis viste, at et flertal på 51 pct. af danskerne ønskede forskellige 
regler for danske statsborgere i forhold til udlændinge, mens 38 
pct. var imod. Samme dag skrev Weekendavisen, at en løsning på 
problemet for f.eks. danskere, der i en periode havde boet i USA 
og nu ønskede at vende tilbage til danmark med en amerikansk 
kæreste, ville være at indføje i loven, at 24 års (senere hævet til 28 
år) statsborgerskab ville kvalificere til familiesammenføring. På den 
måde ville kun de danske statsborgere, der havde fået statsborger-
skab inden for de seneste årtier, blive ramt af loven. 748

Politikens chefredaktør tøger Seidenfaden skrev i en kommentar 
den 21. september 2003, at »Regeringens uanstændige logik er, at 
alle under 28 år skal straffes for at ramme det lille mindretal. (…) 
Skandalen fortsætter«. to dage senere citerede samme avis direktør 
for Institut for Menneskerettigheder Morten kjærum for i et brev 
at have skrevet, at »en dansk statsborgers etnicitet kan således blive 
afgørende for vedkommendes retsstilling, og dette kan rejse pro-
blemer i forhold til forbuddet mod racediskrimination«. Integrati-
onsminister Bertel Haarder var sikker på, at de nye regler overholdt 
de internationale konventioner: »Jeg er glad for, at Morten kjærum 
ikke ser andre problemer end dem, han nævner i brevet. Vi har 
hele vejen igennem haft fokus på netop spørgsmålet om eventuel 
diskrimination, og mine jurister har forsikret mig, at alt er i orden 
på det punkt.« Bertel Haarder henviste i øvrigt til, at der i Østre 
landsret verserede en sag, hvor tilknytningskravet blev afprøvet. 
Professor dr.jur. eva Smith spurgte i en kommentar i Politiken den 
9. oktober med henvisning til den nye regel om 28 års uafbrudt 
dansk statsborgerskab: »Hvad mon danmark havde haft at sige om 
sådan en lov fra apartheidstyret i Sydafrika?« 749

den 4. december 2003 kunne Politiken så referere fra Østre 
landsrets dom i de tre sager, hvor der var blevet nægtet opholds-
tilladelser til indvandrere fra Nigeria, elfenbenskysten og tyrkiet. 
Østre landsret gav regeringen medhold, og advokat Anders Chr. 
Jensen, der havde ført sagerne, udtalte, at »Mønstret ser jo ud til 
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at være, at landsretterne ikke tør røre ved det her. det har endda 
vakt international opsigt, at de er så tilbageholdende. Så nu går vi 
til Højesteret og om nødvendigt videre til Menneskerettigheds-
domstolen i Strasbourg«. 750 

om integration

den 1. august 2003 blev de radikales udlændingeordfører else-
beth Gerner Nielsen interviewet til Weekendavisen, hvor hun bl.a. 
sagde, at »er det virkelig sådan, at forudsætningen for at få lov at 
bo i danmark skulle være, at man har en seksualmoral og et alko-
holforbrug, der svarer til gennemsnitsdanskerens? Jeg håber virkelig 
ikke, at vi er kommet dertil«. om danskernes syn på udlændinge og 
udgifterne til dem sagde Gerner Nielsen, at »Jeg forstår udmærket, 
hvordan menigmand er kommet til at tænke. Men når integratio-
nen ikke har fungeret, hænger det bl.a. sammen med, at der har 
været nogle strukturelle barrierer. (…) og lad os så få ændret hele 
tonen i forhold til udlændinge. ord skaber virkelighed. Regerin-
gens politik og accept af, at man kan sige og gøre, hvad det skal 
være over for de fremmede, lægger gift for integrationen«. 751 

den 8. august 2003 fortalte Bt om en 14-årig pige fra Alberts-
lund på den københavnske Vestegn, der inden for et år var blevet 
overfaldet af indvandrerdrenge tre gange, med en 10-årig dreng 
som den groveste. første gang fulgte 10-12 indvandrerdrenge efter 
pigen og et par veninder, mens de kaldte dem ludere, hvorefter de 
»begyndte at skubbe. Én af dem trak en kniv, som han begyndte at 
true mig med og holdt den op foran mit ansigt. de beskyldte os for 
at have kaldt dem bøsserøve, men vi havde ikke sagt et eneste ord 
til dem. Ham med kniven holdt den ind foran min mave, og så var 
der én, der sparkede mig i ryggen, så jeg røg ind i kniven«. Pigen 
og hendes forældre meldte overfaldet til politiet, men dagen efter 
havde politiet ifølge familien ikke skrevet rapport om overfaldet. 
Anden gang var hun ude og dele beboerblade ud sammen med sin 
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handicappede lillebror, emil: »Nogle indvandrerdrenge anført af en 
dansker fik øje på os. de råbte »mobilsmart« efter mig, da min mo-
biltelefon ringede, og kaldte mig luder. Så begyndte de at kaste affald 
på os og beordrede os til at samle det op igen. de sagde, at vi skulle 
samle det op, fordi vi havde rørt det sidst. Jeg sagde, at det ville vi 
ikke, og så gik vi videre. Men så kom én af dem og tog kvælertag på 
min lillebror bagfra. for at hjælpe emil skubbede jeg drengen væk. 
Men så overfaldt de mig i stedet. Jeg blev kastet mod en carport, så 
jeg faldt og slog hovedet i asfalten.« tredje gang sad pigen sammen 
med en veninde, da en flok indvandrerdrenge råbte »luderhoveder« 
efter dem. Mens pigen sad med ryggen til, kom en dreng pludselig 
løbende med en svær jernkæde i hånden og slog hende tværs over 
skulderen og ryggen for fuld kraft. Albertslunds borgmester finn 
Aaberg sagde om familiens ønske om at få anvist en anden bolig, at 
»Reglerne giver os ikke mange muligheder for at hjælpe. Men de er 
jo i en svær situation, så jeg vil se på, hvad vi kan gøre«. 752 

den 10. august 2003 skrev Århus Stiftstidende om et masseslags-
mål mellem politi og unge indvandrere på Århus Havn. optøjerne 
startede, da seks-syv unge var blevet afvist ved diskotek Showboat. 
Senere på aftenen var 20-25 indvandrere begyndt at kaste flasker 
og sten mod politiet, og først da politiets hunde begyndte at rykke 
frem, fortrak de unge indvandrere. to dage senere skrev JP-Århus, 
at der lød »kritik af skinger tone i indvandrerdebatten«. Århus’ 
borgmester havde dagen efter optøjerne udtalt, at de unge skulle 
mandsopdækkes, og det fik formanden for Indvandrerrådgivningen 
leif Randeris til at sige, at »debatten er kraftigt afsporet. flere poli-
tikere kommer med forslag, som slet ikke kan lade sig gøre, og hvis 
de kunne, ville det bombe os tilbage til fortiden. Udgangspunktet 
for, hvordan vi behandler mennesker i dette land, er tilsyneladende 
ikke længere humanistisk, men decideret diskrimination«. dagen 
efter udtalte borgmester i Århus, louise Gade fra Venstre, at »Jeg 
er meget overrasket over at høre, at de unge opfatter politiet som 
deres fjende. Hvis de holdninger står til troende, så står vi med et 
nyt, selvstændigt indsatsområde i integrationsarbejdet«. 753 
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den 26. august 2003 skrev Bt, at betjente i Århus var blevet lok-
ket i et baghold. en patruljevogn var blevet tilkaldt til et angiveligt 
slagsmål i Bispehaven i det vestlige Århus. der var dog intet slags-
mål, og få minutter senere blev der kastet en ti kilo tung betonflise 
fra en gangbro og ned på politibilen. Betonflisen ramte bilens tag 
og ikke forruden, i hvilket tilfælde det kunne være blevet livsfar-
ligt for betjentene. Bent Preben Nielsen fra Århus Politi udtalte, at 
»Vi har så sent som fredag og lørdag spillet pool med de unge fra 
Gellerupparken − også nogle af dem fra den hårde kerne. derfor 
irriterer det os meget, at en anden gruppe begynder at kaste sten 
efter politiet, når vi nu var ved at få styr på det«. 754

den 17. september 2003 fortalte JP-københavn, at koncen-
trationen af indvandrere og efterkommere i hovedstadsområdet 
voksede støt. Albertslund og Ishøj kommuner toppede med hen-
holdsvis 44,8 og 44,1 pct. af børnefødslerne, hvor moderen var 
indvandrer eller efterkommer. københavns kommune havde 25,3 
pct. fødsler af indvandrere eller efterkommere. formanden for 
foreningen af kommuner i københavns Amt, Rødovres borg-
mester erik Nielsen, sagde på baggrund af tallene, at »det er 
rigtigt, at der er store udfordringer til folkeskolen, når andelen af 
tosprogede vokser. Men jeg synes, at mange vestegnskommuner 
har gode erfaringer med at integrere den voksende andel af ind-
vandrerbørn«. 12 dage senere viste Bt resultatet af en måling, 
hvor man havde spurgt: »Mener du, at indvandrerne alt i alt har 
en positiv eller negativ indvirkning på det danske samfund?« 26 
pct. mente, at der var tale om en positiv indvirkning, mens 55 
pct. fandt indvirkningen negativ. de 15-25 årige tegnede sig for 
den største andel negative svar, idet 68 pct. fandt indvirkningen 
negativ. Socialdemokraternes udlændingeordfører Anne Marie 
Meldgaard udtalte i forbindelse med tallene for især de unge dan-
skere, at »Jeg kommer rundt på uddannelsessteder og kan også 
godt tolke den her stemning, så det kommer ikke bag på mig. Jeg 
tror bl.a., det er måden, pressen melder ud på. de unge møder 
også mange af de negative sider, når nogle nydanskere går rundt 
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og laver ballade. det danner måske et forkert indtryk af, hvordan 
det forholder sig for langt de flestes vedkommende«. 755 

den 1. november 2003 skrev Information, at »dansk integration 
halter bagefter«. direktør i foreningen til integration af nydanskere 
på arbejdsmarkedet torben Møller Hansen mente, at danmark var 
blevet bedre til at integrere flygtninge og indvandrere, men at der 
stadig var et stykke vej. Han spurgte: »Hvad det er for en fremtid, vi 
ønsker. Hvad er dansk identitet om tyve år? Hvad gør vi, når hver 
femte person på arbejdsmarkedet er efterkommer af en indvandrer? 
det virker som om, at der ikke er nogen politikere, der vil tage den 
debat, fordi de er bange for befolkningens reaktion. der findes jo 
stadig grupper af danskere, som mener, at vi kan tvinge muslimer 
til at være »danske«.« torben Møller Hansen mente, at der var 
mangel på mangfoldighed i danmark, men »I Sverige, Norge og 
finland tager de mangfoldighedsbegrebet alvorligt, det gør, at de 
er et skridt foran os, selv om de i virkeligheden slås med mange af 
de samme problemer«. 756

den 2. november kunne Berlingske tidende fortælle, at paki-
stanske, irakiske og andre muslimske indvandrerfamilier i danmark 
i udbredt grad fulgte helt andre retsnormer end de danske. Skønt 
mange muslimer var gift efter dansk lov, havde de muslimske reg-
ler altid forrang, forklarede forsker ved Carsten Niebuhr-institut-
tet Rubya Mehdi: »Alle muslimer gifter sig to gange. Ægteskabet 
gælder kun, når det er indgået foran en imam. Man må forstå, at 
det er hjemlandets regler, som præger disse menneskers forestil-
lingsverden ved siden af den danske lovgivning.« Imam Ahmed 
Abu laban fortalte, at »Vi blander os ikke i, hvordan de fordeler 
deres bo ved skilsmisse. Men når de kommer og spørger os om de 
islamiske arveregler, så rådgiver vi dem om reglerne«. På baggrund 
af en sag fra københavns Byret om en såkaldt »morgengave«, der 
var et udslag af sharia-loven og ikke dansk ret (og hvor byret-
ten ikke havde villet anerkende islamisk ret), udtalte advokat Jens 
Jørgen Viuff, at »Umiddelbart vil det være meget fornuftigt [hvis 
byretten havde accepteret islamisk ret] – for helt overordnet er den 
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islamiske arveret klart til mandens fordel. På den anden side kan 
det i nogle tilfælde også være uretfærdigt over for manden, fordi 
gaven kun er et element ud af flere i den islamiske arveret. Inden 
man foretager ændringer, bør man derfor først undersøge arverets-
reglerne grundigt«. 757

den 25. november 2003 omtalte Berlingske tidende i en leder 
»Racisme-centret, der frygter sig selv«. det europæiske Center til 
overvågning af Racisme og fremmedhad, eUMC, havde netop 
skrottet en rapport om antisemitisme, efter at den havde vist, at 
mange af de seneste års overgreb mød jøder i europa blev begået af 
muslimer. tidligere justitsminister og mangeårigt folketingsmed-
lem for Socialdemokratiet ole espersen, som sad i eUMC’s besty-
relse, havde fundet rapportens konklusioner tendentiøse, eftersom 
rapporten pegede på, at det var muslimer, der stod bag en række 
af overfaldene. ole espersen havde ifølge lederen foretrukket, at 
overfaldsmændene var blevet benævnt belgiere, franskmænd osv. 
Rapporten var blevet til på et uafhængigt, tysk universitet, bestilt 
af eUMC, men var altså blevet trukket tilbage, da konklusionerne 
kom frem. 758

I det nye år, den 26. januar 2004, citerede Berlingske tidende 
fN’s vicegeneralsekretær Shashi tharoor for at sige, at »Vi oplever 
i dag en alarmerende genopliven af antisemitisme, islamofobi og 
racisme i mange områder af verden. Intolerance, diskrimination 
og fordomme er nu så udbredt, at det truer de kollektive forsøg 
på at fremme fred og udvikling i det nye århundrede«. også 
fN’s generalsekretær kofi Annan advarede ved at sige, at »Mange 
muslimer især i Vesten er blevet genstand for mistænkeliggørelse, 
forfølgelse og diskrimination«. kofi Annan fastslog tillige, at anti-
semitismen var »et andet farligt had«, og han opfordrede til, at 
man ikke lod kritik af Israel slå over i antisemitisme. direktør for 
Institut for Menneskerettigheder Morten kjærum, der også var 
medlem af et ekspertpanel, der overvågede, at medlemslandene 
overholdt den internationale konvention mod racediskrimination, 
var enig: »På baggrund af mit arbejde i fN’s racismekomité må 
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jeg sige, at racisme og diskrimination desværre er et stigende 
problem. Nogle regeringer forsøger faktisk at gøre noget for 
at modarbejde det, men de er samtidig i tvivl om, hvordan de 
skal gribe det an.« Morten kjærum mente, at de »nationalistiske 
strømninger« efter murens fald samt terrorangrebet mod USA 
den 11. september 2001 var de væsentligste forklaringer på den 
stigende racisme. 759

I en ny rapport fra europarådet, omtalt i pressen fra den 9. juli 
2004 og frem, blev den danske udlændingepolitik kritiseret for at 
modvirke integration. europarådet kom med en række anbefa-
linger til danmark. Blandt disse var at genoverveje udlændinge-
lovens bestemmelser om familiesammenføring, altså 24-årsreglen 
og tilknytningskravet. Rådet for etniske Minoriteter burde tildeles 
en mere prominent rolle og få tilført flere ressourcer, og endelig 
skulle danmark styrke »anstrengelserne for at promovere et vidt-
favnende samfund« med bekæmpelse af »diskrimination og intole-
rance«. Afdelingsleder i Institut for Menneskerettigheder Birgitte 
kofod olsen var positivt overrasket over den nye rapport, som 
hun betegnede som grundig og solid. Hun mente på linje med 
europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles, 
at danmark ikke længere var et foregangsland: »Hvis vi ser på 
danmark med menneskerettighedsbriller, så er beskyttelsesniveauet 
nedadgående på rigtig mange områder. det er ikke sådan, at vi er 
ude i områder, hvor vi decideret krænker menneskerettighederne, 
men der er i hvert fald sket et skred, så beskyttelsen bliver mindre. 
Både i forhold til de menneskeretlige standarder, men også i forhold 
til den danske tradition.« Integrationsminister Bertel Haarder fast-
holdt, at danmark overholdt alle internationale konventioner, og 
at en række indsigelser fra Integrationsministeriet skulle medtages 
i rapporten, før denne var færdig. Han tilføjede om menneske-
rettighedskommissær Gil-Robles, at »Når han bruger så mange 
kræfter på at fortælle, hvad der er god integrationspolitik, så er jeg 
nødt til at sige, at de råd kan jeg altså ikke bruge til noget. det er 
en politiker, der skriver til politikere«. 760 
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diskussionen fortsatte de næste dage. lektor i international po-
litik Marlene Wind udtalte til Berlingske tidende den 11. juli 
2004, at »det her skal tages alvorligt. det værste for danmark er, 
at vi nu er hængt ud sammen med lande, vi normalt kritiserer. 
det kan gøre det meget sværere for danmark at slå andre lande 
i hovedet i fremtiden«. Marlene Wind mente også, at den danske 
udlændingepolitik var egenrådig og langt mere restriktiv end de 
regler, som eU arbejdede henimod. Næstformand for den danske 
repræsentation i europarådet lars kramer Mikkelsen tilføjede, at 
»Vi skal ikke bare afvise kritikken, men gå ind og se, om det er 
rigtigt, og gør vi ikke det, er det svært at se, at der er en mening 
med et europaråd«. kramer Mikkelsen erkendte, at der i højere 
grad var tale om en politisk diskussion og mindre om en juridisk, 
»men det giver ingen mening at pege fingre ad andre, hvis vi ikke 
tager denne kritik alvorligt«. 761

den 16. juli 2004 citerede Politiken Svend Auken for at sige, at 
han var utilfreds med, at både Socialdemokraterne og regeringen 
lukkede ørerne for kritikken: »Vi må da diskutere det. Selvfølgelig 
må vi da det. (…) Jeg synes derfor, at den måde, man burde reagere 
på, snarere var at sætte sig ned og tage kritikken alvorligt og dis-
kutere, hvad man kan gøre for at fastholde målene uden at bryde 
med vores internationale forpligtelser.« Personligt var Svend Auken 
tilhænger af, at man sænkede aldersgrænsen for familiesammen-
føring til 21 år. fire dage senere sagde seniorforsker kim kjær fra 
Institut for Menneskerettigheder om regeringens afvisning af rap-
porten, at »det er meget arrogant. og europarådet mister enhver 
form for legitimitet, når danmark åbenlyst siger, at vi ikke vil lade 
os anfægte af det. det er blot set seneste skridt i denne udvikling 
i retning af at se bort fra den slags henstillinger. det signalerer 
en selvtilstrækkelighed. Ingen skal komme udefra og fortælle os, 
hvordan vi skal lovgive«. 762

den 2. oktober 2004 skrev Politiken, at Institut for Menneskeret-
tigheder i en ny rapport, der ville blive offentliggjort et par dage 
senere, ville komme med en »sønderlemmende« kritik af de danske 
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regler for familiesammenføring. kritikken var mere uforbeholden 
end kritikken fra europarådet tidligere på året. elsebeth Gerner 
Nielsen fra de radikale mente, at »Regeringen kan ikke endnu en 
gang komme med et arrogant og overfladisk svar. den bliver nødt 
til at ændre lovgivningen«. Birthe Rønn Hornbech fra Venstre 
udtalte, at »det er dybt mærkværdigt, at centeret nu fremfører så 
hård kritik. Jeg synes, centeret har et forklaringsproblem, for det er 
stærkt problematisk, hvis man ikke kan stole på deres høringssvar 
[tilbage i 2002]«. 763

den 5. oktober 2004 refererede Information fra den pressekon-
ference, Institut for Menneskerettigheder havde afholdt dagen før. 
Her havde direktør Morten kjærum sagt, at han håbede, at politi-
kerne ville gribe ind og ændre lovgivningen, før en sag om familie-
sammenføring kom for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. 
Jurist på instituttet Birgitte kofod olsen, der havde stået i spidsen 
for udredningen, sagde ved præsentationen af rapporten, at det var 
diskriminerende, at længden af statsborgerskabet [28-årsreglen, der 
betingede 28 års uafbrudt statsborgerskab for at kunne omgå til-
knytningskravet] havde betydning for, hvornår man ikke længere 
skulle opfylde tilknytningskravet. I en kommentar i Berlingske 
tidende dagen efter skrev journalist og forfatter erik Holstein, 
at »Hvad betyder det, at man tabte sidste valg, når man blot kan 
omgøre flertallets beslutninger med de internationale konventio-
ner som rambuk? det synes at være tankegangen hos de radikale 
og hos politiserende eksperter, der forsøger at trække udlændin-
gepolitikken ud af den demokratiske proces og reducere den til 
et juridisk spørgsmål. (…) de radikale − med Naser khader som 
hæderlig undtagelse − har markeret deres standpunkt krystalklart: 
eksperter og kommissærer skal regere, og vælgernes holdning til 
udlændingepolitikken er i princippet irrelevant. de synspunkter, 
de radikale aldrig vil kunne få demokratisk opbakning til, skal 
gennemtrumfes juridisk«. 764

den 22. oktober 2004 skrev Berlingske tidende, at europarå-
dets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles fastholdt 
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kritikken af danmarks regler på udlændingeområdet. Særligt 24-
årsreglen var i kommissærens søgelys, men også 28-årsreglen og 
bankgarantien (på 53.096 kr., som en familiesammenført skulle 
stille med) blev kritiseret. elsebeth Gerner Nielsen udtalte, at »det 
er den mest høflige skideballe, jeg længe har læst. det er ikke 24-
årsreglen som sådan, der er problemet. det er 24-årsreglen sam-
men med alle de andre regler. (…) Hvis man er ligeglad med den 
europæiske menneskerettighedskommissærs anbefalinger, så bryder 
systemet sammen«. to dage senere skrev Politiken, at »kommissær 
truer danmark«. Alvaro Gil-Robles udtalte, at »Nu er danmark 
heldigvis et land, hvor folk kan gå til domstolene, hvis de mener, at 
deres rettigheder bliver krænket. det vil ske. Men hvis regeringen 
ville ændre reglerne, kunne vi undgå en masse unødvendig lidelse«. 
formanden for den svenske delegation ved europarådet Göran 
Magnusson var enig med Gil-Robles, og Magnusson ville ifølge 
avisen holde øje med danmark: »det er uhyre vigtigt for efterle-
velsen af konventionerne, at man reagerer, hvis lande overtræder 
dem. Så er det vores opgave at irettesætte landene og få dem tilbage 
på rette spor.« I samme dags avis skrev lederskribenten på Politiken 
bl.a., at »Gil-Robles har dermed ikke kun ret i sin konkrete kritik, 
men også i sine konstruktive anbefalinger. desværre vil det nok 
kræve en dom fra den europæiske Menneskerettighedsdomstol, før 
regeringspartierne og Socialdemokraterne offentligt erkender den 
implicitte præmis for deres modværgeargumenter: At familiesam-
menføringsreglerne reelt krænker menneskerettighederne«. 765

den 28. november 2004 blev den danske udlændingelovgivning 
på ny kritiseret. denne gang var det fN’s komité for økonomi-
ske, sociale og kulturelle rettigheder, der mente, at 24-årsreglen 
stred mod alle borgeres ret til et familieliv efter eget valg. elsebeth 
Gerner Nielsen fra de radikale sagde på baggrund af rapporten, at 
»Regeringen bør være bekymret for, at vores udlændingelovgiv-
ning diskuteres i europarådet og fN. Når det handler om men-
neskerettigheder, diskuteres vi i europarådet på linje med lande 
som Rusland og Ukraine. danmark lever af resten af verden; vi 
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eksporterer hver eneste dag for 1,6 mia. kr., så det er meget vig-
tigt, hvordan resten af verden tænker om os«. På spørgsmålet om 
folketingets flertal ikke blot havde rettet sig efter vælgernes ønske 
om stramninger på udlændingeområdet, svarede elsebeth Gerner 
Nielsen, at »Spørgsmålet er, om ikke danskerne har fået mere, end 
de nogensinde har bedt om. Jeg tror, at danskerne først og fremmest 
har bedt om at få en forbedret integration. og med rette«. Bertel 
Haarder afviste rapportens konklusioner og sagde, at »der er mange 
rapporter, og de er ikke lige gode alle sammen«. 766

den 15. januar 2005 skrev Politiken, at regeringen havde afvist 
et forslag fra Institut for Menneskerettigheder om, at der hvert år 
skulle laves en beretning, som kunne skabe overblik over praksis 
i den danske udlændingepolitik. Birgitte kofod olsen fra insti-
tuttet udtalte, at »Vi mener fortsat, at der er brug for en årlig be-
retning. Regeringen sætter et argument om penge over hensynet 
til borgernes retssikkerhed«. Hun tilføjede, at »det er vigtigt at 
forstå, at ministeriets jurister er parter i sagen, for det er jo dem, 
der bliver kritiseret både af os og fra internationalt hold. Vi kan 
ikke forvente, at der kommer andet fra dem«. På spørgsmålet om 
regeringens jurister kunne have bedre viden om juraen, svarede 
kofod olsen, at »det har de i hvert fald ikke. de har ikke styr på 
de menneskeretlige analyser i samme udstrækning, som vi har her, 
eller som folk i de internationale overvågningsorganer. det, der er 
tydeligt, er, at de ikke bruger juridiske argumenter. Regeringen 
afviser at lytte til folk, der har ekspertviden på det her område 
– uanset om det er os, den europæiske menneskerettighedskom-
missær eller de fN-komitéer, der beskæftiger sig med det«. Bertel 
Haarder udtalte om regeringens afvisning, at »Vi har taget kritik-
ken meget seriøst, men fandt, at argumenterne fra regeringens 
jurister er stærkere. Jura er jo ikke en objektiv videnskab. Man 
kan argumentere for både det ene og det andet«. På spørgsmålet 
om det så var alle andre jurister end regeringens, der tog fejl, 
svarede Haarder, at »overhovedet ikke. Men den største uenighed 
går på, hvor stort det politiske spillerum er. Vi er heldigvis ikke 
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nået dertil, at alt afgøres af dommere«. til Information to dage 
senere udtalte Bertel Haarder sig på lignende vis: »Vi er hverken 
døve eller blinde, men diskussionen handler om graden af poli-
tisk råderum. Vi har besluttet, hvor vi vil ændre tingene. Jeg vil 
advare imod, at mere og mere i det danske samfund skal afgøres 
af dommere frem for demokratisk valgte forsamlinger.« 767

den 24. januar 2005 skrev Jyllands-Posten, at Bertel Haarder 
skulle forklare de danske udlændingepolitiske stramninger i Nor-
disk Råd. Anledningen var den, at Integrationsministeriet kort 
forinden havde besluttet, at danske statsborgere, som havde bosat 
sig i et eU-land uden at arbejde der, ikke havde ret til at tage de-
res udenlandske ægtefælle med til danmark. det var det svenske 
Vänsterpartiet (svarende til Sf/enhedslisten), der havde bedt Bertel 
Haarder om at forklare, om danmark med de nye regler tilsigtede 
at lave nye grænsehindringer mellem de nordiske lande i stedet for 
at reducere dem. ti dage senere meddelte Institut for Menneske-
rettigheder, at man ville udgive en såkaldt hvidbog med konkrete 
eksempler på mennesker i danmark, som efter instituttets mening 
fik krænket deres rettigheder på grund af reglerne om familiesam-
menføring. de radikales leder Marianne Jelved roste ideen om 
en hvidbog og sagde, at »Jeg er sikker på, at eksemplerne vil gøre 
indtryk på mange mennesker«. 768

den 15. april 2005 skrev Politiken, at der var faldet dom i Hø-
jesteret i en sag om de danske regler for familiesammenføring. 
Højesteret havde givet regeringen medhold og havde bl.a. skrevet, 
at »der ikke var grundlag for at antage, at afgørelserne var baseret 
på ulovlige kriterier, eller at ministeriet havde undladt at inddrage 
relevante forhold i afvejningen«. det hed endvidere, at »afslag 
på opholdstilladelse heller ikke var i strid med den europæiske 
Menneskerettighedskonventions artikel 8 eller 14«, der drejede 
sig om retten til familieliv og om diskrimination. Sagen i Høje-
steret havde drejet sig om tre personer fra henholdsvis tyrkiet, 
elfenbenskysten og Nigeria. Anders Christian Jensen, der havde 
ført sagen for de tre personer, udtalte, at »Som jeg læser dommen, 
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har de syv højesteretsdommere ikke villet røre ved sagen med en 
ildtang. de har i stedet trukket gardinerne for«. Birgitte kofod 
olsen fra Institut for Menneskerettigheder udtalte, at »Jeg er ikke 
overrasket over dommen i den konkrete sag, der jo drejer sig om 
familiesammenføringsreglerne indtil 1. juli 2002. dommen følger 
helt praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. derimod kan jeg 
slet ikke se, at den dom kan bruges til at begrunde den nuværende 
lov. der er stadig behov for at få afprøvet dele af den gældende 
udlændingelov ved Menneskerettighedsdomstolen, for der skete 
flere vigtige ændringer i sommeren 2002, da den nuværende 
regerings udlændingelov trådte i kraft«. 769

tørklædet

I 2004 blev det ved lov i frankrig forbudt at bære tørklæde på alle 
uddannelsesinstitutioner i landet. også danmark havde i begyn-
delsen af 2004 en debat om muslimske kvinders brug af tørklæ-
det, og hvad tørklædet symboliserede. forfatteren kristian ditlev 
Jensen mente, at debatten om de muslimske kvinders ret til at 
bære tørklæde var i strid med grundloven. endvidere mente han, 
at »tørklædedebatten handler ene og alene om, at kræfter i dette 
samfund ikke vil tolerere muslimske indvandrere som sådan. disse 
kræfter kan ikke acceptere, at muslimerne også bor her og prakti-
serer deres religion med en for danskere ukendt heftighed«. endelig 
var kristian ditlev Jensen »målløs over den mangel på almindelig 
anstændighed og især mellemmenneskelig respekt, der for tiden 
hærger i danmark«. en uge senere berettede Berlingske tidende, 
at der dagen i forvejen havde været afholdt en demonstration på 
Rådhuspladsen i københavn, hvor hovedsagelig muslimske de-
monstranter havde vist deres uvilje mod et eventuelt tørklædefor-
bud i danmark. Medarrangør af demonstrationen Nuri Ünlü fra 
Sammenslutningen af Muslimske Indvandrerforeninger i danmark 
udtalte, at »Vi tror ikke på, at den regering, vi har i øjeblikket, vil 
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værne om menneskerettighederne, tros- og ytringsfriheden«. til 
Bt udtalte laila Hammouti, der deltog i demonstrationen og selv 
bar tørklæde, at »det er racisme, når danskerne vil have, at vi tager 
tørklædet af. en muslim uden tørklæde bliver respekteret, men når 
det er en muslim med tørklæde, betyder det noget [sic]«. 770 

den 17. januar 2004 skrev kulturpsykolog kirsten damgaard i 
kristeligt dagblad, at »det hættelignende tørklæde signalerer en 
livsforståelse baseret på ulighed, mangel på demokrati og uden 
adskillelse mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt«. 
Samme dag interviewede Århus Stiftstidende en konvertit, Sidsel 
Haahr Jensen, der bar tørklæde. Hun sagde bl.a., at »Vi må vise 
vores sympati for vores franske søstre og gøre opmærksom på, at 
sådan et udemokratisk tørklædeforbud også risikerer at komme til 
danmark. det er et alvorligt brud på demokratiet, hvis det skal 
være forbudt at klæde sig på en bestemt måde, for dermed bliver 
det forbudt at praktisere sin tro«. endvidere mente Sidsel Haahr 
Jensen, at »Muslimske kvinder ser ikke sig selv som en mindre del 
af det danske og det vestlige samfund, bare fordi vi vælger en anden 
påklædning end flertallet«. 771 

om ghettoer

den 27. februar 2003 omtalte Politiken en rapport fra Socialforsk-
ningsinstituttet (SfI), der hævdede, at det ikke udelukkende var 
negativt, at der opstod ghettodannelser. lene kofoed Rasmussen 
fra SfI udtalte, at »en forankring i et godt socialt netværk kan 
være en basis for at deltage i det danske samfund. det kan være en 
måde at skaffe sig arbejde på eller finde ud af, hvordan tingene i 
det danske samfund fungerer. Sådanne ting kan være svære at finde 
ud af, når man er ny i landet eller sproglig dårligt funderet. det at 
have et socialt liv kan give en styrke til at tage nogle af de kampe, 
det kræver at komme i gang«. lene kofoed Rasmussen tilføjede, 
at »Vi plæderer ikke for at samle etniske minoriteter, men påpeger 
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blot, at man bør se på, hvilke positive konsekvenser det kan få og 
udnytte det på bedste måde«. folketingsmedlem for de radikale 
Naser khader var helt uenig og udtalte, at »SfI tager ikke deres 
ansvar alvorligt«. 772 

den 12. marts 2003 havde Berlingske tidende en artikel med 
overskriften »Ghettorapport får dumpekarakter«. lektor Hans 
Jørgen Nielsen havde gennemlæst rapporten og udtalte, at »der er 
ikke foretaget en afvejning af kilderne. de bruger dem selektivt 
til at argumentere for ghettoen og imod, at etnisk oprindelse kan 
være et problem for integrationen«. en af rapportens forfattere, 
forsker ved SfI Garbi Schmidt, sagde til avisen, at »der er tale om 
en rapport, som sammenfatter SfI’s viden, men ikke en bog, som 
konkluderer noget«. Inde i avisen blev det fortalt, at rapporten fra 
SfI ikke havde medtaget materiale, der pegede i en anden retning, 
f.eks. undersøgelser foretaget af Rockwoolfonden. til gengæld 
havde rapporten f.eks. brugt ledende artikler fra dagbladet Poli-
tiken til forsvar for modersmålsundervisningen. to dage senere 
skrev Berlingske tidende, at to af de eksperter, som SfI selv havde 
inviteret til at rådgive om rapporten, kaldte rapporten en »bevidst 
ensidig fremstilling«. den ene af de to, integrationsmedarbejder i 
københavns kommune Hanna Ziadeh, fortalte, at »På det første 
møde holdt jeg et indlæg, hvor jeg gjorde dem begribeligt, at de 
i højere grad burde foretage deres egne undersøgelser frem for at 
forholde sig til andres resultater hele tiden. I deres iver for at mod-
bevise nogle af de træk i debatten om indvandrere og flygtninge, 
som forskerne ikke bryder sig om, fremhæver de en række posi-
tive faktorer, der trækker i en anden retning. Men på den måde 
ender de med at gå i den anden grøft, og de nuancerer faktisk 
problemerne til uendelighed«. SfI’s direktør Jørgen Søndergaard 
udtalte, at han ville bede om at få sit eget institut undersøgt: »Jeg 
vil have SfI renset for anklagerne om en skjult dagsorden, og 
jeg vil derfor gerne have en uvildig sagkyndig vurdering af, om 
rapporten giver en balanceret fremstilling af SfI’s forskning til et 
bredere publikum.« 773 
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den 1. januar 2004 holdt statsminister Anders fogh Rasmus-
sen sin nytårstale. Heri advarede han mod ghettodannelserne: »Vi 
må stoppe den ulykkelige ghettodannelse. Vi må insistere på, at 
børnene lærer ordentligt dansk, inden de skal i skole. de unge, 
utilpassede indvandrere skal væk fra lediggang, gadehjørner og 
kriminalitet. de skal have en uddannelse. og de bliver nødt til 
at forstå og respektere de værdier, som de danske samfund bygger 
på.« forfatter og lærer Niels V. Skipper Petersen var ikke enig med 
statsministeren og skrev to dage efter i Nordjyske Stiftstidende, at 
»det er åbenbart aldrig faldet kritikerne [af ghettodannelserne] ind, 
at den tribale og territoriale adfærd, som de selv udviser, er udtryk 
for præcis den samme søgen efter tryghed og social identitet, som 
også flygtningene behøver. (…) Rent faktisk opretholder de fleste 
af os en territorial adfærd også i vore helt nære omgivelser. Vi 
søger selskab og bolig, hvor vi mener at kunne finde ligesindede«. 
den 6. januar skrev kristeligt dagblad så, at forsøget på at sprede 
flygtninge ud i landets kommuner kun havde haft en lille effekt, 
idet flygtningene, når de fik mulighed for det, flyttede til ghet-
toområderne i de større byer. 774

den 12. januar 2004 havde Pia Weise Pedersen, børnehaveklas-
seleder, og Per Bregengaard, uddannelses- og ungdomsborgmester i 
københavn, et indlæg i Politiken, hvor de om statsministerens nyt-
årstale skrev, at »fogh fik da i den grad italesat et racedelt danmark 
til erstatning for klassesamfundet«. endelig mente skribenterne, at 
»det moderne, politiske budskab er det racedelte danmark. det 
kan samle en stor og stærk højrefløj«. to dage senere viste en un-
dersøgelse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd, at indvandrerne 
var danmarks nye underklasse. dette kunne bl.a. ses ved valg af 
bolig, hvor 68 pct. af indvandrerne boede i etagebyggeri − altså 
ofte socialt boligbyggeri − mens det kun var tilfældet for 39 pct. af 
danskernes vedkommende. den 16. januar fortalte ekstra Bladet, 
at regeringen havde en ghettoplan. Regeringen overvejede bl.a. at 
kræve fast arbejde for at få tildelt en bolig i et belastet område. det 
blev af andre anset for tvivlsomt, om folk, der havde mulighed for 
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det, ønskede at flytte til ghettoområderne. Ralf Pittelkow mente 
i en kommentar, at »et moderne, demokratisk samfund som det 
danske kan kun fungere ordentligt, hvis der hos borgerne findes 
en samhørighed, nogle fælles grundværdier, en følelse af at være 
en del af et »vi««. endelig mente Pittelkow, at »debatten om ghet-
toer handler i sidste ende om at forhindre opløsningstendenser i 
det danske samfund«. 775

fra slutningen af februar 2004 og frem pågik der i Sf en debat 
om ghettoer og om Sf’s mere principielle linje i udlændingepoli-
tikken. den 28. februar skrev folketingsmedlem for Sf ole Sohn 
i et indlæg i Politiken, at venstrefløjen i misforstået solidaritet med 
indvandrerne undlod at bekæmpe reaktionære, religiøse strøm-
ninger, og at denne svaghed var blevet udnyttet af højrefløjen. ole 
Sohn spurgte: »Hvorfor er det ikke os, der er gået forrest i kritikken 
af ghettoiseringen af samfundet? I fravær af venstrefløjens røst har 
højrefløjen grebet den rigtige parole: Nej til ghettoer.« 776 

dagen efter blev et nyt integrationsudspil af Sf offentliggjort. 
Udspillet indeholdt bl.a., at kommunerne højst måtte anvise 30 pct. 
på overførselsindkomst til et alment boligområde. Samtidig skulle 
kommunerne have anvisningsret til privat udlejningsbyggeri. end-
videre skulle alle børn sprogtestes i to-tre-årsalderen, og ægteskaber 
indgået under tvang skulle erklæres ugyldige. Udspillet mødte med 
det samme betydelig modstand. Hovedbestyrelsesmedlem i Sf John 
Reynolds udtalte, at »forslaget skriver sig lige ind i den officielle 
diskurs, som er lagt af Socialdemokratiet og dansk folkeparti«. 
debatten var også foregået på partiets hjemmeside, hvor partiet 
bl.a. blev kaldt »dansk Socialistisk folkeparti«. Öslem Cecik fra 
Sf’s etniske ligestillingsudvalg sagde, at »I lægger op til, at det er de 
etniskes egen skyld i stedet for at lægge vægt på diskriminationen. 
Hvad bliver det næste − sundhedsvæsenet? Skal der nu til at være 
brune afdelinger? Sorte afdelinger«. Næste dag fortalte kristeligt 
dagblad, at Sf havde undgået en splittelse om forslaget, idet kun 
tre medlemmer af hovedbestyrelsen havde undladt at stemme for 
forslaget, mens resten havde stemt for. Sf’s socialordfører Villy 
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Søvndal havde været blandt kritikerne, men var nu godt tilfreds: 
»det er et glimrende eksempel på, at samtale fremmer forståelsen. 
Grundtonen om, at det ikke er »dem imod os«, er understreget i 
det papir, der ligger nu, og kvoterne på boligområdet er helt væk.« 
Villy Søvndal afviste i øvrigt, at kritikerne ikke ville anerkende, 
at der var problemer i visse områder. Politiken havde i deres artikel 
som overskrift, at »Sf opgav kvoter i ghettoer« og citerede formand 
for folketingsgruppen Aage frandsen for at sige, at »Nu er det 
med, at der højst skal være 30 procent [på overførselsindkomst] i 
et boligområde, væk. I stedet har vi ændret det til, at der kan siges 
nej til flere ressourcesvage beboere i områder, hvor andelen af folk 
med massive, sociale problemer tvinger området ud i en negativ 
spiral. Men det skal ske efter en konkret vurdering − et område 
kan jo sagtens være velfungerende, selv om der bor 50 pct. kon-
tanthjælpsmodtagere«. 777 

den 8. marts 2004 tog næstformanden for forening for etnisk li-
gestilling Mandana Zarrehparvar til genmæle mod ole Sohn. over-
skriften hed »ole Sohn scorer selvmål«, og Mandana Zarrehparvar 
skrev bl.a., at »Hele den såkaldte indvandrerdebat er blevet trættende, 
forudsigelig og afspejler en (undskyld udtrykket!) fundamentalistisk 
stammementalitet hos et lille, selvtilstrækkeligt folk, der for længst 
har kastet sin uskyld og sit positive image over bord«. 778 

den 14. juni 2004 fortalte Berlingske tidende, at unge indvan-
drere var dobbelt så kriminelle som danske unge. for gruppen af 
15-19-årige var der tale om en overkriminalitet på 97 pct. I alderen 
fra 20-29 var overhyppigheden 81 pct. forfatteren til rapporten om 
kriminalitetstallene Ida Asmussen mente, at det tydede på, at både 
politi og retsvæsen oftere straffede gruppen af unge indvandrere 
frem for danske unge. formand for det kriminalpræventive Råd 
eva Smith havde følgende råd på baggrund af rapporten: »Udfor-
dringen ligger i at få en gruppe, der ellers kan forudse en kriminel 
løbebane, til at skifte spor i tide.« 779 

den 15. juli skrev Information, at der i de danske fængsler sad 
ca. 25 pct. udlændinge og efterkommere af udlændinge. dermed 
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var der næsten fem gange så mange udlændinge bag tremmer, 
som deres antal af den samlede befolkning udgjorde. enhedslistens 
restordfører line Barfod sagde, at »Selvfølgelig skal vi sikre os, at 
vi får indvandrere ud af fængslerne på en ordentlig måde, men 
problemet er jo, at regeringen har skåret ned på det her område, 
så folk i mange tilfælde ikke en gang kan få udgang til at uddanne 
sig. Regeringen har skåret ned på den sociale indsats og vælger at 
følge i USA’s fodspor«. det var i øvrigt ifølge artiklen forventeligt, 
at politiet i fremtiden ville skulle bruge mere tid på gruppen af unge 
indvandrere og efterkommere, idet der ti år senere ville være tre til 
fire gange så mange unge inden for disse grupper. 780

den 1. august 2004 interviewede Berlingske tidende historiker 
og journalist lars Hedegaard, der havde foretaget sin egen under-
søgelse af den muslimske befolkningsgruppes antal i danmark. 
eftersom særligt muslimske, mandlige fornavne er karakteristiske 
ved kun at blive anvendt af muslimer, havde lars Hedegaard gen-
nemgået danmarks Statistiks materiale vedrørende drengenavne. 
Han havde derpå ganget det fremkomne tal med to ud fra den 
antagelse, at der var ca. lige mange muslimske mænd og kvinder. 
Han havde foretaget denne optælling to gange, for årene 1998 og 
2004. det samlede antal muslimer i danmark var således i 1998 på 
152.630 personer og i 2004 på 191.668 personer, en vækst på godt 
25 pct. på seks år. lars Hedegaard udtalte i anledning af tallene, at 
»det overrasker mig, at der ikke er flere. den trods alt begrænsede 
befolkningsgruppe har sat sig på en uforholdsmæssig stor del af 
den nationale dagsorden«. Indvandrerpolitikeren tanwir Ahmed 
forstod ikke, hvad tallene skulle bruges til: »det er ikke navnene, 
der afgør, om man er en god eller dårlig medborger. Vi er blevet 
et multietnisk samfund, og lars Hedegaard kan ikke forhindre 
muslimerne i at formere sig ligesom alle andre.« formidlingschef i 
danmarks Statistik leon Østergaard brød sig ikke om at vurdere 
kvaliteten af lars Hedegaards arbejde, men sagde, at »Jeg har ikke 
grund til at betvivle hans evne til at læse vores tal, lægge dem sam-
men og mene noget om dem. det kan andre også gøre. Men vi ville 
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ikke bruge den metode«. lars Hedegaard forklarede, at grunden til 
hans undersøgelse var den, at integrationsproblemerne ikke var et 
generelt problem, men et muslimsk problem, idet »debatten bliver 
forplumret, når der bliver brugt tal for alle etniske grupper. der 
er ingen grund til at tro, at kinesere og latinamerikanere udgør et 
problem. det er muslimer, der laver parallelsamfund og nægter 
døtrene at gifte sig med danskere«. tanwir Ahmad følte sig velin-
tegreret som muslim og sagde, at »Jeg havde forventet mig mere af 
en akademiker som lars Hedegaard. Han stigmatiserer en bestemt 
gruppe ved at fokusere blindt på navne og religion. Han har nogle 
spøgelser i sit eget hoved, som han prøver at mane frem; men det 
tror jeg godt, danskerne kan gennemskue«. 781

Under overskriften »Magnetskoler skal stoppe ghettoer« fortalte 
Berlingske tidende den 5. august 2004, at københavns Borger-
repræsentation med bredt flertal havde besluttet at bevillige ekstra 
penge til en række skoler, der skulle tiltrække flere danske elever. 
Hillerødgades Skole og klostervængets Skole havde f.eks. en ind-
vandrerandel på ca. 90 pct. formanden for københavns lærerfor-
ening Jan trojaborg sagde, at »Hidtil er integrationen i folkeskolerne 
i københavn ikke blevet løst godt nok, så det her er et par vigtige 
skridt i den rigtige retning«. tanwir Ahmed fra københavns Bor-
gerrepræsentation, som repræsenterede de radikale, udtalte, at »Vi 
støtter op om magnetskolen, fordi den bygger på gensidighed og 
frivillighed. Så undgår vi, at nogen elever skal omtales som »ofre« 
eller »problemer««. Uddannelsesborgmester Per Bregengaard var 
yderst tilfreds og sagde, at »Jeg er en meget glad mand. det er helt 
overflødigt at bruge tvang«. der var sat fem millioner kr. af til 
projektet. Seks dage senere skrev kristeligt dagblad, at hver 12. 
indbygger i danmark havde indvandrerbaggrund, og at antallet af 
indvandrere og efterkommere på ti år var steget med 67 pct. 782 

den 15. august 2004 berettede Berlingske tidende om en dansk 
49-årig mands oplevelser på Sletten Havn i Nordsjælland. to unge 
indvandrere havde provokeret ham, og den ene af dem havde på 
et tidspunkt taget en pistol frem og råbt til den 49-årige: »Skal jeg 
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skyde dig, dit svin! Skal jeg?« den 49-årige turde ikke svare, og 
indvandreren råbte på ny: »Jeg har taget ladegreb, hørte du det! Skal 
jeg gøre det én gang til?« derefter vendte indvandreren sig om mod 
sin kammerat og spurgte: »Skal jeg pløkke svinet?« derefter opgav 
han sit forehavende og kørte væk med sin kammerat. Ingen af de 
to mænd var efterfølgende blevet fundet. 783 

den 23. september 2004 fortalte Bt om en tv-udsendelse to 
dage før, »tal med gud.« Her havde mufti Shahid Mehdi bl.a. sagt, 
at »Al den kriminalitet, der sker mod kvinder, er, fordi de ikke er 
tildækkede. Når de ikke er tildækkede, har man ikke respekt for 
dem«. Videre havde Mehdi udtalt, at »kvinder gør det rene sam-
fund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. de har ikke krav på 
respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde«. til 
Bt uddybede Shahid Mehdi sine synspunkter ved at sige, at »det 
er dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget og dels sam-
fundets skyld. det er jo et samfundsproblem, at pigerne klæder sig, 
som de gør. Hun adlyder ikke sin herre og skaber, der to steder i 
koranen har beordret hende til at dække sig«. Hvis alle kvinder bar 
tørklæder, ville mange voldtægter høre op ifølge Mehdi: »der vil 
komme mere respekt omkring kvinder. tørklædet er jo en måde, 
kvinder kan beskytte sig på. ellers ligner de jo en billig vare, der 
bliver solgt ude på gaden. det er meget umoralsk at gå rundt uden 
tildækning.« to dage senere fremgik det af Jyllands-Posten, at Sha-
hid Mehdi mente sig misforstået, og at hans udsagn om, at det var 
umoralsk at gå utildækket, skulle forstås således, at det var umo-
ralsk at gå nøgen. I en pressemeddelelse skrev Mehdi endvidere, 
at »Mine udtalelser i programmet »tal med gud« var og er ikke på 
nogen måde en opfordring til overgreb mod kvinder – at tillægge 
mine udtalelser en sådan betydning ser jeg som strengt forkasteligt«. 
Shahid Mehdi ønskede ikke at uddybe pressemeddelelsen. 784

Ved en dansk-svensk-britisk konference med titlen »Beyond mul-
ticulturalism«, refereret i Politiken den 29. oktober 2004, blev det 
bl.a. diskuteret, hvori danskhed og svenskhed bestod. folketings-
medlem for Venstre eyvind Vesselbo mente ikke, at man behøvede 
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at være særlig dansk for at være velkommen. Han udtalte, at »for 
mig handler danskhed om at føle loyalitet mod danmark. Alle skal 
føle, at dette er mit land. I danmark ser vi det som et problem, at 
mange lever i parallelle verdener«. den svenske integrationsmini-
ster Mona Sahlin fortrød, at hun nogle år tilbage havde udtalt, at 
mennesker, der kom til Sverige, skulle følge svenske værdier. Ifølge 
Mona Sahlin var demokrati og menneskerettigheder universelle og 
ingen svensk opfattelse. Samtidig mente hun, at debatten fokuse-
rede for meget på, hvad indvandrerne skulle gøre for at integrere 
sig og ikke på, hvilke barrierer majoritetssamfundet skabte: »Når 
man taler om ghettoer, handler det altid om, at der bor indvandrere 
fra 100 nationer i Rosengård. Men hvor jeg bor, findes der kun 
gammelsvenskere. det er vel lige så meget en ghetto.« 785 

den 5. oktober 2004 blev en underviser fra Carsten Niebuhr 
Instituttet overfaldet af tre muslimske mænd, fordi han i sin un-
dervisning havde læst højt af koranen. den 2. november blev den 
hollandske filminstruktør theo van Gogh myrdet på åben gade i 
Amsterdam af en muslim med hollandsk statsborgerskab. disse to 
begivenheder affødte en del debat i danmark. den 20. november 
skrev Information, at det Muslimske trossamfund ønskede at gå 
i dialog med pressen, som man ville invitere til møde en gang 
om måneden. formålet med møderne var ifølge trossamfundet at 
undgå, at der opstod misforståelser og spændinger mellem musli-
merne og den øvrige befolkning. Imam Ahmed Abu laban tog 
afstand fra mordet på theo van Gogh og fra van Goghs film Sub-
mission, som var anledningen til, at han blev myrdet. Ahmed Abu 
laban følte ifølge avisen et ansvar for at fremme dialogen efter 
mordet på van Gogh og sagde bl.a., at »Jeg føler, at vi står i en 
afgørende situation, når nogen føler, at de har nået et punkt, hvor 
de beslutter sig for at skyde. Vi må fremover gøre alt, hvad vi kan 
for at afværge flere tragiske situationer«. Abu laban sagde også, at 
»efter min mening bør vi diskutere værdier og normer. Hvorfra får 
vi dem? Hvis værdierne er så elastiske, at de kommer i strid med 
andre fundamentale principper, må vi vide, i hvilken retning vi 
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bevæger os«. På spørgsmålet om han ville forsvare van Goghs ret til 
at lave sin film, svarede han, at »Hvis han havde konsulteret mig, 
ville jeg ikke vente på tragedien, men give ham mit oprigtige råd. 
Han skulle ikke have lavet filmen på denne måde«. Abu labans 
datter, Aiysha Abu laban, deltog også på pressemødet og sagde 
bl.a., at »Jeg er vred over to ting. for det første er jeg vred over den 
forfærdelige episode, der er sket med mordet på theo van Gogh. 
det er klart, at det er forfærdeligt. Men jeg er også vred over den 
film, som han har produceret på min religion, min gud og hans 
ord, som er så hellig for mig, bliver fornedret og hånliggjort i hans 
film. (…) Jeg ser de danske værdier, som jeg har lært, at man skal 
respektere andre. Jeg synes, at jeg som muslim bliver hånliggjort i 
filmen«. otte dage senere havde Berlingske tidende et større tillæg 
om ytringsfrihed. Avisen havde talt med mere end 100 muslimer i 
dagene inden, og stort set alle, der ville stå frem, udtalte, at de følte 
sig krænkede af den offentlige debat, der havde været om islam. 
fatma el-Hassan sagde, at »der bliver sagt for meget dårligt om 
islam, fordi folk ikke kender den rigtige islam. den hollandske film 
er meget overdrevet. Islam er ikke sådan. Jeg mener ikke, det bør 
være tilladt at vise en nøgen kvinde bede«. Ahmed Harby udtalte, 
at »Når man siger sin mening, skal man samtidig respektere andre 
folks tro og deres værdier. der bør være nogle moralske grænser, 
så man ikke siger noget for at skade eller såre andre. Man kan vel 
kalde det en gentlemanparagraf«. og endelig mente Abdulwalie 
Rahimi, at »Ytringsfriheden er et vigtigt grundlag for det danske 
samfund. Vi muslimer kan eller vil ikke ændre på det. Men alle 
har hellige punkter i deres kultur, og vi vil gerne diskutere, om 
der bør være nogle moralske grænser for, hvad folk kan sige om 
andre religioner«. 786 

dagen efter, den 29. november 2004, bragte ekstra Bladet en 
artikel med overskriften »Bliv ven med en indvandrer«. Statsmini-
ster Anders fogh Rasmussen citeredes for at sige, at »et mangfol-
digt samfund kan være en berigelse – menneskeligt, kulturelt og 
økonomisk. Men det stiller samtidig store krav om fordomsfrihed, 
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åbenhed, ligeværd, accept, respekt og tillid«. I en biografi om An-
ders fogh Rasmussen kunne man læse om, hvordan han under et 
møde i Paris havde mødt en polsk læge, som han var blevet gode 
venner med. Artiklen sluttede af med at skrive, at »et nyt og nært 
venskab var opstået, og fogh havde altså samtidig gjort sig til rol-
lemodel for en bedre integration af de nye danskere«. 787 

den 10. december 2004 skrev Berlingske tidende, at de muslim-
ske menigheder ifølge avisen ville i offensiven, og at det Islamiske 
trossamfund i københavn havde anlagt en ny og mere åben stil. I 
kølvandet på mordet på theo van Gogh mente flere af de muslim-
ske ledere i danmark, at de blev udsat for bevidste misforståelser fra 
politikerne og pressen i et forsøg på at skade dem. formanden for 
Islamisk trossamfund kasem Ahmad udtalte, at »det bliver udlagt 
som om, at vi gerne vil begrænse ytringsfriheden, men vi har tyde-
ligt og klart sagt, at vi ikke taler om at indskrænke den, men at vi 
ønsker nogle moralske grænser«. kort forinden havde imam Ahmed 
Abu laban udtalt, at det meget vel kunne være en højreorienteret 
gren af CIA, der stod bag angrebet på USA den 11. september. Ber-
tel Haarder sagde i den anledning, at »det er en vanvittig påstand, 
der ikke er en religiøs leder værdig, og kun tjener til at bekræfte 
palæstinensere og andre i den offertænkning, som er til stor skade 
for integrationen«. kasem Ahmad svarede til dette, at Bertel Haar-
der kunne glemme alt om, hvad Abu laban skulle sige og ikke sige. 
det bestemte han selv. dagen efter skrev samme avis, at Islamisk 
trossamfund havde udtalt, at de ville samle de mest fremtrædende, 
muslimske menigheder i danmark for blandt andet at hindre, at 
regeringen blev genvalgt. kasem Ahmad sagde, at han var blevet 
misforstået. Samme dag havde der været mulighed for, at pressefolk 
kunne deltage ved fredagsbønnen, som var blevet ledet af Ahmed 
Abu laban. Abu laban havde på et tidspunkt spurgt menigheden, 
om den var kommet til stede på grund af sharia. Alle tilstedevæ-
rende muslimer havde rakt hånden op, og Abu laban havde sagt, 
at »der kan man se. Vi er her alle 100 procent på grund af sharia. 
fordi det er islams bud. Jeg er ingen khomeini, der tvinger nogen 
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til noget«. Abu laban havde efterfølgende forsvaret ulige arveret 
mellem mænd og kvinder, og på spørgsmålet om ikke det var i 
strid med det danske samfunds lighedsidealer, havde han svaret, 
at »Hvorfor skal kvinder i det vestlige samfund prostituere sig? er 
vestlig lovgivning i stand til at forhindre det? I islamiske samfund 
er prostitution ikke tilladt. taler vi om kvinders rettigheder, bør 
man forbyde prostitution«. Ahmed Abu laban blev flere gange 
spurgt, om han ikke blot kunne sige ja eller nej til, om stening og 
håndsafhugning var en del af sharia eller ej. Abu laban svarede, at 
det danske samfund garanterede ham asyl, ytringsfrihed og mange 
andre goder. Som muslim havde han aldrig søgt konfrontation − 
heller ikke med det danske samfund, og han havde vist venlighed 
over for mennesker, der var ham fjendtligt stemt. Han tilføjede, at 
»Sharia kan ikke reduceres til at være et straffesystem. Men ligesom 
vi muslimer bliver bedt om at lære noget om demokrati, bør det 
danske samfund lære lidt om islam«. flere af de tilstedeværende 
muslimer udtrykte fortørnelse over selve begivenheden og over 
journalisternes spørgsmål. en ung, muslimsk kvinde sagde, at »Jeg 
er led og ked af jeres manipulation. først var det tørklæderne, og 
nu er det sharia. I aner ikke, hvad I snakker om«. en mand udtrykte 
misbilligelse ved at sige følgende: »Jeg er oprørt over, at vi skal sidde 
her i Allahs hus og diskutere sharia med kufr (vantro, red.) − nogle 
endda uden tørklæde.« Ahmed Abu laban sluttede af med at sige, at 
»Jeg takker alle, og ikke mindst pressen, for vi er ved begyndelsen 
til en lang rejse«. 788 

den 14. december 2004 fortalte Bt, at indvandrerne var markant 
mere kriminelle end danskerne, når det gjaldt de grove straffe-
lovsovertrædelser såsom vold. for indvandrere og efterkommere 
var der tale om en overkriminalitet på 161 pct. Hvis der blev kor-
rigeret for sociale forhold, lød tallet på en overkriminalitet på 43 
pct. Justitsminister lene espersen ønskede, at der fortsat skulle 
udarbejdes statistikker, der klargjorde, hvilken nationalitet de kri-
minelle havde. Politimesteren i Århus undlod bevidst at registrere 
kriminelle med en anden baggrund end dansk, en beslutning, der 
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var truffet efter råd fra justitsministeriets forskningschef Britta 
kyvsgaard. Multikulturel forening i Århus støttede politimeste-
ren, og formanden Rabih Azad-Ahmad udtalte, at »det giver kun 
ulemper for folk med anden etnisk baggrund end dansk, hvis de 
tal bliver offentliggjort. tallene bliver misbrugt hele tiden, og når 
de ikke har en sammenhæng med kriminalitetsomfanget, mener 
jeg ikke, de skal frem i offentligheden«. 789 

I det nye år, den 3. januar 2005, skrev Jyllands-Posten, at »Ind-
vandrerbander bliver grovere«. leder af Rigspolitiets Nationale 
efterforskningsstøttecenter troels Ørting Jørgensen udtalte, at »Vi 
ser i stigende grad, at medlemmerne af det, som vi kalder ga-
debander, popper op og bliver mere professionelle med røverier 
mod døgnbokse, narkohandel, grove trusler og hævnaktioner på 
et niveau, der slet ikke kan betegnes som gadekriminalitet. der 
er tale om noget, som vi virkelig skal tage alvorligt«. københavns 
politidirektør Hanne Bech Hansen var ligeledes bekymret over 
udviklingen og sagde, at »Vores suverænt største kriminalitetspro-
blem udgøres af utilpassede, kriminelle unge af anden etnisk her-
komst. de fylder alt for meget i statistikken, og det er en alvorlig 
udvikling, som kræver handling nu. ellers risikerer vi at stå med 
et alvorligt kriminalitetsproblem, som vil præge byen de næste 20-
30 år«. Personer af udenlandsk herkomst udgjorde 82 pct. af alle 
fremstillinger i dommervagten. I en leder i Politiken den 7. januar 
var rådet, at »Uanset de unge kriminelles etniske tilhørsforhold 
– om det så er palæstinensisk, jysk, pakistansk eller skånsk – er 
alle offentlige myndigheder derfor nødt til i fællesskab og sam-
men med organisationer og erhvervsliv at give de unge kriminelle 
konkrete tilbud om psykologbistand, lærlingepladser, socialpæda-
gogisk hjælp, undervisning og praktisk arbejde. Alternativer findes 
ikke, skønt »knytnævemetoden« [væsentligt strengere straffe] måske 
umiddelbart kan lyde lidt mere slagkraftig«. 790

tre dage før, den 4. januar 2005, kunne Politiken fortælle, at det 
gik den gale vej med ghettoerne. I fem større sociale boligbygge-
rier var andelen af indvandrere fra 1993 til 2003 steget dramatisk. 
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I Bispehaven i Århus fra 42 til 74 pct., i Gellerupparken i Århus 
fra 68 til 84 pct., i Mjølnerparken i københavn fra 64 til 92 pct., 
i taastrupgård i taastrup fra 53 til 71 pct. og endelig i Vollsmose 
i odense fra 30 til 64 pct. Andelen af indvandrere og efterkom-
mere i alderen 16-64 år, der var i beskæftigelse udgjorde i de fem 
respektive boligområder 33, 26, 25, 48 og 26 pct. mod omkring 
75 pct. blandt danskerne. 791 

den 16. marts 2005 skrev Information, at en undersøgelse havde 
vist, at knap hver tredje indvandrer mente, at utroskab skulle være 
forbudt ved lov. kasem Ahmad fra Islamisk trossamfund udtalte, at 
»Jeg vil meget gerne have, at utroskab kan straffes ved lov, for det 
kunne være med til at få dem, der er utro, til at tænke sig om. det er 
et godt signal at sende«. fire dage senere kunne Berlingske tidende 
berette, at mere end halvdelen af muslimerne i Storbritannien helst 
ville følge islamisk lov ved skilsmisse. På forespørgsel fra Integrati-
onsministeriet havde Institut for Menneskerettigheder foreslået, at 
der i danmark oprettedes et muslimsk råd, hvor muslimske kvinder 
kunne søge vejledning om deres rettigheder ifølge sharia. der var 
endnu ikke taget konkrete initiativer i denne retning. 792

den 19. april 2005 fortalte ekstra Bladet, at Islamisk trossam-
funds hjemmeside indeholdt opfordringer til, at forældre oplærte 
deres drengebørn til hellig krig. der stod bl.a. på hjemmesiden, 
at »krigslignende legetøj i små børns hænder vil blot resultere i 
udtryk af ikke-kontrolleret vold. Sådant legetøj bør begrænses til 
de ældre drenge, der har passeret stadiet »at skyde indianere« og 
hvis militære leg kan blive ledet ved begrebet om islamisk jihad, 
som er givet af deres forældre«. Imam Ahmed Abu laban ønskede 
ikke at kommentere hjemmesidens indhold, men talsmand ka-
sem Ahmad sagde, at »det er ikke en opfordring til terrorisme. 
Islamisk jihad dækker over, at man har pligt til at forsvare sit 
hjemland og erobre det tilbage, hvis man bliver fordrevet. det er 
det, vi mener med islamisk jihad, og det bør forældre lære deres 
børn. legetøjet kan bruges til det«. På spørgsmålet om ikke anbe-
falingen kunne virke skræmmende på danskere, svarede Ahmad, 
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at »Ja, derfor vil vi måske også forklare det lidt bedre på hjem-
mesiden«. dagen efter sagde kasem Ahmad til ekstra Bladet, at 
teksten om hellig krig kom fra »en udenlandsk bog, der er købt og 
oversat til dansk og derefter lagt ud på vores hjemmeside. den er 
overhovedet ikke udtryk for Islamisk trossamfunds holdninger, 
det er forfatterens holdninger«. 793 

den 20. april 2005 fortalte Jyllands-Posten og Politiken, at de 321 
palæstinensere, der i 1992 havde fået opholdstilladelse i danmark 
ved en særlov, ikke havde klaret sig godt. 238 modtog offentlig for-
sørgelse, og 135 var blevet straffet ved domstolene eller havde fået 
en bøde. elsebeth Gerner Nielsen fra de radikale mente, at den dår-
lige integration skyldtes, at danmark på daværende tidspunkt ikke 
havde en integrationslov: »der var ikke mulighed for at give dem 
individuel sagsbehandling, og derfor lavede man en særlov. Særlove 
er altid noget møg, men politikere har et ansvar for, at mennesker, 
der har brug for beskyttelse, rent faktisk får det. den efterfølgende 
integration af de statsløse palæstinensere er slået fejl, fordi der ikke 
blev stillet tilstrækkelige krav til flygtningene på det tidspunkt.« 794 

den 13. maj 2005 bragte Politiken en kronik af odenses borg-
mester Anker Boye med overskriften »Virkelighedens Vollsmose«. 
Anker Boye forklarede, at odense kommune havde ændret syn 
på bydelen, og at man nu så Vollsmose som en »integrationssluse«. 
Borgmesteren sluttede af med at skrive, at »de senere års solide 
indsats skal fortsættes og på nogle punkter spidses endnu mere. Men 
Vollsmoses mange beboere skal ikke være i tvivl om, at området 
selvfølgelig har en fremtid som en af odenses aktive og levende by-
dele som et godt sted at bo og leve og et spændende sted at besøge. 
odense kommune vil nemlig Vollsmose!«. Ni dage senere fortalte 
JP-Århus, at imam Ahmed Akkari til et muslimsk ungdomsblad 
havde skrevet om en muslimsk pige, der ikke gik med tørklæde. 
en dreng havde lagt hænderne på pigens skuldre, hun havde revet 
sig løs, skrev Ahmed Akkari: »og så i næste sekund, som for at 
understrege, at jeg havde ret [i at pigen burde gå med tørklæde], gav 
han hende et kraftigt spark bagi, som fik hende til at gå hurtigt bort, 
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hvormed han også forsvandt. det gjorde ondt dybt inde i mig at se 
en ung, muslimsk pige blive behandlet sådan af en uforskammet 
og fornemmelsesløs person, men ved nærmere eftertanke havde 
hun kun godt af det. Jeg er fuldt overbevist om, at havde hun haft 
tørklædet på og vist sig som en anstændig, stolt muslim, ville det 
aldrig være sket. Hvis − og det er kun en hypotese − hvis det var 
sket, ville der være kommet noget helt andet ud af det. for jeg ville 
ikke bare have siddet der og gloet.« Ahmed Akkari hævdede, at 
hans synspunkter var blevet fejlagtigt gengivet, men han ønskede 
ikke at oplyse, hvori fejlene bestod. 795 

efter en skudepisode, hvor en muslimsk dørmand havde dræbt 
en anden muslimsk mand, foreslog imam Ahmed Abu laban i JP-
københavn den 3. juni 2005, at drabsmanden betalte blodpenge til 
den dræbtes familie: »Skal vi undgå hævn, mener jeg, at løsningen 
er blodpenge. det er normal praksis blandt muslimer, at der betales 
til den afdødes familie, og det er bedre end yderligere skyderi.« År-
hus-imamen Abu Bilal fandt blodpenge »ganske naturligt. det står 
i koranen, at familien til en dræbt har ret til blodpenge, ligesom 
den har ret til at afvise blodpengene. I islamiske lande bestemmer 
myndighederne, hvor meget der skal betales, men her i danmark 
er det op til imamerne at fastsætte beløbet. det er en god løsning, 
for det er Allah, der har skrevet det i koranen. Han har skabt os og 
ved, hvad der er bedst for os. derfor er jeg altid enig i alt, hvad der 
står i koranen«. Professor i strafferet ved københavns Universitet 
Vagn Greve mente tilsvarende dagen efter, at blodpenge kunne 
være løsningen: »før oplysningstiden betragtede vi forbrydelser 
som konflikter mellem private. I islam er blodpenge en måde at 
stoppe konflikter på. det lyder forfærdeligt i danske ører, men hvis 
man siger, at der er erstatning for tab af forsørger fra den krimi-
nelle til ofrets familie, er det foreneligt med danske retsprincipper. 
Problemet er, hvis den ene part skal betale med blod, såfremt han 
ikke betaler pengene.« 796 
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k APItel 10

Debatten fortsætter

Socialdemokrater og radikale på 
konfrontationskurs

I januar og februar 2004 var der igen en løbende debat om Social-
demokraterne og det radikale Venstres evne og vilje til at samar-
bejde om udlændingepolitikken efter et valg, hvor de kunne danne 
regering. I Jyllands-Posten spurgte Ralf Pittelkow: »et mysterium 
trænger til opklaring. Har S indgået en aftale med regeringen, som 
gør det umuligt for SR at ændre på tilknytningskravet?« Godt en 
måned senere hed det i Berlingske tidende, at Socialdemokraterne 
og de radikale ville udskyde striden om udlændingepolitikken til 
efter det næste folketingsvalg. Anne-Marie Meldgaard fra Social-
demokraterne sagde, at »Jeg har aldrig ment, at 24-årsreglen var 
smuk, men jeg har bare aldrig set andre muligheder end at prøve 
den af. Men det betyder ikke, at vi vil støtte den i al evighed, og 
derfor synes jeg, at vi skal evaluere resultatet, når den har haft lov 
at virke i et stykke tid«. de radikales elsebeth Gerner Nielsen sagde 
på den baggrund, at »det er nye toner fra Socialdemokraterne, 
der nu ikke længere afviser at ændre 24-årsreglen«. til kristeligt 
dagblad udtalte karen Jespersen, at hun ikke var enig i at udskyde 
spørgsmålet om udlændingepolitikken til efter et valg: »der er en 
helt klar risiko for, at vi gentager fejlen fra sidste valg. Vælgerne vil 
være usikre på, hvilken udlændingepolitik vi vil føre.« 797

dagen efter, den 17. februar 2004, gengav Berlingske tidende ind-
holdet af en pressemeddelelse fra Socialdemokraternes leder Mogens 
lykketoft. Her hed det, at »der er en aftale mellem Socialdemokra-
terne, Venstre og konservative om reglerne for familiesammenføring 
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af ægtefæller til danmark. der må ikke være nogen som helst tvivl 
om, at Socialdemokraterne − også efter et valg − vedstår denne af-
tale«. den radikale leder Marianne Jelved bagatelliserede lykketofts 
udtalelse: »der er ingen grund til at sige noget særligt om det. det er 
jo Socialdemokraterne, der diskuterer indbyrdes. Vi har bare reageret 
åbent og positivt på Anne-Marie Meldgaards overvejelser, men nu 
tager jeg til efterretning, hvad lykketoft siger.« På spørgsmålet om 
hun var skuffet over den nye udmelding, svarede Jelved, at »Nej, jeg 
betragter det her som en parentes«. til Politiken samme dag sagde 
Jelved, at »Vi har en politik, som vi står meget fast på. Men i bund 
og grund er det et anliggende mellem de to partier og deres vælgere, 
og så kan vi efter valget forhandle med et styrket mandat«. dagen 
efter skrev Politiken i sin leder om regeringens udlændingepolitik, 
at »det er på alle måder sørgeligt, hvis regeringen mener, at dens 
bedste eller måske ligefrem eneste chance for at vinde næste valg er at 
fastholde udlændingepolitikken − eller rettere sagt grænsekontrollen 
− som det centrale, ja, snart sagt eneste emne i dansk politik. (…) 
Man mærker hensigten … og bliver forstemt«. I Jyllands-Posten skrev 
Ralf Pittelkow, at »Når SR ikke på forhånd kan garantere vælgerne, 
at den stramme udlændingepolitik fastholdes, får de mere end svært 
ved at vinde valget«. 798 

I en kommentar i Weekendavisen, den 20. februar 2004, under 
overskriften »lænker − lykketoft vil udlicitere forvaltningen af 
sin udlændingepolitik til fogh« skrev journalist Arne Hardis, at 
»det bjerregaardske standpunkt [Ritt Bjerregaards påstand om at 
det ikke var muligt at reducere tilstrømningen af flygtninge og 
indvandrere i noget nævneværdigt omfang] er på rekordtid for-
vandlet til et spøjst politisk fossil i stil med det, den politiske ord-
fører, frank Jensen, behagede offentligheden med i august 2002, 
nemlig at danmark var en »bananrepublik«, hvis ikke retskravet 
på familiesammenføring blev genindført. Nu trives Jensen vist i 
republikken«. I en kronik fem dage senere i Politiken skrev den 
radikale leder Marianne Jelved, at »Udlændinge afgjorde ikke 
novembervalget«. 799 
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den anden halvdel af juli måned 2004 bød igen på en diskussion 
om forholdet mellem Socialdemokraterne og det radikale Venstre 
om udlændingepolitikken. den 17. juli 2004 lød overskriften i 
Politiken »R kræver ny udlændingelov«. Marianne Jelved udtalte, 
at »Vi kan ikke legitimere en regering, som ikke har respekt for 
den vurdering, der kommer fra internationale organisationer som 
for eksempel europarådet«. lederen i samme dags avis kaldte So-
cialdemokraternes tavshed »utiltalende, fordi den langt væk oser af, 
at frank Jensen og hans parti gerne ser regeringen kritiseret for et 
stykke politik, der bryder menneskerettighederne, men også gerne 
ser, at regeringen bliver ved med netop dét«. dagen efter afviste en 
række borgmestre at give efter for de radikales pres. Herlevs borg-
mester kjeld Hansen sagde således, at »Reglen [24-årsreglen] er en 
konsekvens af et politisk problem gennem længere tid, og derfor er 
det fuldstændig uholdbart at afskaffe den. Jeg mener ikke, at nogen 
skal giftes under tvang, og jeg ved fra flere piger her i kommunen, 
at reglen har hjulpet dem til at undgå tvangsægteskaber«. 800 

den 19. juli 2004 blev karen Jespersen citeret for at sige, at en 
imødekommelse af de radikale krav ville »betyde, at vi vender 
tilbage til en langt større indvandring, end vi har i dag. desuden 
vil det være et forfærdeligt svigt i forhold til de unge mennesker, 
der lider under tvangsægteskaber. Jeg finder det meget vigtigt, at 
vi socialdemokrater er meget klare i mælet omkring dette her. det 
skylder vi vore vælgere«. Valgforsker lars Bille mente, at Socialde-
mokraterne ville blive nødt til at bøje sig, idet »det problematiske 
for Socialdemokratiet er, at dette præcist har med radikalt hjerte-
blod at gøre. (…) og da Marianne Jelved ikke er kendt for at bøje 
sig, bliver det S, der må give køb.« Sf’s leder Holger k. Nielsen 
gav sin støtte til de radikale og sagde, at »det er Mogens lykke-
toft, der er problemet. Man kan ikke bebrejde de radikale eller Sf 
noget. Socialdemokraterne legitimerer i virkeligheden regeringens 
og dansk folkepartis reaktionære udlændingepolitik«. 801

den 21. juli 2004 fortalte Berlingske tidende om, at dokumen-
tations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (dRC) 
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havde lavet en »køreplan« for ægtepar, der ønskede at omgå 24-års-
reglen. Ved at flytte til tyskland i en kortere periode ville det være 
muligt at flytte tilbage til danmark og påberåbe sig eU-regler som 
støtte for at få lov at bo i danmark. lederen af dRC Niels erik 
Hansen afviste, at dRC havde et troværdighedsproblem, idet »det 
er regeringen, der har et troværdighedsproblem, når den påstår, at 
24-årsreglen skal modvirke tvangsægteskaber. Vi får hundredvis af 
henvendelser fra folk, som er afvist, selv om deres ægteskab intet 
har med tvang at gøre. derfor er det en glæde at kunne henvise 
til en fuld lovlig brug af eU-reglerne«. Niels erik Hansen tilfø-
jede, at »Vi har ikke noget imod, at man begrænser adgangen til 
danmark, men vi har noget imod, at man gør det for ægtefæller. 
Retten til et familieliv beskytter disse menneskers legitime ret til 
at bo sammen«. Samme dag kunne Jyllands-Posten meddele, at syv 
ud af ti amtsformænd hos Socialdemokraterne ønskede reglerne for 
familiesammenføring lempet. 802

Hjemme fra ferie fastslog Mogens lykketoft i ekstra Bladet den 
2. august 2004, at »Vi har ikke råd til nogen form for uklarhed på 
det her betændte område. det vil jeg fastholde som formand«. til 
Jyllands-Posten sagde lykketoft, at »Jeg kender ikke noget til ulti-
mative krav. det er en meget gammel nyhed, at vi ikke er helt enige 
om præcis denne detalje«. I samme avis’ leder dagen efter hed det, 
at »Jo mere de to partiledere gyder ord over uenighederne, og jo 
mere deres respektive baglande protesterer, tegner der sig et stadig 
tydeligere billede af, at en socialdemokratisk-radikal regering er en 
umulig konstruktion«. Politikens leder gav det billede, at »Mogens 
lykketofts linje i denne sag er derfor ikke bare uanstændig. den 
er også politisk uklog«. 803 

der var stadig ikke enighed hos Socialdemokraterne. den 7. 
august 2004 citerede Jyllands-Posten amtsformanden i Ringkøbing 
Amt Søren ole Madsen for at sige, at »lykketoft ønsker at lægge 
låg på sagen, men det kan ikke lade sig gøre. diskussionen har jo 
været der hele tiden. Jeg håber, at de radikale står fast på det her. 
og jeg må indrømme, at jeg også håber, de vinder diskussionen«. 
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dagen efter blev Marianne Jelved i samme avis citeret for, at det 
var et ultimativt krav at få lempet udlændingepolitikken, hvis de 
radikale skulle indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokra-
terne efter et valg. Jelved udtalte, at »Jeg vægter overholdelsen af 
de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 
eller 10.000 udlændinge til danmark ved familiesammenføringer«. 
to dage senere meddelte Marianne Jelved så, at aldersgrænsen for 
familiesammenføring skulle sættes ned til 18 år og ikke til 21, 
som partiet hidtil havde krævet. denne yderligere skærpelse skete 
på baggrund af, at europarådets menneskerettighedskommissær 
Alvaro Gil-Robles havde udtalt, at grænsen burde ligge på 18 år. 
Marianne Jelveds konklusion på Alvaro Gil-Robles’ udtalelse var, 
at »dansk lovgivning må ikke kunne kritiseres for at bryde menne-
skerettighederne, og derfor må vi som en konsekvens sige, at så skal 
aldersgrænsen ned på 18 år«. om forhandlingerne i eU, der pegede 
i retning af en grænse på 21 år, sagde Jelved, at »Som debatten er 
skredet frem, kan jeg godt se, det er uholdbart«. Jelved ville nu 
kæmpe for, at eU også satte grænsen ved 18 år, idet »Vi vil arbejde 
for, at eU-reglerne også overholder menneskerettighederne«. 804 

den 11. august 2004 havde Berlingske tidende en artikel med 
overskriften »R forventer, at lykketoft bliver blød«. elsebeth Ger-
ner Nielsen fra de radikale mente, at »Jeg tror, at når der falder 
lidt ro på tingene igen, så vil mange socialdemokrater få lyst til at 
ranke ryggen og sige, at Socialdemokratiet selvfølgelig er et parti, 
der til punkt og prikke vil leve op til menneskerettighederne. Jeg 
har svært ved at forestille mig, at Mogens lykketoft i det lange løb 
finder det vigtigere at holde fast i 24-årsreglen end at overholde 
menneskerettighederne«. dagen efter citerede samme avis den ra-
dikale Pernille Høxbro, byrådsmedlem på frederiksberg, for at sige, 
at »Marianne Jelveds krav om en 18-årsregel er helt, helt galt. Vi 
har en partileder, der har malet vores parti ind i en blindgyde, hvor 
det radikale Venstre aldrig har befundet sig. Jeg kan ikke se, hvor-
dan vi skal kunne komme tilbage og danne regering. det radikale 
Venstre udvikler sig til et parti, der vil være uden indflydelse. og 
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det er et kæmpe problem«. også amtsformanden for de radikale i 
Nordjylland, Peter Hvid Jensen, var skeptisk over for den radikale 
kurs: »Jeg håber ikke, at Marianne Jelveds udspil har gravet grøften 
mellem os for stor.« 805 

Som et mellemspil i striden mellem de radikale og Socialdemo-
kraterne citerede Jyllands-Posten den 16. august 2004 Sf’s kamal 
Qureshi for at sige, at Sf ikke skulle lægge stemmer til en regering, 
der ville videreføre udlændingepolitikken. kamal Qureshi udtalte, at 
»Jeg vil sige det så klart, jeg kan. Jeg kan ikke acceptere en ny rege-
ring, der blot viderefører menneskesynet fra den nuværende regering. 
Sf må have lært af 1990’erne, hvor vi fik indflydelse på finansloven, 
mens menneskesynet i den politik, der blev ført, blev præget af dansk 
folkeparti. det skal ikke gentage sig«. til Holger k. Nielsens udsagn 
på Sf’s sommermøde om, at Sf efter et valg ville pege på Mogens 
lykketoft, sagde Qureshi, at »Jeg er ikke sikker på, at Holger mener 
det. det er helt afgørende, at vi får ændret udlændingepolitikken, så 
vi kan være stolte af at være danske«. 806 

den 30. august 2004 skrev Bt, at Mogens lykketoft nu også blev 
presset af fagbevægelsen for at lempe udlændingepolitikken. der var 
i odense blevet afholdt et såkaldt stormøde med 700 repræsentanter 
fra 192 faglige organisationer. finn Sørensen fra Sid/bryggeriarbej-
derne i københavn udtalte til avisen, at »der skal satses meget mere 
på integration, og 24-årsreglen vil vi gerne have afskaffet. Jeg ved 
godt, at Mogens lykketoft siger, at det har han ingen planer om. 
Men jeg vil nu tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, om han kan 
fastholde det. der er jo ligefrem borgerlige, der mener, at den regel 
ikke er i overensstemmelse med menneskerettighederne«. 807

den 3. oktober 2004 havde ekstra Bladet en artikel med over-
skriften »S får et helvede«. Sf’s kamal Qureshi blev citeret for at 
sige, at »Socialdemokraterne vil få et helvede i valgkampen, for 
partiet har overtaget regeringens holdning, når det drejer sig om 
24- og 28-årsreglerne. den nuværende regering har gjort alt for 
at ramme de brune danskere (læs: indvandrere fra bl.a. Pakistan, 
Somalia og tyrkiet, red.), og den politik har socialdemokraterne 
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lagt sig op ad. derfor kan vi i Sf ikke støtte socialdemokraternes 
menneskesyn, og det tror jeg heller ikke, at de radikale kan«. 808

den 10. oktober 2004 meldte tidligere indenrigsminister karen 
Jespersen sig ud af Socialdemokraterne. Årsagen skyldtes længere tids 
utilfredshed hos karen Jespersen over Socialdemokraternes udlæn-
dingepolitiske signaler og Jespersens manglende indflydelse på den 
førte politik i partiet. konkret mente karen Jespersen, at Socialde-
mokraterne efter et valg ville lempe udlændingepolitikken. fire dage 
senere offentliggjorde Berlingske tidende en meningsmåling, der 
bl.a. viste, at 64 pct. af vælgerne mente, at karen Jespersens udtræden 
var et tab for Socialdemokraterne, mens 11 pct. mente, at det var en 
gevinst. På spørgsmålet om hvorvidt en socialdemokratisk-radikal 
regering efter et valg ville lempe udlændingepolitikken, svarede 48 
pct., at det ville den, mens 41 pct. svarede, at politikken ville forblive 
uforandret. karen Jespersen sagde på baggrund af undersøgelsen, at 
»det er en advarsel til dem, der mener, at jeg står isoleret med mine 
synspunkter. og det er et råb fra befolkningen til Socialdemokratiets 
ledelse og andre politikere om, at indvandringsproblemet skal tages 
alvorligt. Beskeden er, at vi ikke har spor imod mennesker fra andre 
lande, men vi skal have en indvandring i et omfang, så vi ikke sætter 
det samfund, vi holder så meget af, over styr«. Mogens lykketoft var 
med egne ord ked af målingen, og han mente ikke, at der var nogen 
dyb modsætning mellem karen Jespersens linje og Socialdemokra-
ternes: »Jeg forstår godt, hvis nogle gennem tiden har følt det uklart, 
hvad Socialdemokraterne ville på udlændingeområdet – og det er 
klart, at de radikales kritik af familiesammenføringsreglerne på det 
seneste også skaber usikkerhed. Men for Socialdemokraterne ligger 
kursen helt fast, og det gælder også 24-årsreglen, som vil bestå under 
en S-regering.« På spørgsmålet om hvad lykketoft ville gøre ved, at 
vælgerne ikke troede på det, svarede han, at »Jamen, vi kan jo kun 
gentage igen og igen, at der ikke vil blive ændret i politikken«. 809 

den 17. oktober 2004 kunne Politiken fortælle, at de radikale 
muligvis ville afstå fra at kræve 24-årsreglen fjernet. Anledningen 
var, at Institut for Menneskerettigheder var nået frem til, at reglen 
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i sig selv ikke krænkede menneskerettighederne, men at den admi-
nistrative praksis i Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet 
gjorde det. de radikales leder Marianne Jelved udtalte, at »det 
centrale er stadigvæk, at danmark skal overholde konventionerne. 
det er fase et. I fase to, der kommer bagefter, er det centrale, hvad 
der er en rimelig politik på området. Her taler vi i et helt andet 
toneleje. Her kender vi de politiske konditioner. Her må man skaffe 
sig et flertal«. Som svar på spørgsmålet om de radikale så ville ac-
ceptere 24-årsreglen, sagde Jelved, at »Her må jeg veje mine ord 
på en guldvægt. Vi skal nu drøfte instituttets vurdering med flere 
andre eksperter på området. Hvis den enslydende kommentar er, 
at 24-årsreglen som sådan ikke overtræder menneskerettighederne, 
så træder den diskussion hen i det politiske felt«. to dage senere 
fortalte Berlingske tidende, at de radikale ville forberede forslag til 
nye familiesammenføringsregler. Marianne Jelved udtalte, at »Jeg er 
ikke i dag i stand til at sige, præcist hvordan vi vil løse problemerne. 
Men det radikale Venstre vil i hvert fald melde ud, så man ikke er 
i tvivl om, hvad vi mener. Vi kan selvfølgelig ikke love noget på 
Socialdemokraternes vegne«. 810

den 26. december 2004 skrev Politiken, at antallet af anerkendte 
asylsøgere var det laveste i mange år. for de første ti måneder af 
2004 lød tallet på 167. dansk flygtningehjælps generalsekretær 
Andreas kamm udtalte, at »de 167 asyltilladelser er så lavt et tal, 
at det vil gøre danmark rigtig berømt ude i verden for ikke at gøre 
noget«. flygtningehjælpen opfordrede regeringen til at forhøje an-
tallet af kvoteflygtninge til danmark, men Bertel Haarder sagde, at 
regeringen ville foretrække at hjælpe i nærområderne: »flygtnin-
gehjælpen er ansat til at sige det, den siger. det påvirker mig ikke. 
Jeg har en anden strategi, og den er ved at blive en kæmpesucces, 
fordi vi nu er ved at kunne vise resultater. Vi hjælper mange flere 
mennesker på den måde end ved at øge kvoten for fN-flygtninge.« 
to dage senere blev der offentliggjort tal for antallet af familiesam-
menførte. Antallet fortsatte for nedadgående og var nu nede på 
3.582 personer om året mod 10.950 i 2001. 811
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den 16. januar 2005 skrev Politiken, at »S sylter penibel udlæn-
dingesag«. Socialdemokraternes leder Mogens lykketoft foreslog 
nu, at en eventuel kommende SR-regering skulle nedsætte et ud-
valg, der skulle se på, om danmark overholdt sine internationale 
forpligtelser. lykketoft sagde, at »en ny regering må derfor ned-
sætte et tremandsudvalg med højeste, juridiske sagkundskab – f.eks. 
tidligere medlemmer af Højesteret eller Menneskerettighedsdom-
stolen – til at vurdere kritikken på ny og komme med de forslag til 
justeringer, som de mener er nødvendige for, at danmark overhol-
der sine internationale forpligtelser. Ingen regering kan leve med, 
at der er tvivl på dette punkt«. Marianne Jelved mente, at et sådant 
udvalg var »en velegnet metode« til at få afgjort, hvilke konkrete 
ændringer der var behov for. Birgitte kofod olsen fra Institut for 
Menneskerettigheder undrede sig: »Vi er jo uvildige, så det er et 
mærkværdigt forslag at indføre en overdommer. det er, som om 
de ikke tager vores mandat alvorligt.« Bertel Haarder kunne ifølge 
avisen fint leve med, at regeringen ikke var enig med instituttet, 
idet »det er ikke nødvendigvis sådan, at Birgitte kofod olsen har 
fået en åbenbaring, som forlener hende med den objektive sandhed 
i alle spørgsmål«. Birgitte kofod olsen var enig i, at der var plads 
til skøn: »Vi påstår ikke at have den endegyldige sandhed. Vi frem-
lægger vores juridiske fortolkning. og der er faktisk sammenfald 
mellem vores og andre internationale kontrolorganers måde at læse 
dem på. Men kun domstolene kan give det autoritative svar.« 812

den 18. januar 2005 udskrev statsminister Anders fogh Ras-
mussen valg til folketinget til afholdelse den 8. februar 2005. 
Meningsmålingerne var gunstige for regeringen, der lå til at be-
vare sit flertal sammen med dansk folkeparti. der var tillige 
muligheden for et dobbelt flertal, idet Venstre og det konservative 
folkeparti i en række målinger kunne få flertal også med det 
radikale Venstre. dette gav anledning til spekulationer om en 
eventuel VkR-regering efter et valg. klaus Rothstein, tidligere 
informationschef for dansk flygtningehjælp, skrev i en kommen-
tar i Berlingske tidende, at »dansk udlændingepolitik har brug 
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for et VkR-samarbejde«. Som afslutning skrev han, at »de radi-
kale havde det elendigt med Socialdemokraternes flygtningepo-
litik under thorkild Simonsen og karen Jespersen, som var dybt 
inspireret af dansk folkeparti. efter valget bør de tage de første 
skridt væk fra S og indlede en forsoning oven på værdikampen. 
dansk udlændingepolitik har brug for det«. dagen efter, den 4. 
februar, udtalte en række socialdemokratiske borgmestre, at de 
radikale måtte indordne sig under Socialdemokraternes ønsker til 
udlændingepolitikken. Borgmester i Herlev kjeld Hansen sagde, 
at »Vi har fået en øretæve af vælgerne, der minder om efterløns-
sagen på dette felt, og derfor vil bare antydninger af, at vi rykker 
os, være farligt, så det sker ikke – heller ikke med de radikale«. 
Samtidig viste en meningsmåling, at 55 pct. af vælgerne mente, 
at den siddende Vk-regering ville være bedst til at føre den ud-
lændingepolitik, den enkelte adspurgte vælger ønskede, mens 30 
pct. mente, at en SR-regering ville gøre det bedst. 813 

Valget den 8. februar 2005 bekræftede regeringens flertal. Venstre 
gik ganske vist fire mandater tilbage, men de konservative og dansk 
folkeparti gik hver to mandater frem, så Vko tilsammen rådede 
over 94 mandater mod oppositionens 81. I en analyse af Socialde-
mokraternes valgnederlag (partiet gik tilbage fra 52 til 47 mandater) 
skrev Politikens chefredaktør tøger Seidenfaden bl.a., at »Når et stort 
flertal i partiet [Socialdemokraterne] mener, at partiets fremtid ligger 
i at henvende sig til den moderne middelklasse i bred forstand, så er 
det selvmodsigende samtidig at satse på at hylde de holdninger, der 
er mest udbredte blandt de dårligst uddannede, mest utrygge dele af 
resterne af, hvad der engang var arbejderklassen – mange af dem pen-
sionister«. om Socialdemokraternes fremtidige udlændingepolitiske 
kurs skrev Seidenfaden til sidst, at »den parlamentariske logik fører 
til samme resultat som de ideologiske overvejelser. Socialdemokratiet 
skal have sin egen, offensive integrationspolitik. den skal ikke være 
identisk med de radikales eller med enhedslistens. Men den skal 
være i overensstemmelse med partiets tradition for humanisme og 
solidaritet med de svageste. Alle andre spor ender blindt«. 814
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Som en konsekvens af valgnederlaget gik Mogens lykketoft af som 
Socialdemokraternes formand. Spørgsmålet var nu, om det skulle 
være frank Jensen, der repræsenterede »slapperfløjen« med hensyn 
til udlændingepolitikken i partiet, som skulle være ny formand, eller 
om den nyvalgte Helle thorning-Schmidt (der havde bevæget sig 
fra at være »slapper« til at være relativ »strammer«) skulle have mu-
ligheden. den 12. april 2005 vandt Helle thorning-Schmidt så en 
urafstemning blandt medlemmerne og blev ny formand. Inden da, 
den 19. marts, kunne Jyske Vestkysten berette, at der igen var strid 
hos Socialdemokraterne om udlændingepolitikken. frank Jensen 
havde udtalt, at 28-årsreglen efter hans mening var i strid med kon-
ventionerne, og integrationsordfører Anne Marie Meldgaard truede 
på den baggrund med at træde tilbage som ordfører, hvis udlændin-
gepolitikken blev lempet under frank Jensens formandskab. Godt en 
måned senere (altså efter at valget som Socialdemokraternes formand 
var afgjort) skrev Politikens leder om partiets udlændingepolitik, at 
»I det mindste er retningen rigtig: det er positiv, praktisk integra-
tion, der er i centrum. Ikke angstfremkaldende og selvforherligende 
kulturkamp. Vi krydser fingre«. 815

den 29. april 2005 skulle der i folketinget være en forespørgsels-
debat om den kritik, som Institut for Menneskerettigheder havde 
rettet mod regeringens udlændingepolitik. der var på forhånd ikke 
flertal for at nedsætte en yderligere ekspertgruppe til at se på lov-
givningen. Ydermere var der ikke enighed mellem de radikale og 
Socialdemokraterne om, hvad denne ekspertgruppe skulle foretage 
sig. Socialdemokraterne mente, at den skulle undersøge, om Institut 
for Menneskerettigheder overhovedet havde ret i sin kritik, mens 
de radikales elsebeth Gerner Nielsen sagde, at »eksperterne skal 
med det samme gå i gang med at gennemlæse rapporten fra Institut 
for Menneskerettigheder og derefter finde ud af, hvilke ændringer 
af praksis og eventuelt af loven, der skal gennemføres for at imøde-
komme kritikken«. dagen efter meddelte Anne Marie Meldgaard, 
at tanken om et ekspertudvalg var opgivet. Hun sagde, at »Status 
er nu, at de radikale kæmper for at ændre udlændingeloven. det 
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gør vi ikke. Nu er regeringen vores primære samarbejdspartner på 
udlændingeområdet«. I en leder i Bt hed det om forslaget, der nu 
var faldet, at »Hvis sosserne finder kritikken [fra Institut for Men-
neskerettigheder] berettiget, bør partiet konkret kræve, at lovgiv-
ningen bliver ændret − og uundgåeligt slækket. At indskyde et nyt 
ekspertpanel mellem Menneskerettighedsinstituttets kritiske (og 
politiserende) eksperter og regeringens egne ministerielle, juridiske 
eksperter er kun et slapt forsøg på at snige sig uden om et dilemma: 
At S og R er helt afgørende uenige om dansk politiks nok vigtigste 
politiske tema: Udlændingepolitikken«. 816 

Socialdemokraterne holdt fast i at aflive det ekspertudvalg, der 
skulle have set på udlændingelovgivningen. den 1. maj 2005 ud-
talte de radikales leder Marianne Jelved, at »Anne Marie Meldgaard 
har fuldstændig strakt våben og accepterer alt, hvad regeringen gør. 
(…) Hvis jeg skal tage Anne Marie Meldgaards ord for pålydende, 
afviser hun fuldstændig, at Center for Menneskerettigheder har 
skrevet et eneste kvalificeret ord i sin rapport, der trods alt er 160 
sider lang. Samtidig viser det, at S ikke længere bekymrer sig om 
de mennesker, der virkelig kommer i klemme i systemet. Nu mener 
S åbenbart, at det er tilfredsstillende, at regeringen kontrollerer 
sig selv«. Samme dag skrev det nyvalgte folketingsmedlem for de 
radikale, Morten Østergaard, om udlændingereglerne, at »derfor 
må vi leve med, at danmarks omdømme som retssamfund er under 
pres. Vi må leve med, at danske statsborgere diskrimineres i lov 
og praksis«. Godt to uger senere udtalte Anne Marie Meldgaard til 
Jyllands-Posten, at når Socialdemokraterne ikke længere støttede 
ideen om et udvalg, så var det fordi, at »det er der ikke et flertal for 
i folketinget, og der ser ikke ud til at komme valg de næste par år. 
derfor er det omsonst at tale mere om det nu. Vinder vi det næste 
valg, og det tror vi på, behøver vi ikke det udvalg − så vil vi gen-
nemgå det helt af os selv«. en uge tidligere havde folketingsmedlem 
for dansk folkeparti Jesper langballe i samme avis skrevet, at »Man 
må gå ud fra, at Christiansborg-journalister fremover som en fast 
rutine ringer til Helle thorning-Schmidt hver morgen og spørger: 
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»Hvad er jeres udlændingepolitiske kurs i dag?««. kamal Qureshi 
fra Sf mente i et indlæg i Politiken, at »Socialdemokraterne har 
truffet forkerte valg i en række år. Partiets kapitulation til df’s 
menneskesyn ødelægger muligheden for at vælte fogh-regeringen, 
for vælgerne har svært ved at se et klart alternativ til den nuvæ-
rende regering. det har partiet mistet 22 mandater på, og man har 
desværre intet lært. Hvis ikke Socialdemokraterne sadler om og 
bekender sig til et menneskesyn, der bygger på tolerance, frihed til 
forskellighed og international solidaritet, mister Helle & Co. endnu 
flere stemmer ved næste valg. det er synd for Socialdemokraterne, 
men det er endnu mere synd for danmark«. 817

ti dage efter at nye tal havde vist, at asyltallet for femte år i træk 
var faldet (der var i 2004 blevet givet 1.592 opholdstilladelser mod 
2.447 året før), skrev Politiken i sin leder den 17. juni 2005, at »So-
cialdemokratiet er ude på et skråplan«. Socialdemokraterne havde 
foreslået at fordele elever i særlige områder efter etniske kriterier, 
og den idé var ifølge Politiken »ikke kun modbydelig, fordi den 
formelt strider mod menneskerettighedskonventionerne, men først 
og fremmest modbydelig, fordi den vil bygge på en enfoldig rang-
ordning af mennesker; sågar en rangordning i »hvide« og »sorte« 
mennesker«. Seks dage senere fortalte samme avis, at der var opstået 
voldsom uenighed internt hos Socialdemokraterne om integrati-
onsaftalen. Blandt andre Carsten Hansen og Mette frederiksen fra 
Socialdemokraternes venstrefløj havde kritiseret aftalen. 818 

I starten af juli 2005 blev integrationsaftalen også kritiseret af 
fagbevægelsen. en stramning om at den ene part i et ægteskab 
kunne miste kontanthjælpen, hvis begge var på kontanthjælp, og 
den pågældende person ikke havde 300 timers arbejde på to år, 
var for stram: »Partiet lægger stemmer til en aftale, der trækker 
tæppet væk under indvandrere og svage danskere uden at sætte ret 
meget andet i stedet for. Socialdemokraterne burde ikke være gået 
med i aftalen, for man kan slet ikke se, hvor de socialdemokratiske 
fingeraftryk er,« udtalte Jane korzak fra fagforbundet 3f. også fra 
flere socialdemokratiske borgmestre lød der kritik. Borgmester i 
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Glostrup Søren enemark udtalte, at »Jeg er ikke vild med den øko-
nomiske del af planen. Jeg tror ikke på, at folk bliver vilde med at 
arbejde, hvis bare man gør dem fattige nok«. 819 

Venstre og 24-årsreglen

fra den 16. august 2004 og ca. en uge frem dækkede pressen en 
intern debat i partiet Venstre om det rimelige i 24-årsreglen. Århus’ 
borgmester louise Gade sagde om 24-årsreglen, at »Jeg har det lidt 
svært med, at når folk er myndige, så skal staten gå ind og blande 
sig i, hvem man gifter sig med. det er ikke rigtig liberal politik. 
Jeg synes, man skal tænke over og vurdere, om man ikke kan finde 
noget, som vil have samme virkning – uden at staten blander sig i, 
hvad myndige personer gør«. 24-årsreglen burde efter louise Ga-
des mening bevares, indtil andre initiativer var sat i værk, og hun 
tilføjede, at »tvangsægteskaber, det er heller ikke liberalt – det er 
frygteligt. Som liberal står jeg derfor i et kæmpe dilemma, det vil 
jeg gerne sige«. Integrationsminister Bertel Haarder ville ikke bede 
embedsmændene om at finde alternativer til reglen, og han sagde, 
at »det ville være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre at erstatte 
reglen, men det kan ikke lade sig gøre. Alt er belyst. Jeg har indtil 
videre ikke set skyggen af en løsning på det her problem. og jeg 
vil bede alle dem, der kritiserer, om også at komme med alternative 
forslag«. louise Gade fik opbakning fra formanden for VU i Århus 
Max Nørgaard, der sagde, at »det kan på ingen måde være liberal 
politik, at staten blander sig i, hvem man gifter sig med eller bor 
sammen med. På den anden side er der mange, der gerne vil bo i 
danmark for at modtage sociale ydelser, og det er heller ikke liberal 
politik. Så det er et dilemma, og jeg kan kun bakke op om, at man 
forsøger at finde en bedre ordning, og man burde overveje, om 
det skulle være på de sociale ydelser«. Hverken louise Gade eller 
hendes støtter havde selv konkrete forslag til alternative løsninger 
på problemet. 820 
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den 18. august 2004 meldte flere venstrefolk sig med kritik af 
24-årsreglen. formanden for VU Claus Horsted sagde, at »den er 
i strid med liberal livsopfattelse«. Borgmester i Randers Michael 
Aastrup Jensen supplerede med at sige, at »det er imod mit livs-
syn, at andre aldersgrænser end myndighedsalderen skal bestemme, 
hvem der kan gifte sig med hvem«. de to venstrefolk understre-
gede, at tvangsægteskaber var uliberalt, og de opfordrede derfor 
Bertel Haarder til »at holde godt øje med mulige alternativer. det 
ville være godt, hvis vi fandt en anden løsning«. københavns kul-
turborgmester Martin Geertsen mente, at man kunne »indrette det 
sådan, at man som familiesammenført først kan få danske over-
førselsindkomster, når man har optjent ret til det efter syv år med 
fuldtidsarbejde i danmark. På den måde sikrer man, at familiesam-
menførte ikke ligger andre til last end deres egen familie, og får de 
job, så er de ligefrem en gevinst for det danske samfund«. 821

den 22. august 2004 fortalte Berlingske tidende, at der var bred 
støtte i Venstres bagland til 24-årsreglen. Avisen havde forsøgt at 
kontakte de 104 kredsformænd. Af de 52, som havde svaret, støt-
tede 48 reglen, mens 4 var imod. Carsten Bo Nielsen fra Ryvang-
kredsen i københavn sagde, at »Jeg ville ønske, at den ikke var 
nødvendig, men den er nødvendig for at sikre integrationen af 
mange med anden etnisk baggrund og hindre tvangsægteskaber, 
som har til formål at udnytte familiesammenføringsreglerne til at 
få flest mulige udlændinge ind i landet«. 822

forfatterne og tonen

den 15. december 2005 offentliggjorde 12 forfattere en protest i 
Politiken mod tonen i den danske debat med hensyn til diskussio-
nen om indvandring og muslimer. Protesten kunne måske delvis 
ses som en reaktion på, at Jyllands-Posten den 30. september 2005 
havde offentliggjort en række tegninger af muslimernes profet Mu-
hammed. de 12 forfattere var Suzanne Brøgger, Ib Michael, Benny 
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Andersen, klaus Rifbjerg, Stig dalager, kirsten thorup, Car-
sten Jensen, thomas Boberg, Henning Mortensen, Hanne-Vibeke 
Holst, Inge eriksen og Per Schultz Jørgensen. forfatterne skrev 
bl.a., at »Vi er inde i en farlig tilvænningsproces, der gør os døve 
og blinde over for skreddet i vore værdier. dagligt optrappes reto-
rikken, dagligt vokser doserne af aggressivitet i politik og medier, 
men vi hører det ikke mere, ser ikke uretten, for vores målestok for 
demokratisk anstændighed synes at være gået tabt«. forfatteren Inge 
eriksen udtalte til Politiken, at »det har været slemt, meget slemt, i 
flere år. Men jeg synes, vi er nået et absolut lavpunkt. Alle muslimer 
er terrorister − hvad er det for noget at sige«. På spørgsmålet om 
man ikke havde ret til at sige, hvad man ville, svarede Inge eriksen, 
at »det har de også, men den ret skal altså ikke primært bruges som 
provokation. Jeg går ind for ytringsfrihed, men nu opfordrer jeg 
til, at man tænker sig om og overvejer og tager ansvar for, hvilke 
konsekvenser der kommer ud af at udtrykke sig på den måde«. til 
spørgsmålet om ikke der var integrationsproblemer, mente Inge 
eriksen, at »Ja, det ved gud, der er. Men det frygtelige er integra-
tionsproblemernes racistiske undertone, som udspringer af debat-
ten. Mennesker, som er dårligt uddannede, og ikke har ret meget 
sprog, er en prøvelse, men det er jo ligegyldigt, om de kommer fra 
tunis eller Næstved«. endelig mente Inge eriksen ikke, at der var 
tale om politisk korrekthed: »Jeg har ikke snakket selvcensur. Jeg 
har snakket eftertænksomhed, og det er noget andet. det har også 
en fantastisk betydning for debatklimaet, at vi har en statsminister, 
der enten bagatelliserer, latterliggør eller ikke vil svare. Han har et 
medansvar for den sørgelige tilstand.« 823 

den 16. december 2005 interviewede Politiken lars olsen, for-
fatter til debatbogen Det delte Danmark. Han mente, at tonen var 
hård på begge sider af fronterne i indvandringsdiskussionen, og han 
mente, at »det er svært [at komme videre derfra]. for dansk folke-
parti og nogle af de borgerlige politikere − men absolut ikke alle − 
er der stemmer at score ved at køre voldsom antimuslimsk retorik. 
På den anden side har de radikale og dele af venstrefløjen defineret 
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sig selv ved mest at tale om at være anstændige, mens der er proble-
matiske subkulturer og sociale problemer. de to yderpunkter låser 
ligesom debatten fast«. lars olsen sluttede af med at sige, at »det 
har været symptomatisk, at man taler om tonen i debatten, eller at 
der skal ansættes flere lærere og socialarbejdere. Men folk skal selv 
gøre noget. for eksempel skulle forældre på Østerbro måske gøre 
noget for at få indvandrerbørn ind i deres børns skoleklasser«. 824 

den 22. december 2005 skrev Jyllands-Posten, at statsminister 
Anders fogh Rasmussen havde rost tonen i den danske debat om 
udlændinge. fogh Rasmussen havde bl.a. sagt, at »Jeg afviser på-
stande om, at der skulle være nogen specielt hård tone, eller at den 
skulle være blevet hårdere. Vi har faktisk i danmark en rigtig god 
tradition for, at folk taler åbent ud om deres holdninger og syns-
punkter«. tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen udtalte 
på den baggrund, at »Han [statsministeren] har åbenlyst uret i, at 
tonen er god for debatten, og det er kedeligt for ham, for han er en 
af de få, der ikke har indset det«. Samme dag hæftede kommenta-
tor Bo Bjørnvig i Weekendavisen sig ved, at to af de 12 forfattere, 
klaus Rifbjerg og Carsten Jensen, havde anvendt en sprogbrug 
om deres politiske modstandere, der ifølge Bjørnvig ikke lod andre 
noget efter. klaus Rifbjerg havde kort forinden medgivet, at han 
engang havde kaldt Pia kjærsgaard en »morgensur bagerjomfru«, 
og Rifbjerg mente i øvrigt, at hvad angik ukvemsord om hveran-
dre, »står man vist nogenlunde lige«. Bo Bjørnvig citerede nu, at 
klaus Rifbjerg tidligere om Pia kjærsgaard havde skrevet, at »Pia 
kjærsgaard var vel endnu i den fertile alder, tænk hvis hun bollede 
en sort og fik en lille chokoladegris i tilgift. (…) de − undermen-
neskene − vil tage noget fra os, de vil udnytte vores godhed, vores 
humanisme og ikke nok med det, de vil erstatte vores tomme kir-
ker med propfulde moskeer og skære Pia kjærsgaards klitoris af«. 
Bo Bjørnvig mente, at seksuelle billeder indtog en fremtrædende 
plads i klaus Rifbjergs hoved, idet han om Søren krarup havde 
skrevet, at »og Søren krarup, en mand, der har så meget krudt i 
bøssen, kunne fyre ordentligt op under en tamildame, det kunne 
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der komme noget artigt og livsbekræftende ud af, for slet ikke at 
tænke på Jesper langballe i høet med en muslim«. Bo Bjørnvig 
mente i øvrigt, at tonen i debatten havde været diskuteret før, og 
Bjørnvig fremdrog endnu et eksempel på, hvordan en fortaler for 
en lempelig indvandringspolitik, Georg Metz, kunne skrive »… 
hvorvidt den politiske samtale bliver friere ved i stedet at kalde Ulla 
dahlerup et røvhul eller et dumt svin, frem for at anføre, at hendes 
udgydelser minder om nazisternes eller for den sags skyld Stalins 
propagandaretorik, må vi jo lade være op til lars Hedegaard«. 825 

den 23. december 2005 fortalte Politiken, at yderligere 62 for-
fattere havde sluttet op bag de 12 med kravet om en bedre tone i 
den danske udlændingedebat. formanden for danske skønlitterære 
forfattere Peter legård Nielsen mente, at »det er vigtigt at gøre 
opmærksom på, at der står en meget stor gruppe kunstnere bag. 
Samtidig kan vores gruppe af forfattere ses som en helt alminde-
lig befolkningsgruppe, der reagerer. det kunne lige så godt have 
været revisorer«. Peter legård Nielsen mente ikke, at spørgsmålet 
handlede om politik, men om tone, hvilket han forklarede så-
ledes: »forskellen er, at vi i stedet for at argumentere for en sag 
partipolitisk kigger på det, der ligger bag politikken, noget man 
kunne kalde den menneskelige faktor. Som politiker er man meget 
optaget af sager, tal og figurer, og man kan derfor nemt glemme 
den menneskelige faktor, moralen, tonen. Men der kommer ingen 
dialog, hvis ikke man fra begge sider viser respekt for modpar-
ten. Så ender det i grøftegraveri, og det er ikke en stillingskrig, 
vi har brug for nu.« også en række psykologer var gået sammen 
om at protestere. Under overskriften »Psykologer protesterer mod 
umenneskelighed« havde over 150 psykologer skrevet under på et 
brev, der lagde sig op ad forfatternes brev. I en kommentar en uge 
senere skrev kommentator klaus Wivel, at »Nej, denne markante 
protest sker i et forsøg på at snævre ytringsfrihedens grænser ind: 
Racismeparagraffen er åbenbart ikke nok. der skal en strammere 
debatmoral til. Ikke engang lemminger har nærmet sig deres egen 
afgrund så hastigt … (…) de har låst deres egen litteratur inde i et 
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antiseptisk rum, hvor man rækker hånden op, når de skal spørges. 
Renset er den beskidte pen. Hvor bliver det kedeligt. Gudske-
lov for de få forfattere, som ikke har skrevet under. Måske vil de 
værne om dette skrøbelige fænomen, de smukke fornærmelser, 
den velanbragte hån, den giftige provokation, for de er kostbare 
og sjældne og forgår hurtigt, hvis ikke der drages omsorg for dem. 
(…) Alt er til debat, blot ikke tonen! det skulle forfatterne have 
skrevet under på. I stedet kastrerede de deres egen ytringsfrihed. 
Godt nytår«. dagen efter skrev Jyllands-Posten, at 54 læger havde 
tilsluttet sig kritikken af tonen. der var nu seks erhvervsgrupper, 
som havde støttet budskabet, nemlig eks-ambassadører, forfattere, 
socialrådgivere, præster, psykologer og altså læger. 826 

den 1. januar 2006 sagde statsminister Anders fogh Rasmussen 
bl.a. i sin nytårstale, at »lad mig sige meget klart: Jeg fordømmer 
enhver udtalelse, handling eller tilkendegivelse, som forsøger at dæ-
monisere grupper af mennesker på baggrund af deres religion eller 
etniske baggrund«. Videre sagde statsministeren, at »og heldigvis 
så er tonen i den danske debat i almindelighed både ordentlig og 
redelig. der har været enkelte eksempler på utilladeligt krænkende 
ytringer. og de er såmænd kommet fra mere end én side i debat-
ten. dem må vi tage klart afstand fra«. forfatter Stig dalager, der 
var blandt underskriverne af forfatterprotesten, udtalte, at »Når 
statsministeren så klart tager afstand fra dæmonisering af hele be-
folkningsgrupper på grund af deres religion eller etniske baggrund, 
er det helt i tråd med de holdninger, vi gav udtryk for, og jeg er 
glad for, at fogh formulerer det så klart«. Imam fatih Alev sagde, 
at »Mange har ventet i lang tid på, at statsministeren ville markere, 
at der er uindskrænket ytringsfrihed i danmark, men at man skal 
bruge den med ansvar, så man ikke dæmoniserer mennesker. det 
er fint, og det er nyt, men budskabet skulle have været leveret, da 
sagen om tegningerne i Morgenavisen Jyllands-Posten [tegningerne 
af muslimernes profet Muhammed] begyndte at eskalere. Imam 
Abdul Wahid Pedersen udtalte, at »tonen har været skinger, så 
hvert et lille signal har betydning. det er fint, at han tager afstand 
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fra dæmonisering af mennesker, og det ville være dejligt, hvis det 
fik betydning for debatniveauet«. 827

kommentator klaus Rothstein sammenlignede den 13. januar 
2006 i Weekendavisen foreningen demokratiske Muslimer, som 
Naser khader var ved at stifte, og de 12 forfatteres protest: »det er 
ganske tankevækkende, for i bund og grund er de to initiativer ens. 
de handler om at skabe respekt for det sekulære samfunds huma-
nistiske værdier, hvor religionens indflydelse er begrænset til det 
private, og hvor ingen borgergrupper skal lide under en ydmygende 
stigmatisering.« om den såkaldte »kulturkamp« skrev Rothstein: 
»Men desværre er Venstre og de konservative, godt akkompagneret 
af de borgerlige dagblade, i fuld gang med at lulle sig selv ind i et 
fatalt selvbedrag. de liberale og borgerlige kulturkonservative har 
nemlig ikke vundet første halvleg af kulturkampen over de kul-
turradikale. de har tabt den til de nationale og religiøse i dansk 
folkeparti.« endelig skrev klaus Rothstein: »Men forfatterne får 
tæv, fordi de sigter på den »forkerte fjende«. dybest set handler 
det om, at vi har brug for en samfundsdebat, hvor Søren krarups 
kristendom og Abu labans islam spiller en mindre rolle.« Samme 
dag bragte Jyllands-Posten et indlæg af esben linnet, der om de 12 
forfattere skrev, at »det er så fint med mig, vi lever i et frit land, og 
de kan gøre, hvad de vil. Jeg er imidlertid forvirret og håber, at en 
af de hellige, danske forfattere kan hjælpe mig i min nød. Jeg kan 
ikke finde ud af, hvem jeg må håne og latterliggøre, og hvem jeg 
ikke må bruge sarkasme og sort humor imod (eller ligefrem være 
uvenlig overfor). Mit forslag er, at de hellige forfattere udarbejder 
en sort liste med navne på ideologier, politiske partier, religioner 
og enkeltpersoner, som man kan sige og skrive om, hvad man vil 
uden at få forfatternes vrede ned over sig«. 828 

den 20. januar 2006 interviewede Jyllands-Posten en række for-
fattere for at gøre status over dels initiativet fra de 12 forfattere, dels 
over kulturkampen generelt. Hanne-Vibeke Holst, der havde været 
blandt de 12 forfattere, sagde om kulturkampen, at »det var et over-
raskelsesangreb, vi vidste ikke, at det var en kamp, at vi var i ringen, 
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og derfor blev vi overraskede. Vi har ikke været vant til at slås − i 
hvert fald ikke på den måde«. Hanne-Vibeke Holst fortsatte med at 
sige, at »der er tidspunkter, hvor det gælder om at handle for at ændre 
historiens gang. det tidspunkt er opstået nu, tror jeg. der er en »det 
kan da ikke være rigtigt«-følelse. Vi vil have danmark tilbage, som 
det var. den holdning mærker jeg hos skolelærere, politibetjente, 
sygeplejersker, hos hvem som helst blandt almindelige mennesker«. 
Bent Vinn Nielsen, der også havde tilsluttet sig protesten over tonen 
i debatten, udtalte, at »Man kan diskutere, om dansk folkeparti er 
et nazistisk parti, men man kan i hvert fald sige, at det er et anakro-
nistisk, nationalistisk parti. Man kunne også i overensstemmelse med 
den gode tone nøjes med at erklære, at de er nogle skiderikker og po-
litiske bøller«. en anden forfatter, Janne teller, kunne ikke få øje på 
en stor sammenhængende vision hos statsministeren: »Anders fogh 
Rasmussens vision for danmark er kortsigtet og kun rettet mod det 
økonomiske. de mest spændende tanker kommer fra enhedslisten 
og Sf, men burde komme fra det radikale Venstre og Socialdemo-
kratiet. Siden den nye regering overtog magten, har debatformen 
ændret sig. Man går ikke i dialog med sine modstandere. Når nogle 
forsøger at sige noget, får de at vide, at det slet ikke er det, det drejer 
sig om. det underminerer den demokratiske debat.« forfatteren Jan 
Sonnergaard mente, at »kulturkampen burde handle om at skabe 
værdier, om fremtiden, men regeringen og dens tilhængere har i 
stedet talt om de røde, om muslimer og andre fjendebilleder. der er 
ikke kommet nogen utopier, bud på fremtiden, visioner for, hvilke 
værdier vi skal bygge vores samfund på. Jeg vil hellere have en tåbelig 
utopi end alle de fjendebilleder«. 829 

et multikulturelt samfund

diskussionen om, hvad danmark var og burde være for et samfund, 
fortsatte op gennem 2005 og frem til i dag. en del af diskussionen 
handlede om kvinders muligheder i forbindelse med et multi- eller 
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monokulturelt samfund. den 25. september 2005 havde Politiken 
et interview med enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid, hvor Ab-
dol-Hamid gjorde sig til talsmand for, at der var undertrykkende 
elementer i dele af arabisk kultur, men at religionen islam gav lige-
stilling mellem kønnene. På spørgsmålet om det ikke var en under-
trykkende praksis, at hun som troende muslim gik med tørklæde, 
svarede Abdol-Hamid, at »Nej, i islam er der netop ligestilling. 
tørklædet er faktisk det modsatte af at være undertrykkende, det 
er at opnå ligestilling. tørklædet giver mig en større ligestilling 
med manden, fordi jeg mener, at kvinder i dag bliver udnyttet 
og bliver vist som sexobjekter, og det er meget undertrykkende. 
kvindens krop er noget så værdifuldt og kostbart, at den ikke skal 
deles med hvem som helst. Med tørklædet bliver kvinden vurderet 
efter sin intelligens og ikke på, hvordan hun ser ud«. Ca. tre uger 
senere skrev forfatteren kåre Bluitgen i en kronik i Information 
en advarsel mod et samfund, hvor tingene af hensyn til etniske 
minoriteter blev splittet op. kåre Bluitgen fortalte om en sommer-
fest i en folkeskole på Nørrebro, at »der blev stillet to griller frem 
til det medbragte kød. Bag den ene var der en lang kø, for danske 
forældre møder temmelig massivt op til denne slags arrangementer. 
og denne grill var til dem. Bag den anden var der få forældre, selv 
om indvandrerbørn udgjorde måske halvdelen af institutionens 
børn. da jeg ville hen, hvor der var plads, blev jeg straks stoppet 
af velmenende danske forældre: for at muslimerne skulle føle sig 
velkomne, var der en grill til de rene fødevarer og en til de urene 
(altså i teologisk forstand)«. efter at have omtalt eksempler på at 
bestemte bøger blev fravalgt for ikke at støde muslimske elever, 
sluttede kåre Bluitgen af med at skrive, at »for fundamentet for 
verdens bedste folkeskole er den frie tanke, og det er desværre ikke 
længere selvfølgeligt«. 830 

den 2. december 2005 blev journalist og forfatter lone kühl-
mann interviewet til kristeligt dagblad i anledning af hendes bog 
»Med slør og uden«, en bog om en række syriske kvinders historie. 
På spørgsmålet om hvorfor hun havde skrevet bogen, lød svaret, at 
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»fordi jeg efterhånden har hørt så meget sludder om, hvad islam 
er, og selv ville finde ud af, hvad der var rigtigt og forkert. der 
er mange misforståelser om, hvad der er religion, og hvad der er 
kultur. der er folk i Vesten, der stadig tror, at sløret er en islamisk 
skik, selv om det var en realitet, længe før Muhammed kom til 
verden«. lone kühlmann mente, at sharia-lovgivningen rummede 
en god del fornuft: »Selvfølgelig er der ting, jeg indlysende ikke 
kan gå ind for, såsom stening af kvinder, men jeg kan da ikke have 
noget imod, som der står i loven, at en mand skal tilfredsstille sin 
kone seksuelt, at medgiften er en kvindes private ejendom, og at en 
gammel mand ikke må gifte sig med en ung kvinde eller en rig med 
en meget fattig, folk skal passe sammen – ifølge sharia-loven.« 831

Under overskriften »I min skole må man ikke være sort« skrev 
Information den 2. december 2005 om en undersøgelse, som an-
tropolog Annette Haaber Ihle havde foretaget på en række mus-
limske friskoler. Hendes konklusion var, at »Både forældre og børn 
føler sig fremmedgjorte i de danske skoler. Når lærerne ser en 
kvinde med slør, tænker de, at vedkommende kommer fra et mid-
delalderligt samfund. Børnene har ikke lov til den identitet, de nu 
engang har med hjemmefra. I en muslimsk privatskole behøver 
de ikke forsvare deres identitet uafbrudt, eksempelvis når de er 
trætte under ramadanen«. om den danske folkeskole sagde Haaber 
Ihle, at »folkeskolen interesserer sig ikke for, at disse børn med 
deres forskellighed også har noget at bidrage med. I stedet for lader 
lærerne som om, at alle elever er ens. Alt for ofte lader man bare 
som ingenting, for vi har ikke anerkendt, at det danske samfund 
er multikulturelt, og at man kan være dansker på mange forskel-
lige måder«. Institutleder ved danmarks Pædagogiske Universitet 
ove korsgaard tilføjede ifølge samme artikel, at »vi i danmark har 
vanskeligheder ved at anerkende andet end det, der ligner os selv«, 
og han mente, at det skyldtes, at vi havde en gammel tradition for 
at blande politik og kultur sammen. ove korsgaard mente, at kul-
turel mangfoldighed skulle spille sammen med politisk tilpasning: 
»det politiske fællesskab holder samfundet sammen. derfor mener 
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jeg, at der kræves politisk integration af dem, der kommer hertil. 
Samtidig bør man skelne mellem politisk og kulturel tilpasning, 
og det har danskerne en lang tradition for at blande sammen.« På 
linje hermed mente forfatter og kommentator lars Bonnevie godt 
14 dage senere i Weekendavisen, at »den danske Grundlov er 
derimod på centrale områder eksponent for et præmoderne stam-
mefællesskab, hvis ideologiske basis er den lutheranske religion, og 
hvis politiske overhoved er en monark, som ikke vælges. Hvordan 
kan en indvandrer, muslim eller ej, inderliggøre de dele af denne 
Grundlov, der marginaliserer hans egen kulturelle og religiøse 
identitet, så meget desto mere som et anseligt antal ikke-ind-
vandrere heller ikke føler nogen ustyrlig trang hertil? I takt med 
landets inddragelse i globaliseringsprocessen vil denne modsæt-
ning blive mere og mere pinlig, ligesom regeringens bestræbelser 
på at gøre landet til et åndshistorisk frilandsmuseum er det. det 
kan man ikke tale sig ud af«. Samme lars Bonnevie havde godt 
et halvt år tidligere i samme avis skrevet, at »det [at danskerne 
ikke så på »folks hudfarve, navne og trosforestillinger som gyldige 
grunde til ikke at give dem arbejde«] vil lette tilpasningen til en 
udvikling, der alligevel er uundgåelig, og som den rumænske for-
fatter Cioran, en uforbederlig pessimist og derfor realist, forudså 
med profetisk melankoli: »for Vesten er den dag uundgåelig, hvor 
dets gæstearbejdere vil herske over den. fremtiden tilhører altid 
slaverne og indvandrerne.« Når den tid kommer, vil ghettoerne 
være reserveret kommunitaristerne«. 832 

I forbindelse med Muhammed-krisen var der en lang række ind-
læg, der kredsede om det multikulturelle. forfatter Jens-Martin 
eriksen udtalte i et interview i Information den 9. februar 2006, 
at »Respekt for alle synspunkter er meningsløshed. Man kan re-
spektere mennesker, og vi skal respektere, at vi er forskellige. Vi 
skal også tolerere hinandens udtryksform og synspunkter og indse, 
at man ikke behøver respektere alle overbevisninger og livsansku-
elser«. Samme dag fortalte Urban Århus, at især dansk folkeparti 
og det radikale Venstre havde fået flere medlemmer som følge af 
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Muhammed-krisen. Professor Palle Svensson fra Aarhus Univer-
sitet mente, at det skyldtes, at »de står netop for de to rendyrkede 
holdninger til det her spørgsmål. den ene siger, at vi skal stå fast 
over for de fremmede kræfter, imamer og muslimer. dem skal vi 
overhovedet ikke rokke os for. det er dansk folkepartis synspunkt. 
de radikale mener, at vi lever i et multikulturelt samfund i en glo-
baliseret verden, og nu gælder det om at prøve at forstå dem, tage 
hensyn og komme i dialog. derfor giver det god mening, at det er 
de to partier, der mærker interessen«. den amerikanske professor 
Noah feldman udtalte dagen efter til kristeligt dagblad, at »den 
vigtigste konsekvens af dette sammenstød bør være, at europæerne 
tager en dyb indånding og overvejer, hvad det vil sige at leve i et 
multikulturelt samfund. det er helt tydeligt, at det ikke kan ud-
skydes længere«. 833 

fire dage senere skrev en læser, Mogens overballe, i Randers 
Amtsavis, at »Vi ved alle, at danmark nu er et multikulturelt samfund 
i en global verden, hvor vores konflikter er alle landes sag. det vil 
Jyllands-Posten, dansk folkeparti og regeringen ikke indrette de 
danske værdier efter, selv om de har et globaliseringsråd siddende. 
de forstår simpelthen ikke, hvad det vil sige at bo i et multietnisk 
danmark – de er ukulturelle nationalister, dumme og enøjede fana-
tikere. de bekæmper en sund udvikling og former et sygt samfund. 
Hvordan kan I stemme på sådanne hadske mennesker? tror I virke-
lig, at dansk folkeparti kæmper for at bevare de danske værdier? Vi 
kan ikke være det bekendt! (…) lad korset i stedet være symbol på 
religiøs tolerance. lad os igen være glade for at være danske i naturlig 
harmoni med resten af verden«. tre dage senere skrev Arne Hardis i 
Weekendavisen om Socialdemokraterne under Muhammed-krisen, 
at »læg dertil, at Socialdemokratiet helt synes at fejlvurdere dansk 
folkepartis linje under Muhammed-striden. Politisk ordfører lotte 
Bundsgaard kommenterede det voldsomme mandattal til dansk fol-
keparti med, at ekstremerne altid bliver styrket i urolige tider, men at 
tingene nok skal falde i leje, når det bliver hverdag igen. det er nok 
ikke den bedste måde at lokke frafaldne vælgere tilbage på«. 834 
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den 18. februar 2006 havde kulturpsykolog kirsten damgaard 
en kommentar i Information med overskriften »det multikulturelle 
samfund – en forvrøvlet utopi«. kirsten damgaard skrev, at »det 
danske samfund er så småt blevet multietnisk, men denne artikel vil 
argumentere for, at et multikulturelt samfund er en forvrøvlet utopi. 
At være samfund drejer sig om, hvor grænserne for det frie valg skal 
gå«. om bl.a. indvandrede muslimer skrev kirsten damgaard, at 
»Skal frivilligt tilvandrede gruppers medbragte kultur med ander-
ledes normer og værdier have vægt i sig selv, eller blot når de bliver 
mange nok? Indretter muslimer deres opfattelse af sharias overher-
redømme efter flertallet, eller må Allah, uligestillingen og religi-
onsfriheden bøje sig, til et flertal på 51 procent er opnået?«. til slut 
skrev kirsten damgaard, at »tilhængerne af et multikulturelt sam-
fund overser, at kultur også er måden, man forvalter uenigheder på. 
Se blot på ambassadeafbrændingerne. kultur er også valgsystemer, 
grundlag for beslutningsret, forhold til andre folkeslag, vurderings-
kriterier for godt/skidt og ikke mindst forestillinger om menneskets 
natur og meningen med livet«. Samme dag havde lemvig folkeblad 
et portræt af imam Abdul Wahid Pedersen, der bl.a. sagde, at »der 
skal en anden form for overvejelse til, hvor vi finder ud af, hvordan 
vi taler sammen, og hvordan vi vil have, at morgendagens danmark 
skal se ud. Vi skal besinde os på, at vi er et land i forandring og ikke 
være så mentalt forankret ved landsbyens gadekær. danmark er et 
multikulturelt samfund, og det nytter ikke at tro, at vi kan lege glo-
balisering udadtil, men ikke indadtil«. Seniorforsker Ulla Holm fra 
dansk Institut for Internationale Studier udtalte tre dage senere til 
Politiken, at »Vi er ved at miste vores uskyld«. I et notat havde Ulla 
Holm beskrevet, hvorfor hun mente, at den danske nationalidentitet 
gjorde det vanskeligt for danmark at »føre en udenrigspolitik, der 
tager hensyn til andre kulturer«. Ifølge Ulla Holm var danskerne 
»uplettede og uskyldsrene, og derfor er vi sluppet godt fra at påtage 
os en sådan lidt missionerende rolle ude i verden«. Ulla Holm mente, 
at »den trygge bøgehæk beskytter os ikke mere«, og hun mente, 
at der forestod »et smerteligt arbejde« med at tilpasse vores »stolte, 
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danske, nationale identitet til globalisering og indvandring fra de 
arabiske lande«. 835 

den 7. marts 2006, i Århus Stiftstidende, skrev Inge thorning fra 
Interkulturelt Center i Århus et åbent brev til statsminister Anders 
fogh Rasmussen. Heri hed det til indledning, at »Interkulturelt 
Center i Århus vil hermed gerne invitere dig på et kursus i Inter-
kulturel kompetence. Vi har gennem flere år arbejdet med netop 
dette område. Udvikling og afholdelse af kurser med interkultu-
relt sigte. kurset er på en uge, og vægten vil ligge på interkulturel 
kommunikation og konflikthåndtering. efter dette kursus vil du 
være i stand til at møde repræsentanter fra de arabiske lande med 
en solid og meningsfuld ballast«. til slut hed det, at »Interkulturel 
kompetence er en nødvendighed for det at leve i et multikulturelt 
samfund og for at kunne tage del i denne vanskelige globaliserings-
proces«. to dage senere kunne fyens Stiftstidende fortælle, at »en 
bredt sammensat kreds« slog til lyd for, at Muhammed-krisen skulle 
blive et afsæt for at »udvikle en ny forståelse for global sameksistens 
og for de muligheder, der knytter sig til et multikulturelt samfund«. 
kredsen bestod af tidligere udenrigsminister Uffe ellemann-Jen-
sen, direktør for Institut for Menneskerettigheder Morten kjærum, 
biskop erik Norman Svendsen, tidligere direktør for Novo Mads 
Øvlisen, overrabbiner Bent lexner og imam Abdul Wahid Pe-
dersen. dagen efter skrev lektor Hans Hauge i Jyllands-Posten, at 
»Co-existence of Civilizations«, som ovennævnte kreds havde kaldt 
deres forum, var »et klart udtryk for kulturrelativisme. den ene 
civilisation er lige så god som den anden«. Videre hed det hos Hans 
Hauge, at »Multikulturalisme er drømmen om parallelsamfund«. 
og til slut skrev Hans Hauge, at »Co-existence of Civilizations vil 
hurtigt blive glemt. det er uigennemtænkt og blot en gentagelse af 
indholdstomme, ureflekterede, politiske klicheer og fraser«. 836 

Halvanden måned senere, den 23. april 2006, skrev Anders Je-
richow fra Politiken bl.a., at »danmark bør gå til psykolog. Vi 
har vrangforestillinger om muslimer, globalisering, eU og både 
multikulturalisme og flerreligiøsitet. Vi tror ikke alene, at det er 
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noget, der truer vores danskhed. Vi tror også, det er noget, vi kan 
stemme om. Som om det multikulturelle, globaliserede samfund er 
noget, vi kan sige ja eller nej til. (…) det kan godt være, at krarup 
og kjærsgaard ikke bryder sig om det. Bare ærgerligt, Søren og Pia. 
I er blevet overhalet af friskere kræfter. Men trøst jer, I skal ikke 
være kede af det. det globaliserede, multikulturelle samfund kan 
godt blive væsentligt mere interessant og mindre indestængt end 
lummerheden i jeres såkaldte folkeparti«. 837

den 25. juli 2006 interviewede Berlingske tidende direktøren 
for det danske Institut i damaskus, Jørgen S. Nielsen. efter at 
have beskrevet at Storbritannien var »helt anderledes« rustet til det 
multikulturelle samfund, fordi det historisk havde bestået af tre 
folk, englændere, skotter og walisere, svarede Jørgen S. Nielsen 
på spørgsmålet, hvordan danskhed og islam kunne forenes: »Ved 
at argumentere imod de holdninger, der er fremherskende i den 
danske stamme. Ved at gøre det klart, at danskerne fordømmer sig 
selv til en marginalisering i den større verden, hvis de ikke åbner 
sig for det nye.« På spørgsmålet om der var en kerne i islam, der 
umuliggjorde et konfliktfrit møde med Vesten, svarede Jørgen S. 
Nielsen, at »det tror jeg slet ikke på. definitionen af, hvad der 
er kernen i islam, er tids- og kulturbestemt. det samme gælder 
definitionen af, hvad der er kernen i kristendommen«. Jørgen S. 
Nielsen mente, at danskerne ville udvikle »sensitivitet i forhold til 
muslimer«. det ville ske, »Når vi danskere engang bliver enige om, 
at vi lever i et multikulturelt samfund, [så] vil vi også kunne blive 
enige om at vise hinanden almindelig høflighed. Senere kan vi så 
begynde at blive mere ærlige og direkte over for hinanden. Man 
skal ikke indlede en samtale med at være meget direkte. Gør man 
det, bliver mulighederne for videre samtale slået i stykker, allerede 
inden samtalen er begyndt«. 838

den 25. august 2006 interviewede kristeligt dagblad profes-
sor i jura og formand for europarådets racismekomité eCRI, eva 
Smith, der om modtagelsen af den seneste rapport fra eCRI sagde, 
at »det lykkedes aldrig at komme til at tale om rapportens indhold, 
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og hvad der er galt i danmark. Jeg synes ikke, der er tvivl om, at 
noget er galt. Som da folk med grædende børn kom hjem fra krigen 
i libanon, og dansk folkeparti sagde, at nu må vi se på, om de er 
socialbedragere. Jeg bliver flov over sådan noget, og det er utroligt, 
at regeringen ikke straks siger fra over for det. Jeg tror ikke helt, at 
vi har fattet, hvad der er sket. Vi er blevet en nation fuld af mistro 
og fordomme over for alt, der er fremmed«. 839

knap to måneder, den 13. oktober 2006, senere bragte Weeken-
davisen en reportage fra eCRI’s konference i danmark, der blev 
afholdt i Ingeniørforeningens kongressal i københavn. Mustafa Hus-
sein fra Roskilde Universitetscenter fortalte, ifølge avisens udsendte 
Henrik Winther, at han for nylig havde været i teatret for at overvære 
en forestilling, der gengav forløbet i forbindelse med drabet på en 
ung italiener på Nørrebro i københavn forøvet af to indvandrere. 
Mustafa Hussein var »rystet over, at dommerne i sagen (i stykket) var 
så fordomsfulde over for de tiltalte. Han mener, at domstolene ikke 
gør noget ved nynazister, der truer jøder, kun hvis det er muslimer, 
der står bag truslerne. Husseins konklusion er, at retspraksis er stren-
gere, hvis forbryderen er muslim – og hvad kan man gøre ved det? 
Spørger han ud i forsamlingen«. eCRI’s danske formand eva Smith 
var ordstyrer, og hun svarede Hussein, at »det er sørgeligt, jeg håber 
da i høj grad, at du tegner et for sort billede af situationen«. Henrik 
Winther citerede herefter fra eCRI’s seneste rapport om danmark: 
»eCRI henstiller indtrængende, at der gennemføres bevidstgørende 
kampagner om fordelene ved et flerkulturelt samfund, og at medlem-
merne af mindretalsgrupper, relevante NGo’er og såvel nationale 
som internationale myndigheder samarbejder i alle faser af sådanne 
kampagner.« eCRI’s generalsekretær Isil Gachet fortalte i sit indlæg, 
at »der er en alarmerende tendens til racisme og diskrimination i 
europarådets 46 medlemsstater, og at mainstream-partier overtager 
ekstremistpartiers politik, hvad angår immigration. Hun slår derfor 
til lyd for, at man kriminaliserer folk, der promoverer racisme, og 
forbyder organisationer, der er racistiske«. Senere i debatten sagde 
Isil Gachet ifølge Weekendavisen: »Medierne er også vigtige, når vi 
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skal have spredt vores budskab. Vi i eCRI bruger medierne meget, 
de kan være partnere, og medierne kan være et godt instrument til 
at få vores budskab ud.« det fik en journalist fra danmarks Radio 
til at »bedyre, at dR skam arbejder for at nuancere debatten i dan-
mark«. endelig omtalte Henrik Winther tidligere justitsminister ole 
espersen. ole espersen havde lige været »på ferie i Spanien, hvor han 
dagligt læste tre spanske, et par tyske og andre udenlandske aviser, 
og der stod aldrig noget om problemer med muslimer – mens der 
ikke står om andet i danske aviser«. 840 

debatten om det multikulturelle aftog en del i tiden efter oktober 
2006. der var diskussioner, men de var ikke markante i forhold til 
debatten i øvrigt. Man skal helt hen til sommeren 2007, før der kan 
findes skarpt profilerede indlæg om det multikulturelle samfund. 
den 10. juni 2007 blev tariq Ramadan, muslimsk fortaler for en 
europæisk udgave af islam, interviewet i Politiken. På spørgsmålet 
om der i et multikulturelt samfund var brug for mindst mulig re-
ligion, svarede tariq Ramadan, at »Nej, jeg mener, at det er lige 
omvendt. Vi skal lære folk, hvad de forskellige symboler betyder. 
det, der skal til, er god undervisning. Vi skal bevæge os fra den 
følelsesmæssige reaktion på symbolerne til en dybere forståelse af 
deres betydning«. det næste spørgsmål lød, om et samfund ikke 
skulle insistere på nogle kerneværdier. tariq Ramadan svarede, at 
»Samfundet skal insistere på fælles værdier. der findes ikke nogen 
anden måde at leve sammen og få et fællesskab. den rigtige frem-
gangsmåde er at satse på fællesskab og forskellighed. Alle men-
nesker, som lever i danmark, bør følge loven. og de skal lære at 
forstå, at der er fælles værdier: retfærdighed, lighed og frihed«. 
tariq Ramadan blev derpå spurgt, om ægteskaber mellem religio-
ner ikke var en god vej til integration. Han svarede, at »Jeg er ikke 
sikker på, at blandede ægteskaber løser problemerne. I islam er den 
overordnede forståelse, at manden skal sørge for familien, mens 
kvinden ikke behøver arbejde. dermed sætter man kvinden i en 
rolle, hvor hun skal følge manden. derfra stammer reglen om, at en 
muslimsk kvinde ikke må gifte sig med en ikke-muslimsk mand«. 
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På spørgsmålet om det ikke var på tide at komme af med den regel, 
svarede Ramadan, at »der vil ikke blive lyttet til det af muslimer, 
for det er en muslimsk lov. Men noget andet er, at man bliver nødt 
til at forholde sig til virkeligheden og ikke kun til lovene. faktum 
er, at 25 procent af de unge muslimske kvinder i frankrig bliver 
gift med ikke-muslimske mænd. Hvad er svaret så, når det sker? 
det er, at hvis manden giver kvinden lov til at leve som muslim, 
så må hun blive med manden«. 841 

Muhammed-krisen

den 30. september 2005 bragte Jyllands-Posten 12 tegninger af 
muslimernes profet Muhammed. Anledningen var bl.a. den, at den 
danske forfatter kåre Bluitgen tidligere på året kun havde kunnet 
engagere en tegner til at illustrere sin bog om Muhammeds liv 
ved at love vedkommende anonymitet. de tegnere, kåre Bluitgen 
havde kontaktet, havde alle udtrykt bekymring for de muslimske 
reaktioner, der kunne blive følgen af at afbilde Muhammed, da 
dette i islams forståelse ikke var tilladt. Jyllands-Postens kultur-
redaktør flemming Rose havde for at undersøge, om der var selv-
censur forbundet med at berøre især muslimske religiøse dogmer, 
kontaktet en række danske bladtegnere og bedt dem om at tegne 
Muhammed, som de pågældende så ham. disse tegninger blev 
derpå bragt i Jyllands-Posten den 30. september. 

den 6. oktober 2005 skrev ti muslimske organisationer et brev 
til kulturminister Brian Mikkelsen, hvor de klagede over offent-
liggørelsen af tegningerne. få dage efter modtog Jyllands-Posten 
og tegnerne dødstrusler, og Pet (Politiets efterretningstjeneste) 
anbefalede tegnerne at gå under jorden. den 17. oktober klagede 11 
muslimske landes ambassadører over tonen i udlændingedebatten i 
danmark, og de krævede et møde med statsminister Anders fogh 
Rasmussen. dette blev afslået med henvisning til, at der var ytrings-
frihed i danmark, og at de muslimske ambassadører ønskede, at 
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den danske regering skulle tage retlige skridt mod Jyllands-Posten. 
den 8. december 2005 afholdtes et møde mellem 57 muslimske 
statsledere i Mekka i Saudi Arabien, hvor repræsentanter for Isla-
misk trossamfund i danmark fremviste en mappe med tegninger 
af profeten Muhammed. I et slutkommuniké udtrykte statslederne 
»bekymring for det øgede had mod islam og muslimer,« og de for-
dømte »den nylige hændelse, hvor den hellige profet Muhammed 
var krænket i visse lande«. 

Sf’s formand Villy Søvndal blev i Berlingske tidende den 23. 
oktober 2005 refereret for at sige, at »Ytringsfriheden gør nogle 
gange ondt. det må man lære at leve med« Villy Søvndal bakkede 
således op om Jyllands-Postens tegninger af Muhammed. 

den 27. januar 2006 skærpedes krisen, idet religiøse ledere ved 
fredagsbønnen flere steder i Mellemøsten opfordrede til boykot 
af danske varer. tre dage senere beklagede Jyllands-Posten, hvis 
man havde stødt muslimers religiøse følelser, men beklagelsen ansås 
ikke for at være vidtrækkende nok. Boykotten af danske varer, især 
mejeriprodukter fra Arla, var hurtigt omfattende, og 31. januar af-
skedigede Arla 100 mennesker som følge af boykotten. dagen efter 
blev imam Ahmed Abu laban afsløret i at fortælle danske medier, at 
han var imod boykotten, mens han på arabisk tV støttede den. 

den 4. og 5. februar 2006 eskalerede krisen yderligere, da den 
danske ambassade i damaskus i Syrien og det danske generalkon-
sulat i Beirut i libanon blev angrebet og stukket i brand. Nogle 
dage forinden havde statsminister Anders fogh Rasmussen optrådt 
på den arabiske tV-station Al-Arabiya, hvor han havde forklaret, at 
danmark ikke havde noget imod den muslimske verden. omtrent 
samtidig havde en række europæiske medier bragt tegningerne af 
Muhammed. den 6. og 7. februar blev den danske ambassade i 
teheran i Iran angrebet med sten. 842

I midten af februar 2006 forsøgte bl.a. eU’s udenrigspolitiske 
koordinator Javier Solana at mægle mellem danmark og den 
muslimske verden. tegningerne måtte ifølge Solana ikke få lov at 
splitte europa og den muslimske verden: »Vi har opbygget et dybt 
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forhold, og vi vil gerne ikke alene bevare dette forhold, men også 
udbygge det. Vi bør ikke lade den seneste udvikling skille os.« 
dagen efter kritiserede tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmus-
sen både statsminister Anders fogh Rasmussen og Jyllands-Posten. 
om statsministeren hed det, at »Jeg ved, at mange i europa ikke 
kan forstå, hvorfor den danske statsminister i efteråret nægtede at 
mødes med ambassadører fra de muslimske lande, og som ønskede 
at diskutere tegningerne. Jeg forstår det heller ikke«. Poul Nyrup 
Rasmussen opfordrede eU og de 25 regeringer til at »erklære højt 
og tydeligt og uden forbehold, at man ikke støtter eller tilskynder 
offentliggørelse af emner, der krænker troen hos millioner«. Han 
glædede sig ifølge avisen samtidig over, at de fleste medier havde 
valgt ikke at offentliggøre tegningerne. dagen efter igen viste en 
meningsmåling, at især Socialdemokraterne forblødte på grund af 
krisen. I målingen var partiets tilslutning nede på 21,2 pct. dansk 
folkeparti gik kraftigt frem til omkring 18 pct. af stemmerne, og 
Venstre, de konservative og dansk folkeparti stod tilsammen til 
101 mandater mod 74 til oppositionen. 843 

den 19. februar 2006 berettede Politiken om et initiativ, der var 
blevet taget gennem internettet. Ifølge Politiken havde titusindvis 
af danskere skrevet en undskyldning for tegningerne i Jyllands-
Posten. På internetadressen www.forsoningnu.dk havde 55.000 
danskere underskrevet en erklæring om, at »alle, i danmark og i 
udlandet, skal anerkende, at mødet mellem kulturer kræver gensi-
dig respekt«. Initiativet, der kaldte sig »Another denmark« havde på 
mindre end en uge haft 350.000 besøgende på sin hjemmeside, og 
på engelsk og arabisk figurerede det på det arabiske nyhedsmedie 
Al Jazeeras hjemmesides bannerreklamer med ordene »respekt«, 
»fred« og »tolerance«. Ifølge sociologen René karpantschof havde 
den »folkelige manifestation af holdninger til Muhammed-sagen« 
en styrke, der kunne sammenlignes med ungdomsoprøret i 1968. 
fire dage senere skrev Ritzaus Bureau, at det var enhedslistens 
opfattelse, at danmark måtte ændre sin udlændingepolitik for at 
løse Muhammed-krisen. Udenrigsordfører frank Aaen fra partiet 
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udtalte, at »Vi bliver nødt til at ændre dansk udlændingepolitik og 
den fremmedfjendskhed, der har præget landet«. frank Aaen tilfø-
jede, at »Regeringen må lade være at basere sin udlændingepolitik 
på dansk folkeparti. det er den eneste vej ud af krisen«. 844 

den 27. februar 2006 interviewede Jyllands-Posten chefredak-
tør for Politiken, tøger Seidenfaden. Anledningen var den, at 
statsminister Anders fogh Rasmussen dagen før i Berlingske ti-
dende havde kritiseret brede kredse i medielivet for ikke at have 
forsvaret ytringsfriheden i tilstrækkelig grad. tøger Seidenfaden 
sagde hertil, at »Vi har ikke svigtet. tværtimod. desværre har 
dele af pressen været lidt ukritisk og er forfaldet til et kunstigt, 
nationalt sammenhold. det er sket i en misforstået filosofi om, at 
pressen må parkere sin kritiske sans, fordi regeringen proklamerer, 
at situationen er for alvorlig til kritik. Vi har fastholdt den kritiske 
linje og forsøgt at finde ud af, hvad der er sket. det er nonsens, 
at vi skulle have givet op eller lagt os ned«. tøger Seidenfaden 
afviste, at Politikens kritiske linje skyldtes en modvilje mod dansk 
folkeparti, Jyllands-Posten og regeringen: »forestillingen om, at 
den type mekanismer skulle spille en nævneværdig rolle, er en 
misforståelse og under niveau.« 845 

den 1. marts 2006 skrev Ritzaus Bureau, at vicestatsminister 
Bendt Bendtsen fra de konservative ville have undersøgt opholds-
grundlaget for en del af de imamer, der var bosat i danmark: »Man 
har brændt dannebrog af i ugevis. Man har trampet på det, vi står 
for. Når bølgerne har lagt sig, vil jeg have set på opholdsgrundlaget 
for imamer. der er nogle regelsæt, som vi skal have kigget på. Jeg 
har det skidt med, at mennesker, som vi har givet opholdstilladelse 
i vores land, går ud og skader landet på denne måde.« Samme dag 
skrev Politiken fra statsministerens ugentlige pressemøde, at det 
var blevet diskuteret, at fN’s generalsekretær kofi Annan havde 
udtalt, at danmark og danskerne først for nylig havde fået et mus-
limsk mindretal og derfor skulle »øve sig på« at leve sammen. An-
ders fogh Rasmussen mente, at kofi Annans tale skulle læses i 
sin helhed, og statsministeren sagde, at »Jeg vil gerne sige, at det 
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bliver overfortolket. Jeg gentager blot, hvad udenrigsministeren 
har sagt: danmark skal ikke tilpasse sig et mindretal. Mindretallet 
skal integrere sig i danmark«. Anders fogh Rasmussen tilføjede, 
at kofi Annan havde »været meget hjælpsom«. dagen efter afviste 
tidligere udenrigsminister Uffe ellemann-Jensen, at Muhammed-
krisen kunne sammenlignes med Rushdie-sagen (hvor den indisk-
britiske forfatter var blevet truet på livet af det iranske styre): »det 
er en grundlæggende fejl i diskussionen, at man prøver at sam-
menligne de to sager. I Jyllands-Postens tilfælde er det slet ikke et 
spørgsmål om ytringsfrihed, da ingen herhjemme kunne drømme 
om at anfægte ytringsfriheden. det er et spørgsmål om, hvor man 
selv sætter grænserne for sin ytringsfrihed.« om Jyllands-Postens 
offentliggørelse af tegningerne sagde Uffe ellemann-Jensen, at »det 
er uacceptabelt. Selvfølgelig er det vigtige principper, men hvorfor 
skulle man tage en konflikt med et så pubertetsagtigt udgangspunkt 
som Jyllands-Posten? Avisen har brugt ytringsfriheden til at trampe 
på andre folks religiøse følelser.« 846

I en kronik i Politiken den 2. marts 2005 skrev Sf’s formand Villy 
Søvndal nu, at »tegningerne indskriver sig i al deres lige dele stupidi-
tet og ondskabsfuldhed kun i en lang udvikling i dansk politik«. 847 

den 3. marts 2006 skrev Politiken, at foreningen PeN (den dan-
ske afdeling af den internationale forfatterforening) vedrørende 
Muhammed-krisen var »enige om at være uenige«. formand for 
PeN Anders Jerichow udtalte, at »det vil ikke føre de helt store 
ændringer med sig. der er mange forskellige holdninger til tegnin-
gerne af Muhammed blandt medlemmerne af PeN, og det kan vi 
blive enige om at respektere. Jeg tror, mange frygtede, at anerken-
delse af Rose eller Jyllands-Posten kunne tolkes som et forsvar for 
dansk folkeparti og »hate speech« (nedladende og ond tale, red.) 
mod muslimer. det ville naturligvis være langt fra PeN’s man-
dat«. forfatteren Jacob Holdt, kendt for sin bog Amerikanske billeder, 
mente ifølge avisen ikke, at PeN skulle sætte fokus på debatten: 
»det er et problem, at PeN overhovedet holder det her møde. Hvad 
som helst, man udtaler, bliver et problem, fordi man går med på 
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statsministerens julelege. der er jo ingen, der kan argumentere mod 
ytringsfriheden. PeN skal i stedet gå ud og bearbejde den racisme, 
der er i danmark. for eksempel ved at skrive indlæg i aviserne.« 
to dage senere udtalte Socialdemokraternes leder Helle thorning-
Schmidt, at »det er nærmest udansk ikke at tage det møde med 
de 11 muslimske ambassadører, men vi har en statsminister, der 
godt kan lide at operere i konflikter«. På spørgsmålet om det var 
danmark eller hende selv, der var mest i krise, svarede thorning-
Schmidt, at »det er danmark, desværre. Vores omdømme har det 
svært, og det, vi har bygget op gennem årtier som et stærkt brand 
for danmark, har det svært. der har vi et stykke genopretnings-
arbejde at gøre«. 848

en uge senere, den 12. marts 2006, skrev Politiken, at tyrkiets 
udenrigsminister Abdullah Gül havde foreslået, at eU strammede 
lovene vedrørende krænkelser af religiøse følelser. Abdullah Gül 
havde bl.a. sagt, at »det er på tide, at europa fokuserer på de store 
problemer i verden og ikke lader sig blive opslugt af problemer, 
der er mindre væsentlige i den store sammenhæng. det er ek-
sempelvis problemer som fattigdom, ekstremisme, antisemitisme 
og islamofobi«. og videre sagde Gül, at »Jeg vil i dag bede jer 
begynde at undersøge jeres lovgivninger, så det sikres, at alle re-
ligioner bliver behandlet lige, inklusive islam«. Samtidig oplystes 
det, at Rigsadvokaten overvejede, hvorvidt der skulle rejses straf-
fesag mod Jyllands-Posten for overtrædelse af blasfemiparagraffen. 
fire dage senere kunne Ritzaus Bureau så fortælle, at det danske 
udenrigsministeriums blik var rettet mod fredagsbønnerne i den 
muslimske verden, efter at Rigsadvokaten havde besluttet ikke at 
rejse tiltale mod Jyllands-Posten. talsmanden for Islamisk tros-
samfund kasem Ahmad udtalte i den anledning, at »det sender et 
forkert signal til omverdenen og kan kun bekræfte de fordomme 
om danmark, som nogle i den muslimske verden har. Jeg synes, 
danmark står svagere i dag end i går, og det kan kun forværre 
situationen«. lektor Jørgen Bæk Simonsen sagde, at »det havde 
været »nemmere«, hvis vi havde fået en dom og ikke en indviklet 
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sag, hvor en rigsadvokat skal forklares ind i det danske politiske, 
juridiske system«. 849 

den 21. marts 2006 fortalte Politiken, at imamer fra danmark 
igen var på vej til Mellemøsten, denne gang for at deltage i en 
international, muslimsk konference i Bahrain. dansk folkepartis 
retsordfører Peter Skaarup mente, at imamernes deltagelse kunne få 
urolighederne til at blusse op igen: »Vi har jo før set, hvordan ima-
merne har rejst rundt og forklaret Muhammed-sagen. de har hidtil 
ikke ruttet med sandheden, og jeg er bange for, at de vil oppiske 
en stemning endnu en gang.« Imam Abdul Wahid Pedersen ville 
på konferencen opfordre til ophævelse af boykotten mod danske 
varer: »Jeg vil fortælle, at boykottens budskab er nået frem, og at 
det ikke når yderligere frem ved at opretholde en boykot. Jeg vil 
opfordre til at standse den, fordi fremover kan boykotten kun have 
en negativ indflydelse på vores ønske om gensidig forståelse, respekt 
og tolerance.« På et pressemøde i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh 
havde den saudiske lærde sheik Salman al-oadah gentaget, at der 
fortsat blev krævet en undskyldning fra den danske regering: »og 
vi er ikke interesseret i bare et stykke papir. Vi har behov for at få 
vist det korrekte billede af profeten i det danske samfund.« 850

Muhammed-krisen er den til dato voldsomste begivenhed i 
danmark siden besættelsen. krisen trak både gamle fronter op 
i den danske udlændingedebat, ligesom den etablerede nye. I 
mangt og meget var billedet til højre og til venstre i det politiske 
spektrum klart. tilhængerne af en liberal udlændingepolitik fandt 
Muhammed-tegningerne unødvendige og stødende for muslimer 
i danmark (og andre steder), mens den stramme udlændingepo-
litiks fortalere mente, at tegningerne var et nødvendigt opgør 
med en snigende selvcensur, der var begyndt at finde sted af 
frygt for muslimske reaktioner, når religionskritik af islam fandt 
sted. Men Muhammed-krisen skabte også på lidt længere sigt et 
nybrud, idet ikke mindst Sf’s formand Villy Søvndal foretog en 
kovending. den 12. juni 2006 sagde han stadig, i forlængelse af 
sin udtalelse fra den 2. marts 2006, til Berlingske tidende, at »I 
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et globalt samfund kan vi ikke gå rundt og sige, hvad vi lyster om 
verden omkring os, uden at det får konsekvenser« I et interview 
med altinget.dk den 1. marts 2008 udtalte samme Villy Søvn-
dal, at »Jeg står nu der, hvor jeg startede, og jeg kan ærgre mig 
over, at jeg i kampens hede trak i land« knap to år senere fortrød 
Villy Søvndal altså, at han undsagde Jyllands-Posten, da avisen 
begrundede Muhammed-tegningerne med en stigende selvcensur 
i omtalen af islam. 851 

tørklædet i folketinget

det muslimske hovedtørklæde er og har været genstand for løbende 
diskussion i den danske, offentlige debat, især fra ca. 2006 og frem. 
den 23. maj 2007 var der i folketingssalen en forespørgselsdebat, 
stillet af det radikale Venstre, på baggrund af særligt folketings-
medlem Søren krarups udtalelser til Jyllands-Posten den 19. april 
2007 om den symbolik, som det muslimske hovedtørklæde re-
præsenterede. forespørgslen, der var rettet til statsministeren, lød: 
»Hvad er regeringens holdning til udtalelserne fremsat af folke-
tingsmedlemmer fra dansk folkeparti, der sammenligner muslim-
ske kvinders hovedbeklædning med nazisymboler?« 852 debatten 
blev både langvarig og hård. 

Niels Helveg Petersen fra de radikale lagde for ved at citere Søren 
krarup, der bl.a. havde sagt, at »Jeg har sagt, at sløret, tørklædet, 
er et totalitært symbol, og at det dermed er ligestillet med de to-
talitære symboler, vi kender fra henholdsvis kommunisme og na-
zisme«. Niels Helveg Petersen fortsatte med at sige, at »Med rette 
vakte disse udtalelser opsigt. det er jo også, fordi de fremsættes af 
en af de fremmeste repræsentanter for et parti, der udgør regerin-
gens parlamentariske grundlag. Udtalelserne er aldeles urimelige og 
krænkende for muslimske kvinder«. Niels Helveg Petersen ønskede 
herefter at få statsminister Anders fogh Rasmussens holdning til 
Søren krarups udtalelser afdækket. 
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Statsministeren sagde derpå bl.a.: »og jeg vil da også gerne sige 
meget klart her i dag, at jeg er meget uenig med dem, der sam-
menligner muslimske kvinders tørklæder med nazisymboler eller 
med kommunistiske symboler.« Anders fogh Rasmussen sluttede 
af med at sige, at »Når det er sagt, kan det måske også være på sin 
plads at minde om, at vi her i landet har ytringsfrihed, og at vi har 
et frit folkestyre, hvor vælgerne sammensætter folketinget. Så det 
er vælgerne, der afgør, hvilke holdninger de synes skal være repræ-
senteret her i folketinget. det er grundvilkårene for folkestyret og 
for den offentlige debat«. 

Niels Helveg Petersen fortsatte derpå med om Søren krarups 
udtalelser at sige, at »Hovedårsagen for det radikale Venstre under 
denne debat er at få slået fast, at det er aldeles urimeligt og groft 
krænkende for muslimske kvinder at ligestille deres tørklæde med 
totalitære symboler, f.eks. nazisymboler. Gør man det, dæmoni-
serer man et stort antal kvinder i danmark. Sammenstillingen 
er krænkende over for fredelige, muslimske kvinder her i landet, 
og den er krænkende over for hundreder af millioner muslimske 
kvinder i verden omkring os«. Med henvisning til tonen i den 
offentlige debat sagde Niels Helveg Petersen, at »Vi har jo så tit 
diskuteret tonen i den danske udlændingedebat. Hr. Søren krarups 
udtalelser er et helt konkret eksempel på den dårlige tone. kan det 
danske folketing stå model til sådanne udtalelser? Nej, det kan vi 
ikke. det kan vi ikke være bekendt over for andre, og det kan vi 
slet ikke være bekendt over for os selv. Vi er ordentlige folk her til 
lands, vi er forpligtet til at sige fra og tage afstand«. Niels Helveg 
Petersen opfordrede derpå folketinget til at vedtage følgende for-
slag til vedtagelse: »folketinget tager afstand fra udtalelser om, at 
muslimske kvinders hovedbeklædning kan ligestilles med nazistiske 
og kommunistiske, totalitære symboler.« 

troels lund Poulsen, der var Venstres ordfører ved forespørg-
selsdebatten, fremsatte lidt senere et alternativt forslag til ved-
tagelse: »folketinget tager statsministerens klare besvarelse til 
efterretning. desuden konstaterer folketinget, at danmark er et 
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frit og demokratisk land, hvor ytringsfrihed og religionsfrihed er 
fundamentale rettigheder for den enkeltes mulighed for at udøve 
personlig frihed under ansvar.« 

Inden troels lund Poulsen havde fremsat sit forslag til vedtagelse, 
havde Søren krarup fra dansk folkeparti fået ordet, og han sagde 
bl.a., at »det var mig, der sagde, at sløret, det islamiske symbol, er 
et totalitært symbol. det vil sige, at det er noget andet end det, hr. 
Helveg Petersen taler om, når han kalder det et religiøst symbol. 
det, jeg godt vil spørge hr. Helveg Petersen om, er, hvorledes han 
definerer det totalitære. Jeg vil godt vide, om han ikke er i stand til 
at se, at den parallelisering af nazisme, kommunisme og islamisme 
har en dyb, jeg kan godt sige, åndshistorisk baggrund, hvor be-
grebet det totalitære netop er det, der udtrykker sammenhængen. 
og jeg vil derfor bede hr. Niels Helveg Petersen om at definere 
det totalitære for mig«. Niels Helveg Petersen svarede, at »da jeg 
sagde om sløret, at det var et religiøst symbol, citerede jeg udtryk-
keligt statsministeren: et religiøst, ikke et politisk symbol. Inden for 
rammerne af en kort bemærkning er det selvfølgelig meningsløst 
at begynde at diskutere, hvad der er totalitarisme, og hvad der ikke 
er. det kunne der skrives og er der blevet skrevet tusinder af sider 
om i filosofiske lærebøger«. 

Søren krarup sagde til dette, at »Ja, sådan kan man jo også løbe 
fra at svare på et indlæg i en debat. Jeg bad om at få defineret det 
totalitære, fordi det er fuldstændig overfladisk bare at sige, at det er 
et religiøst symbol. (…) det totalitære er det, der totalt vil under-
lægge sig alt, og det er det, en lovreligion vil. det er det, der ligger 
i hele islams helliggørelse af det verdslige. derfor er det en meget 
præcis beskrivelse at sige, at det er et totalitært symbol på linje med 
andre totalitære symboler. (…) og jeg vil godt spørge hr. Helveg 
Petersen, der nu stiller sig op som kapacitet: Hvad er forskellen på 
de tre totalitære systemer?« til dette svarede Niels Helveg Petersen, 
at »Hr. Søren krarup gør jo det, at han bare gentager sine tidli-
gere påstande. det, jeg må konstatere, når jeg følger den offentlige 
debat, er, at der er en afgrund til forskel mellem den verdens- og 
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virkelighedsopfattelse, som er hr. Søren krarups, og den, som er 
de fleste andre menneskers i denne sag. Vi opfatter tørklædet som 
et religiøst symbol, ikke som et politisk«. 

Søren espersen fra dansk folkeparti sagde om det radikale Ven-
stre, at det »jo har en historie, der gør, at man har utrolig vanske-
ligt ved at forholde sig til totalitære systemer, i hvert fald utrolig 
vanskeligt ved at finde ud af, hvornår faren er der. det var vældig 
vanskeligt for statsminister Scavenius, og det var vældig vanskeligt i 
ddR-tiden, hvor de radikale også flirtede med totalitære systemer 
– jeg tror, det var Bondepartiet, det hed. Nu kommer der så et nyt 
totalitært system, som man ser i horisonten, og det radikale Ven-
stre lader stadig væk som ingenting. Hvordan er det, må jeg spørge 
hr. Niels Helveg Petersen? til dette svarede Helveg Petersen, at 
»Jeg kan ikke forstå, at hr. Søren espersen kan sige, at vi lader som 
ingenting. Vi har netop rejst den her forespørgselsdebat. det er da 
ikke at lade som ingenting«. 

Jesper langballe fra dansk folkeparti tog tråden fra Søren esper-
sen op ved at sige, at »de radikale altid har haft det svært med to-
talitarismen. Når nogen advarede mod en totalitær fare, det gjaldt 
nazismen, det gjaldt kommunismen, så var de radikale altid bagatel-
liserende«. Niels Helveg Petersen svarede bl.a., at »Jeg vil også gerne 
sige, at det radikale Venstres modstand mod totalitære regimer er 
aldeles uplettet. Vi er modstandere af totalitære regimer, men det 
er ikke det, denne sag drejer sig om«. 

Steen Gade fra Sf sagde fra talerstolen: »for det første – synes jeg 
– er det klart for mig, at dansk folkeparti puster til ilden. dansk 
folkeparti er jo en del af noget fundamentalisme. Hele det syn, vi 
diskuterer, er jo, at dansk folkeparti er et fundamentalistisk parti i 
forhold til den her diskussion. Man ønsker modsætninger i samfun-
det, og der er heller ingen tvivl om, at der bliver et par mennesker 
flere, der tager tørklæder på hovedet bare i protest mod hr. Søren 
krarup og hr. Søren espersen. (…) derfor har vi bakket op om 
det Arabiske Initiativ [til fremme af en demokratisk udvikling i 
de arabiske lande], som er en dansk indsats på det her område. det 
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handler jo om at fremme alle de tendenser i muslimske lande, der 
er for at forene at være et muslimsk land med demokrati. det er 
jo det, der er projektet, og ikke at kæmpe i den modsatte retning.« 
Søren espersen sagde til dette, at »der bliver svaret udenom. Hr. 
Steen Gade forholder sig ikke til, hvad det er for en mekanisme, 
der sætter ind, når f.eks. Nigeria fra at være et nok ikke særlig 
veludviklet demokrati, men dog noget, der lignede, nu er på vej 
mod noget, der bliver sharia-lov. Hvad er det for en mekanisme? 
Har det slet ikke det mindste med islam at gøre? er det fuldstæn-
dig uden forbindelse til islam, eller er der noget i den religion, 
der gør, at det uvægerlig ender med sharia, hvis man får flertallet? 
det skete i tyrkiet, det er sket i Algeriet, det er sket i Palæstina, 
hvor man, lige så snart man fik almindelig valgret, valgte Hamas«. 
Steen Gade svarede, at »Jeg er ikke enig med hr. Søren espersen i 
den mekanisme, som han mener eksisterer: At det, hvis et land er 
muslimsk, så uvægerlig fører til sharia. (…) det er rigtigt, at der i 
islam i de her år er nogle stærke, fundamentalistiske kræfter. de 
skal bekæmpes, men det er ikke det, dansk folkeparti får gjort. 
dansk folkeparti sætter lighedstegn mellem islam og islamister, og 
det er en fundamental fejl efter min opfattelse«. 

Hen mod slutningen af debatten fik Jesper langballe fra dansk 
folkeparti ordet igen og sagde bl.a., at »formålet med det her var 
selvfølgelig, at et enkelt folketingsmedlem, der havde sagt noget 
for alle den pæne tones riddere dybt forargeligt, skulle have tæsk af 
et samlet folketing. om ikke andet så skulle i hvert fald hele hans 
parti have tæsk. og hvad skete der så i stedet for; hvad er der sket 
under den her debat? der er sket det, at forespørgerne med hr. Niels 
Helveg Petersen i spidsen har afsløret en gabende tomhed; pæne, 
intetsigende mænd har overhovedet ikke kunnet tale om andet end 
god og dårlig tone, mens de har svinget med emma Gad. det eneste 
interessante ved symboler er, at de symboliserer noget. Spørgsmålet 
om, hvad de symboler, vi har drøftet her, egentlig symboliserer, 
har hr. Niels Helveg Petersen ikke gidet svare på eller – for måske 
at komme sandheden nærmere – ikke evnet at tage op«. 
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Socialdemokrater og radikale

efter valgnederlaget i februar 2005 var det fortsat et åbent spørgs-
mål, om Socialdemokraterne ville være i stand til at samarbejde 
med det radikale Venstre om udlændingepolitikken efter det næste 
valg. På trods af intern uenighed fastholdt Socialdemokraterne, at 
man ikke ville røre ved 24-årsreglen og tilknytningskravet, hvori-
mod de radikale ønskede tilknytningskravet afskaffet og 24-årsreg-
len erstattet af en 21-årsregel. Heller ikke i skrivende stund er der 
enighed mellem de to partier om disse spørgsmål. 

den 9. september 2005 skrev kommentator Helle Ib i Informa-
tion, at det ikke kun var udlændingepolitikken, der adskilte So-
cialdemokraterne og de radikale: »På den værdimæssige side rykker 
Socialdemokraterne over mod Vk’s politik med tilslutningen til en 
hård retspolitik, indstillingen til eU-forbeholdene, nationale test 
i folkeskolen og en stram udlændinge- og retspolitik.« Medlem af 
europaparlamentet for de radikale Anders Samuelsen udtalte, at 
»Socialdemokraterne kommer til at ligne Venstre og dansk fol-
keparti mere og mere. den eneste måde, man derfor for alvor kan 
ændre dansk politik på, er ved at lægge et dræn ind mod Venstre. 
Jeg er bekymret for, at selv om det skulle lykkes en dag at få et 
flertal bestående af S, Sf, R og Ø, er Socialdemokraterne ved at 
låse sig så fast i en kopipolitik, at man alligevel ikke kan ændre 
noget«. knap en uge senere skrev Jyllands-Posten, at de radikale 
skærpede kravene til Socialdemokraterne, som havde ønsket, at 
de to partier skulle undlade at forholde sig til emner, hvor de ikke 
var politisk enige. Marianne Jelved fra de radikale sagde til dette, 
at »Socialdemokraterne tager fejl, når de siger, at man skal isolere 
områder, hvor man ikke er enige. Regeringsgrundlaget skal netop 
bruges til at løse problemer, hvor man er uenige«. Politisk ordfører 
hos Socialdemokraterne lotte Bundsgaard udtalte, at »Jeg er sik-
ker på, at vi nok skal kunne skrive et regeringsgrundlag med de 
radikale, men vi holder fast i vores udlændingepolitik. det skal der 
ikke herske tvivl om«. 853 
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I oktober 2005 så det ud til, at det ville lykkes Vk-regeringen, 
dansk folkeparti og Socialdemokraterne at blive enige om en 
ny integrationspakke, der ville betyde, at et ægtepar, hvor begge 
var på kontanthjælp, kunne miste den ene ydelse, hvis ikke den 
ene ægtefælle kunne præstere mindst 300 timers ustøttet arbejde 
over en periode på to år. Ved de afgørende forhandlinger bakkede 
Socialdemokraterne imidlertid ud af forliget, hvilket bl.a. betød, 
at partiets integrationsordfører Anne-Marie Meldgaard nedlagde 
sit ordførerskab. tidligere rådgiver for statsminister Anders fogh 
Rasmussen Henrik Qvortrup udtalte, at »det overordnede ind-
tryk, der står tilbage, er, at nu er Socialdemokraterne vendt tilbage 
til tidligere tiders uklarhed og slingrekurs i udlændingepolitikken. 
desuden har Helle thorning-Schmidt vist, at hun ikke er i stand 
til at levere de politiske forlig, som hun lovede i formandsvalgkam-
pen − det er dybt alvorligt for hende«. I en kommentar i Berlingske 
tidende dagen efter hed det, at »det er den eksistentielle uenighed 
om udlændingepolitikken, der igen skaber ballade i Socialdemo-
kratiet. den konflikt, som tre partiledere i træk siden midten 
af 1990’erne har forsøgt på skift at negligere, banke ned under 
gulvbrædderne, løse med et spinkelt kompromis eller simpelthen 
benægte«. Socialdemokraternes leder Helle thorning-Schmidt 
havde under sammenbruddet af forhandlingerne været på ferie i 
Sankt Petersborg, og på spørgsmålet om spændingerne i partiet 
var så store, så hun burde være blevet hjemme, svarede hun, at 
»Ved du hvad? det gør ikke specielt stort indtryk på mig. Vi har 
en fast og en fair udlændingepolitik. det har vi stadig. Men vi har 
også nogle sociale bekymringer, som vi har givet udtryk for til 
regeringen. de har så benyttet det som anledning til at smide os 
ud af forhandlingerne om integrationsaftalen, og det må vi bare 
tage til efterretning«. 854

Under Muhammed-krisen var Socialdemokraterne det parti, der 
blev hårdest ramt. Partiet forblødte både til dansk folkeparti og 
til det radikale Venstre og nåede i meningsmålinger ned på under 
40 mandater i folketinget. erik Meier Carlsen kommenterede i 

Et_delt_folk.indd   524 03-04-2008   17:49:43



525

Bt den 25. februar 2006 partiets trængsler ved bl.a. at skrive, at 
»Mange har sat krisen [Muhammed-krisen] i sammenhæng med 
udlændingepolitikken og den påståede »hårde tone« i udlændinge-
debatten. oplevelsen af, at herboende muslimer nægter at acceptere 
samfundets spilleregler, og at tusinder, ja millioner af muslimer 
mener, at vold og lemlæstelse er det rigtige svar på uenighed, som 
har sin rod i kulturforskelle, har rystet mange. I denne situation 
rystes tilliden til Socialdemokraternes nye leder fundamentalt: (…) 
Indtrykket af, at hun ikke kunne styre sin »politisk korrekte« ven-
strefløj, trængte sig på«. 855 

den 8. maj 2006 meddelte Sjællandske tidende, at Socialdemo-
kraterne igen havde fået ny integrationsordfører. John dyrby var 
blevet ordfører på området, og en af hans første meldinger havde 
været, at Socialdemokraterne skulle være mere kritiske over for 
regeringen og ikke blot læne sig op ad den. knap to uger senere 
skrev Politiken, at statsminister Anders fogh Rasmussen ikke læn-
gere kun havde en strategisk alliance med dansk folkeparti, men 
at han var gået over til »at dele partiets værdigrundlag«. Særligt 
Muhammed-krisen havde ifølge avisen bragt de to partier sammen, 
ligesom det udenrigspolitiske område med Irak-krigen forbandt de 
to partier. 856

I starten af sommeren 2006 var der nogen uro i det radikale 
Venstres bagland, idet flere plæderede for, at de radikale skulle 
tilslutte sig 24-årsreglen. Partiets amtsformand i Nordjylland Peter 
Hvid Jensen udtalte, at »Jeg har fået det indtryk, at 24-årsreglen 
ikke nødvendigvis er i modstrid med internationale konventioner, 
og så synes jeg, at situationen er anderledes. Så bør vi overveje, om 
vi ikke kan give os på det punkt«. Næsten to måneder senere ud-
talte det radikale folketingsmedlem Naser khader noget i samme 
stil, idet han til Information udtalte, at »Jeg har ikke sagt, at vi skal 
give køb på noget som helst. Jeg har sagt, at vi skal kæmpe for at få 
fjernet skattestoppet. Vi skal kæmpe for at få afskaffet 24-årsreglen 
og ændret skatte- og skolepolitikken. det er ultimative mål. Men 
om man når de mål ved at sige, at hvis ikke de er opfyldt, vil vi 
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ikke være med til noget som helst, eller om man gør det ved at være 
imødekommende i første omgang, ved jeg ikke«. 857 

I midten af januar 2007 blev det kendt, at tidligere minister og 
medlem af folketinget for Socialdemokraterne karen Jespersen 
havde meldt sig ud af partiet. den 21. januar 2007 blev hun inter-
viewet til fyens Stiftstidende. Hun blev spurgt, om det ikke kun 
var udlændingepolitikken, hun ikke var enig i, og om hun ikke 
kunne have levet med den uenighed. karen Jespersen svarede, at 
»fordi området er fundamentalt i disse år. evnen til at tackle inte-
grationen rigtigt bliver afgørende for de europæiske samfund i de 
kommende årtier. tacklet rigtigt kan vi stadig have det fantastisk 
gode samfund, tacklet forkert får vi nogle store uligheder og nogle 
enorme konflikter. Jeg er varm tilhænger af indvandring, den skal 
bare tackles rigtigt«. På spørgsmålet om hun ikke kunne have for-
fægtet sine synspunkter hos Socialdemokraterne, svarede hun, at 
»Min oplevelse var, at budbringeren skulle slås ihjel. At man opfat-
tede mig som årsag til, at der var kævl om udlændingepolitikken. 
for eksempel blev jeg efter valget i 2001 på Bt’s forside af Mette 
frederiksen udskreget som skurken, altså årsagen til, at vi tabte 
valget. det siger noget om, hvor svært det var at råbe partiet op«. 
et par måneder senere blev et andet tidligere folketingsmedlem 
for Socialdemokraterne, Sandy Brinck, interviewet til Weeken-
davisen. Hun havde forinden nedlagt sit folketingsmandat, men af 
andre grunde end karen Jespersen: »Jeg synes jo ikke, at jeg forlod 
Socialdemokraterne, jeg synes, at Socialdemokraterne forlod mig. 
først på udlændingepolitikken, senere på skattestoppet.« Årsagen 
var, at Sandy Brinck lå på Socialdemokraternes venstrefløj. 858 

den 11. april 2007 gav Jyllands-Posten tre bud på en strategi 
for Socialdemokraterne og de radikale frem mod det næste fol-
ketingsvalg. den første var, at de to partier indgik kompromiser 
om udlændingepolitikken. det blev regnet for usandsynligt, idet 
Socialdemokraterne ikke ville risikere at opgive sin støtte til stram-
ningerne i udlændingepolitikken. den anden mulighed var at ned-
tone uenigheden på udlændingeområdet, og endelig var den tredje, 
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at Socialdemokraterne kunne danne en ren S-regering, der så måtte 
risikere et usikkert liv med modstand på forskellige områder til 
begge sider. Weekendavisens kommentator Arne Hardis mente 
to dage senere, at Socialdemokraterne ikke ville lade sig rokke på 
udlændingepolitikken, idet Arne Hardis skrev, at »Regeringen vil 
skattestop og udlændingestop – det vil vi [Socialdemokraterne] 
også, indtil regeringen vil noget andet«. Ca. to uger senere ud-
talte Sf’s formand Villy Søvndal til Berlingske tidende, at »So-
cialdemokraterne er for bange for deres egen skygge. det er de på 
dele af udlændingepolitikken, hvor angsten for at nogen bruger et 
skræmmebillede om, at nu åbner man grænserne op. det gør, at 
Socialdemokraterne er blevet mere restriktive også i sager, hvor jeg 
tror, at de egentlig gerne ville vise mere menneskelighed«. Villy 
Søvndal mente ikke, at Socialdemokraterne behøvede at frygte 
vælgerne, idet »der er en folkelig bevægelse i gang i forhold til, at 
vi skal behandle indvandrere i danmark ordentligt, og at vi ikke 
skal bruge nogen stive, matematiske regler til at lukke folk ude. 
Man kan sagtens sikre en ordentlig, medmenneskelig behandling af 
folk, uden at man åbner de danske grænser for masseindvandring. 
og der skal man ikke være så bange, som man er i øjeblikket«. 859 

den 7. maj 2007 blev et nyt parti dannet. Ny Alliance, der var 
stiftet af to tidligere radikale, Naser khader og Anders Samuelsen, 
samt den konservative Gitte Seeberg, fik næsten øjeblikkeligt stor 
tilslutning i meningsmålingerne med alt fra fem-seks pct. og i en 
enkelt måling helt op til mere end 16 pct. den ny partidannelse 
var medvirkende til, at de radikales leder Marianne Jelved den 15. 
juni 2007 overlod posten til Margrethe Vestager. eftersom Ny 
Alliances ledelse hældte til at støtte en borgerlig regering under 
ledelse af Anders fogh Rasmussen, gav det Socialdemokraterne 
problemer, da muligheden for at erobre regeringsmagten efter et 
valg blev forringet. Ifølge Jyllands-Posten bredte mismodet hos So-
cialdemokraterne sig, og anonyme socialdemokrater rettede skarp 
kritik af Helle thorning-Schmidt, idet hun for at række hånden 
frem til Ny Alliance havde undsagt det radikale Venstre som et 
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midterparti: »der er jo ingen, der vil kalde det hen over midten, 
hvis jeg siger, at vi vil samarbejde med de radikale.« thorning-
Schmidts kritikere var bekymrede for, om hun havde åbnet en ny 
flanke i partiet, efter at Muhammed-krisen et år tidligere havde 
splittet Socialdemokraterne og sendt partiet ned på omkring 20 pct. 
vælgertilslutning i meningsmålingerne. 860 

I begyndelsen af august 2007 kom det frem, at 59 pct. af de so-
cialdemokratiske kredsformænd ønskede, at Socialdemokraterne 
skulle markere en større uenighed med regeringen i forhold til 
udlændingepolitikken. einer lyduch fra Amager-kredsen udtalte, 
at »Hvorfor skulle vælgerne stemme på Socialdemokraterne, hvis de 
alligevel kan få det samme hos regeringen? og hvis man vil bruge 
regeringsmagten til noget, så bliver det jo vanskeligt, hvis man 
er kommet til på den samme politik som den tidligere regerings. 
Samtidig mener jeg, at opbruddet i dansk politik gør, at vi ved at 
opgive skattestoppet og udlændingepolitikken får lettere ved at 
samarbejde med Ny Alliance og de radikale«. kredsformanden i 
Indre By i københavn, eskild dahl Pedersen, erkendte, at Social-
demokraterne risikerede at miste stemmer ved at lempe udlændin-
gepolitikken: »Men det handler ikke altid om at have den politik, 
som man høster flest stemmer på. Vi har nogle grundholdninger, 
og det må så give de stemmer, det giver.« 861 

den 2. oktober 2007 var der i Berlingske tidende et dobbelt-
interview med Svend Auken fra Socialdemokraterne og Niels 
Helveg Petersen fra det radikale Venstre. fælles for de to var deres 
høje anciennitet i folketinget. Svend Auken havde været valgt 
siden 1971, mens Niels Helveg Petersen – med afbrydelser – havde 
siddet i folketinget siden 1966. Ifølge Berlingske tidende havde 
de to en genvunden tro på, at »det nuværende »Vko-vælde« snart 
vil være styrtet for siden at gå over i historiebøgerne som en slags 
anomali i dansk politisk historie«. Svend Auken mente, at man i 
folketinget talte pænt til hinanden: »Men den markante undta-
gelse fra det er de uhyrlige ting, der bliver sagt om folk med en 
anderledes tro. Hvis man prøvede – som tankeeksperiment – at 
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erstatte ordet islam med jødedommen, og muslimer med jøder, 
og så ser, hvad der bliver sagt i den politiske debat, så kan man 
godt blive chokeret.« Niels Helveg Petersen tilføjede: »Jeg tror, 
at f jernsynet i dag lægger en dæmper på det hele. det ser ikke 
godt ud på f jernsyn, at man sidder og siger, at modstanderen er 
en idiot, så det gør man ikke. Med en undtagelse, og det er altså 
i forholdet til minoriteter. Af en eller anden forfærdelig grund er 
det blevet acceptabelt at hænge minoriteter ud på en måde, vi ikke 
ser i andre lande.« Ved diskussionen om Socialdemokraterne og 
de radikale kunne samarbejde efter et valg, sagde Svend Auken, 
at »Hvis vi ser på udlændingepolitikken, er det vel i realiteten kun 
24-årsreglen, der skiller os«. Helveg Petersen brød ind og sagde, 
at »Nej, det er altså ikke rigtigt, Svend. tilknytningskravet er 
altså meget centralt for os,« hvorpå Svend Auken svarede, at »ok. 
Så lad os sige 24-årsreglen og tilknytningskravet, men hvis man 
ellers tager de store træk som europapolitikken, den almindelige 
udenrigspolitik, energipolitikken, miljøpolitikken, åndsfriheds-
spørgsmålet, kulturpolitikken, størstedelen af uddannelsespolitik-
ken – alle holdningssager – der er vi jo på linje«. 862 

den 24. oktober 2007 udskrev statsminister Anders fogh Ras-
mussen valg til folketinget til afholdelse den 13. november 2007. 
Information kunne den 25. oktober referere fra statsministerens 
pressemøde, at han havde slået på den lave ledighed og en stabil 
politisk ledelse: »eller skal vi kaste landet ud i et politisk eksperi-
ment med ustabilitet og usikkerhed? en opposition, som er ind-
byrdes uenige, og som vil skabe usikkerhed om skattepolitikken og 
utryghed om udlændingepolitikken – med andre ord en alternativ 
regering, der er afhængig af enhedslisten.« to dage senere kunne 
Politiken så fortælle, at det radikale Venstre havde skiftet kurs i 
udlændingepolitikken. den radikale partileder Margrethe Vestager 
ville nu acceptere at sidde med i en SR-regering, som ikke ville 
afskaffe 24-årsreglen og tilknytningskravet. de radikale var dog 
fortsat ikke enige i stramningerne, idet Vestager udtalte, at »Vi er 
lodret imod 24-årsreglen og tilknytningskravet. Vi vil et stop for 
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tvangsægteskaber og import af ægtefæller. Vores opgave er at skabe 
et flertal i folketinget for en ny familiesammenføringspolitik, der 
både giver plads til kærlighed og forhindrer tvang. Vi ønsker ikke 
åbne grænser, men vi ønsker, at danskere kan bo i danmark med 
dem, de elsker«. 863 

den 31. oktober 2007 udtalte næstformand for de radikale Morten 
Østergaard sig på linje med Margrethe Vestager, da han blev spurgt, 
om reglerne for familiesammenføring var en succes: »Jeg synes ikke, 
at det er en succes, når 55-60 par hver måned flytter til Skåne. Vores 
ambition er at lave regler, som både forhindrer tvang, skaber en po-
sitiv integrationsudvikling og samtidig ikke sender danskere i eksil i 
udlandet pga. deres – efter regeringens opfattelse – ulovlige kærlig-
hed. Vi ønsker os ikke tilbage til før 2001, men søger nye løsninger.« 
I Information samme dag skrev kommentator erik Meier Carlsen, at 
»de meget taktiske valgmeldinger, som på denne måde får de store 
modsætningsfulde paroler til at kollapse, er et vidnesbyrd om, at den 
enorme politiske dynamik og de stærkt polariserede politiske opgør, 
som prægede dansk politik efter 2001, måske er kommet til en fore-
løbig afslutning. Udlændingepolitikken, der i 2001 var dybt politisk 
kontroversiel, er nu nærmest endt i et nationalt kompromis«. 864 

Valget til folketinget den 13. november 2007 endte med en sejr 
til Vk-regeringen sammen med dansk folkeparti. Ganske vist gik 
Venstre seks mandater tilbage (fra 52 til 46), men de konservative 
bevarede deres 18 mandater, mens dansk folkeparti gik et mandat 
frem til 25. I alt havde de tre partier 89 mandater mod 81 til So-
cialdemokraterne, de radikale, Sf og enhedslisten. de resterende 
fem mandater gik til Ny Alliance. Pia Christmas Møller fra de 
konservative forlod kort efter valget sit parti, men Malou Aamund 
fra Ny Alliance gik kort tid efter over til Venstre, så Vko har i 
skrivende stund altså fortsat 89 mandater.

otte dage efter valget bragte Information en artikel under over-
skriften »df-fænomenet: df er magtens protestparti«. dansk fol-
kepartis pressechef Søren Søndergaard udtalte, at »Hvis Socialde-
mokraterne havde kendt deres besøgelsestid i 1990’erne, så havde 
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dansk folkeparti aldrig fået en platform. Men i dag er platformen 
så stærk og i sin egen ret, at lige meget hvor meget Socialdemo-
kraterne strammer kursen på udlændingeområdet, så vil det ikke 
få effekt«. Valgforsker Hans Jørgen Nielsen var ikke helt enig, idet 
han sagde, at »Nogle af de andre partiledere skylder nærmest Pia 
kjærsgaard en undskyldning, fordi hun i mange år fungerede som 
prygelknabe. og nu har de i høj grad accepteret hendes udlændin-
gepolitik. det er en meget stor sejr, og det er næsten lidt for godt, 
for df mister noget af deres varemærke, selv om det under valg-
kampen hjalp partiet, at sagen om de afviste asylansøgere blev rejst«. 
til Hans Jørgen Nielsens udsagn om at den typiske df-vælger var 
en ufaglært mand fra provinsen over 60 år, sagde Søren Sønder-
gaard, at »det er rigtigt, at dansk folkeparti gentagne gange har 
givet mæle til lavtlønnede mænd i yderområder. Men vi er partiet 
for alle – også for direktøren i Vedbæk, som har stærke følelser for 
nationen og er skeptisk over for eU. der er også mange unge blandt 
vores vælgere fra handelsskoler og tekniske skoler«. endelig mente 
tidligere partisekretær for Socialdemokraterne Jens Christiansen, at 
»dansk folkepartis vælgere har forladt Socialdemokraterne i bitter-
hed over brudte løfter om efterløn og slap udlændingepolitik«. 865 

den 30. november 2007 skrev Nyhedsavisens chefredaktør davis 
trads en leder med overskriften »frys dansk folkepartis racister 
ud!« Han indledte med at skrive, at »Ingen af de lande, som dan-
mark normalt sammenligner sig med, ville tolerere, at et så mod-
bydeligt parti som dansk folkeparti kunne opnå så stor magt. In-
gen stats- eller regeringschef i Sverige, Norge, england, tyskland, 
frankrig eller USA ville kunne få sig selv til at indgå i et samarbejde 
med en type som Pia kjærsgaard.« efter at have omtalt at »racister 
og ekstremister« ikke ville få et ben til jorden andre steder, fortsatte 
david trads med at skrive, at »for enhver toppolitiker i andre lande 
ville det ganske enkelt være uforeneligt med demokratisk ansvar at 
indlade sig på seriøs samtale med et parti, der i sin ledende kreds 
har hadtalende politikere som Mogens Camre, Morten Messer-
schmidt, Søren krarup, Jesper langballe og kenneth kristensen«. 
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david trads nævnte derpå, at Uffe ellemann-Jensen havde kaldt 
dansk folkeparti »modbydeligt«, og at Poul Nyrup Rasmussen 
havde kaldt det »ikke stuerent«: »Af uransagelige årsager opfattes 
ellemann og Nyrup herhjemme som naive og afvigende tosser af 
selv ledende politikere og fremtrædende samfundsdebattører. I det 
øvrige europa og især i USA ville deres synspunkter over for en 
så ekstrem politiker som kjærsgaard være så naturlige, at de knap 
ville blive bemærket.« david trads sluttede af med at skrive, at 
»Hvor ville det være smukt, hvis folketingets partier i stedet for at 
lefle for kjærsgaards muslimhadende mandater mandede sig op og 
sagde stop: Besluttede sig for at fryse dansk folkepartis mandater 
ud i et hjørne for sig.« 866

Uroligheder

Natten mellem den 10. og 11. februar 2008 opstod der en række 
uroligheder på Nørrebro i københavn. I de næste ca. 10 dage 
spredte optøjerne sig til en lang række byer i landet, bl.a. Helsin-
gør, Birkerød, Bagsværd, kalundborg, Slagelse, Præstø, odense, 
Århus og Aalborg. der var især tale om uro i form af brandstiftelse. 
Biler, containere og også skoler var mål for urostifternes hærgen. 
Samlet var der tale om omkring 1.000 påsatte brande. fælles for 
brandstifterne var, at de næsten alle var unge muslimske mænd 
i alderen ca. 12 til 25 år. Udover at pressen dækkede selve begi-
venhederne, diskuteredes det også i medierne, hvor årsagerne til 
optøjerne skulle søges.

den 11. februar 2008 skrev Bt, at der natten mellem søndag og 
mandag havde været gadekampe mellem unge andengenerations-
indvandrere og politiet på Nørrebro i københavn. Ifølge Bt havde 
en »rasende ung indvandrer« udtalt, at »det er vores kvarter. Politiet 
skal holde sig væk.« Samtidig truede de unge med flere optøjer: 
»det startede med, at en af vores fædre protesterede, da politiet ville 
anholde en af os. de trak kniplerne. Hvis de »fucker« med vores 
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fædre, »fucker« vi med dem. Handling er lig med konsekvens.« Ber-
lingske tidende kunne samme dag berette, at københavns Brand-
væsen var blevet mødt med brosten, og at det i et tilfælde havde 
været nødvendigt for brandvæsenet at flygte fra branden. 867 

dagen efter skrev Berlingske tidende, at urolighederne var 
begyndt som følge af politiets visitationer i bestemte områder på 
Nørrebro. Chefpolitiinspektør ved københavns Politi Per larsen 
udtalte, at visitationerne var nødvendige for at forebygge, at de 
unge gik med kniv, og »Når det er sagt, skal vi selvfølgelig være op-
mærksomme på, at vi finder den rette balancegang, så vi ikke unø-
digt antænder en gnist hos de her drenge.« forfatter og journalist 
lars olsen mente, at »Vi taler om unge, der er vokset op i familier, 
som lever på sidelinjen af samfundet(…)der er en ny generation af 
lillebrødre, man ikke har fået fat i. de ser op til de forkerte, og i 
de grupper giver det respekt at kaste sten efter politiet.« Integra-
tionskonsulent Manu Sareen mente, at »Stenkastningen er udtryk 
for drengenes vrede over for samfundet.« Manu Sareen efterlyste 
en egentlig uddannelse for integrationskonsulenter. Nyhedsavisen 
fortalte samme dag, at der gik rygter på Nørrebro om, at urolighe-
derne var startet, fordi en ældre palæstinenser var blevet overfaldet 
af politiet. endelig kunne Jyllands-Posten referere informations-
chef flemming Steen Munch fra københavns Politi for at sige, at 
»der har været nogle episoder med stenkast mod brandvæsenet, 
politibiler og en sendevogn fra dR. det har vi haft med jævne 
mellemrum.« konsulent fahmy Almajid, der ifølge avisen »hjæl-
per kommuner og myndigheder med integration« udtalte, at »Vi 
har set det på Nørrebro, i Vollsmose og i Gellerup. Hændelserne 
er de samme. de unge sætter ild i containerne. Så venter de på, at 
brandfolkene kommer, og så kaster de med sten. Men det har intet 
med bandeoptøjer at gøre. det handler om nogle unge, som keder 
sig ihjel. Hver gang forsøger man at anholde nogle, og så er man 
tilfreds. Men politiets indsats løser ikke problemerne.« 868

den 13. februar 2008 interviewede Nyhedsavisen socialarbejder 
Bjarne frey fra Nørrebro. Han udtalte, at »de unge indvandrere 
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er meget frustrerede over politiets stress-strategi og reagerer helt 
irrationelt – fordi de kulturelt set ikke er blevet opdraget til andet 
– og bliver væk fra de danske Sfo’er. Problemet er, at det hele 
risikerer at crashe herude meget snart, hvis vi ikke sætter akut 
ind med et netværk af socialarbejdere, der aktivt kan opsøge de 
unge med helt andre tilbud, måske i et helt nyt indvandrer-ung-
domshus midt på Nørrebro. lige nu er ressourcerne i hvert fald 
alt for få til, at vi her i Rabarberlandet og gadearbejderne kan nå 
ret mange.« Socialborgmester i københavn, Mikkel Warming fra 
enhedslisten, var positiv over for tanken, idet han sagde, at »På 
længere sigt handler det om at bryde fattigdomscirklen, som en 
alt for stor del af indvandrere desværre stadig er en del af, men 
her og nu er jeg meget åben for at drøfte mulighederne for et nyt 
frirum for de unge indvandrere, et slags ungdomshus, hvor ram-
merne er løsere end i de kommunale tilbud, men hvor der stadig 
er en masse professionelle pædagoger og klubfolk, der kan bringe 
de unge videre i en mere rigtig retning.« Integrationsrådgiver og 
forfatter Mohammed Rafiq var ikke enig og mente, at der var tale 
om manglende dømmekraft fra Bjarne frey og Mikkel Warmings 
side. Mohammed Rafiq mente, at et sådant ungdomshus ville blive 
brugt som værested for kriminelle unge, »og så vil det modvirke 
integrationen, fordi ingen danskere vil være der.« Samme dag for-
talte Bt, at journalister og fotografer fra fjernsynet havde været 
ude for at blive tævet, sparket og have fået smadret deres biler, når 
de rapporterede fra urolighederne på Nørrebro. Nyhedschef fra 
dR Ulrik Haagerup udtalte, at »det er fuldstændig uholdbart, at 
der er områder i danmark, vi ikke kan arbejde i. Bøller skal ikke 
bestemme, hvor vi skal være.« Ulrik Haagerup oplyste i øvrigt, at 
der havde været flere episoder, hvor journalister havde været udsat 
for angreb med molotovcocktails. 869

den 12. februar 2008 anholdt Politiets efterretningstjeneste (Pet) 
tre mænd, der mistænktes for at ville myrde en af de tegnere, kurt 
Westergaard, som godt to år tidligere havde tegnet muslimernes 
profet Muhammed til Jyllands-Posten. den ene af de tre var dansk 
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statsborger, men de to øvrige var tunesiske statsborgere, og Pet 
havde indstillet, at de blev administrativt udvist (dvs. uden om en 
domstol), idet de to mænd efter den danske terrorlovgivning skøn-
nedes at udgøre en trussel mod statens sikkerhed. Meddelelsen om 
truslen mod kurt Westergaard og om den forestående udvisning af 
de to tunesere faldt altså sammen med, at urolighederne på Nør-
rebro var begyndt to dage før. Samtidig besluttede en lang række 
danske dagblade at trykke den tegning, som var anledningen til 
truslerne mod kurt Westergaards liv, nemlig Muhammed med en 
bombe i turbanen. disse to hændelser gav nu stof til forklaringerne 
på, at urolighederne i de kommende dage eskalerede og bredte sig 
til en række danske byer. 

den 15. februar 2008 citerede Information en ung mand for at 
sige, at »Balladen bliver ved og ved. først var det den ældre mand, 
der blev overfaldet af politiet, og så lige efter bliver Muhammed-
tegningerne igen trykt i danske aviser. Hvorfor respekterer dan-
skerne os ikke?« til Jyllands-Posten udtalte integrationskonsulent 
Manu Sareen, at »Sagen med tegningerne lander lige midt i deres 
frustrationer, og den er uden tvivl en af årsagerne til, at det nu har 
udviklet sig. Men det er ikke, fordi de unge er specielt religiøse. 
for dem er religion en identitet, et fællesskab. Jeg plejer at kalde 
dem pseudoreligiøse.« Manu Sareen fortsatte med at sige, at »dette 
har ligget i kortene i lang tid. det er det samme, som vi har set i 
frankrig. en gruppe unge føler sig nedgjort og uden for samfundet, 
bl.a. fordi de læser om sig selv som tabere i medierne. Jeg har råd-
givet mange kommuner rundt om i landet, hvor denne udvikling 
har været på vej.« til avisen 24timer udtalte formanden for fæd-
regruppen på Nørrebro khalid Alsubeihi, at »det er en fejltagelse 
at tro, at urolighederne handler om en enkelt ting og kan løses på 
en bestemt måde. Anholdelserne i Århus skaber utryghed hos alle 
indvandrere, og alle muslimer føler sig krænket af at se Muham-
medtegningerne i avisen igen. Men problemerne går meget længere 
tilbage end det.« fra Gellerup uden for Århus forlød det, at der 
var blevet kastet med sten mod en bybus, og brandfolk var blevet 
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tilkaldt for at slukke en mindre containerbrand. Vagthavende ved 
Århus Politi meddelte, at »det er hverdagsbegivenheder.« til avisen 
URBAN udtalte sociolog René karpantschof – forsker i social og 
politisk uro – at »Vi har en ordensmagt, der har fået meget videre 
rammer for at visitere, ransage, tilbageholde og nu også udvise 
mennesker uden dom [med henvisning til de to tunesere, der stod 
til udvisning].« René karpantschof fortsatte med at sige om uro-
magerne, at »Hvis man føler sig undertrykt og dårligt behandlet, 
opnår man en vis værdighed, hvis man reagerer mod politiet og 
mod de forhold, man er utilfreds med. Brændende biler er et signal 
om og et symbol på, at nogen gør oprør, og der ligger værdighed 
i, at man ikke finder sig i at blive undertrykt.« 870 

den 16. februar 2008 interviewede Politiken københavns so-
cialborgmester Mikkel Warming fra enhedslisten vedrørende 
hans forslag om et ungdomshus til unge indvandrere. Mikkel 
Warming blev spurgt, hvornår bl.a. han havde fået ideen »om at 
åbne et ungdomshus for kriminelle indvandrere på Nørrebro.« 
Mikkel Warming svarede, at »det er sådan set slet ikke min idé 
oprindeligt. forslaget stammer fra Bjarne frey, der er leder af det 
sociale projekt Rabarberlandet på Nørrebro, og som konstaterer, 
at en del unge keder sig og ikke ønsker at bruge de eksisterende 
fritidstilbud. da jeg hørte hans idé om at lave et nyt lidt løsere 
fritidstilbud til de unge, tænkte jeg, at det var da værd at over-
veje.« Mikkel Warming sagde videre om et sådant tilbud til kri-
minelle unge, at »jeg forestiller mig altså heller ikke et sted, hvor 
der kun kommer indvandrere. Alle unge skulle kunne komme 
der. Man skal huske, at også etniske danske hænger på gaderne.« 
om udsigten til at de autonome på Nørrebro stod til i en nær 
fremtid at få et nyt ungdomshus, sagde Mikkel Warming, at »Jeg 
kom selv en del i ungdomshuset på Jagtvej, og der kom da også 
folk, der havde en anden etnisk baggrund end dansk. faktisk var 
det et af de steder, mange kunne komme uden at blive mødt med 
racisme og fordomme. Så jeg er sikker på, at der også vil komme 
indvandrere i det selvstyrende ungdomshus, vi forhåbentlig snart 
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får.« Samme dag udtalte integrationskonsulent fahmy Almajid til 
politiets besked til uromagerne om, at der ville blive slået hårdere 
ned, at »det er en helt forkert strategi. Selv hvis politiet får fat 
på alle de unge, vil det ikke hjælpe. Så kan de sidde i fængsel en 
måned eller to, indtil de er ude igen og er endnu mere frustre-
rede. oveni vil politiet sikkert komme til at fange flere uskyldige, 
som vil komme til at hade politiet.« dagen efter, den 17. februar, 
fortalte fyens Stiftstidende, at komikeren omar Marzouk havde 
stiftet et nyt parti ved navn Ny filionggonggong. omar Mar-
zouk sagde til avisen, at »Jeg udnytter, at jeg er farvet. det er en 
generel tendens i samfundet i øjeblikket, at hvis man er farvet, så 
stemmer folk på én. Naser [Naser khader] er jo blevet så hvid, at 
han efterhånden skider frikadeller.« 871

den 18. februar interviewede Nyhedsavisen en århusiansk gade-
plansarbejder, fadi kassem, der var daglig leder af kontaktstedet i 
Århus, der hjalp kriminalitetstruede unge. fadi kassem mente, at 
»Ali og hr. Hansen er nødt til at stoppe op og tale sammen, så de 
ikke fortsætter med at blive forskrækkede over hinanden – og her 
menes der god gammeldags samtale og sludren hen over hækken, 
i supermarkedet eller ved busstoppestedet.« På spørgsmålet om 
hvad man konkret skulle gøre, svarede fadi kassem, at »det er 
så nemt. Hvis du sidder ved busstoppestedet og røvkeder dig, og 
en indvandrer sætter sig ved siden af, så spørg ham, hvordan det 
går. det samme gælder, hvis du er indvandrer og møder en etnisk 
dansker. det handler bare om at skabe kontakt. Måske kan du in-
vitere nogle hjem til middag, hvis du synes.« dagen efter udtalte 
folketingsmedlem for Ny Alliance Naser khader til Berlingske 
tidende, at »Vi giver millioner til projekter, der er målrettet de 
problematiske ballademagere, men de professionelle konsulenter 
har spillet fallit.« Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech var 
ikke enig med Naser khader og sagde, at »Han er fuldstændig 
galt afmarcheret, når han lægger en hel faggruppe for had(…)Jeg 
er som minister netop blevet glædeligt overrasket over at møde 
de mange eksperter – nogle frivillige, andre professionelle – der 
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gør en engageret indsats, og mange undersøgelser viser, at det går 
bedre med integrationen.« 872 

også den 19. februar 2008 havde Politiken offentliggjort et åbent 
brev fra nogle af uromagerne på Nørrebro. Heri forklarede de, 
at det var politiets fremfærd, der havde forårsaget urolighederne. 
Politidirektør i københavn Hanne Bech Hansen fortalte til avi-
sen, at hun fire dage før havde haft et møde med to af de unge 
indvandrere: »Vi snakkede i over en time. de fortalte om nogle 
ungdomsklubber, der skulle lukke, om episoden med den ældre 
mand, som de nævner i brevet, og vi talte om de visitationer, som 
de synes, der kan være problemer i.« SSP-politimand på Vesterbro 
i københavn Claus Bjørn Nielsen udtalte til avisen, at »Jeg bliver 
bekymret, når jeg hører, at helt unge mennesker bliver taget ned i 
en kælder og får besked på at tage alt tøjet af. der er måske noget 
af det, der er opdigtet, men efterhånden er jeg nået dertil, hvor jeg 
tænker, at det jo ikke kan være opdigtet det hele.« 873 

eftersom urolighederne i løbet af få dage bredte sig til en række 
byer over hele landet, meldte spørgsmålet sig, hvorfor det forholdt 
sig sådan. formanden for fædregruppen på Nørrebro khalid Al-
subeihi mente i kristeligt dagblad den 20. februar 2008, at »Hæn-
delserne rundt om i landet er opstået i solidaritet. de unge giver 
i brevet [gengivet i Politiken dagen før] jo også udtryk for, at de 
aldrig har opfordret til at brænde skoler af. Bølgen af uro, tror jeg, 
opstår af den diskrimination, de unge oplever fra politiets side. de 
unge fra Nørrebro er kendte og respekteret andre steder, og det 
har måske fået nogle til at reagere.« Samme dag benægtede social-
borgmester Mikkel Warming ifølge Nyhedsavisen, at han havde 
anbefalet, at de unge kriminelle skulle have et ungdomshus på Nør-
rebro: »Jeg har aldrig snakket om noget hus, men om at få de rigtige 
fritidstilbud til de unge, så de kan komme væk fra gaden.« 874 

Urolighederne ebbede ud omkring den 20. februar 2008. Sf’s 
formand Villy Søvndal havde sent aftenen før i et indlæg på sin 
blog opfordret den muslimske organisation Hizb-ut-tahrir til at 
»gå ad helvede til«. Baggrunden var den, at Hizb-ut-tahrir, der 
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arbejder for indførelse af et verdensomspændende kalifat, havde 
demonstreret mod de danske avisers offentliggørelse af tegningen 
af Muhammed nogle dage før. Samtidig havde Sf lagt op til »en 
benhård kurs mod de dybt kriminelle bander.« Sf’s integrations-
ordfører Astrid krag udtalte til frederiksborg Amts Avis, at »det er 
kommet bag på mig, at folk har opfattet Sf som et parti, der ikke 
går ind for lov og orden. Vi har åbenbart ikke tydeligt nok slået 
fast, at der både skal en forebyggende indsats til og en politiind-
sats mod de indvandrerbander, der terroriserer visse bydele.« fem 
dage før var integrationsminister Birthe Rønn Hornbech blevet 
interviewet til Nordjyske Stiftstidende. Her sagde Birthe Rønn 
Hornbech, at »Jeg betragter mit job som at være førerhunden, der 
forklarer holdninger og udligner forskellene, og så forsøger jeg helt 
stilfærdigt at sige, at der er nogle ting, som vi ikke giver køb på.« 
om urolighederne sagde integrationsministeren, at »den ballade 
betragter jeg ikke som et tilbageslag. Vi fortsætter ufortrødent, og 
jeg kan godt sige dig, at jeg er overrasket over, hvor mange der 
deltager i integrationsopgaven. Både ansatte, men også frivillige 
rollemodeller og mentorer. Alene det, at så mange danskere og 
nydanskere er involveret, er i sig selv integrationsfremmende. Hvis 
en dansker er mentor for en somalier, så lærer danskeren også en 
masse, for det går begge veje.« 875 

Her stopper fortællingen om udlændingepolitikken og om den 
udlændingepolitiske debat. den må nødvendigvis stoppe pludseligt, 
da debatten ikke er slut. optøjerne i en række danske byer marke-
rer ganske vist et punktum for denne bog, men diskussionen om, 
hvad danmark er, og hvad indvandring er, den fortsætter, og der 
er ikke noget, der tyder på, at den vil slutte i nogen nær fremtid. 
debatten er – uanset hvor man står i debatten om udlændinge i 
danmark – et anliggende, der har eksistentiel karakter, og sådan 
må det være, når mennesker diskuterer, hvordan de grundlæggende 
ønsker at leve tilværelsen. 
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koNk lUSIoN

1977-1984

da Jaime okusono-Martinez den 19. august 1977 blev udvist af 
danmark, var der ingen, der kunne vide, at danmark seks år senere 
ville få en udlændingelov, der skulle splitte den danske befolk-
ning i en grad som intet andet politisk spørgsmål. At udlændinge 
dengang i 1977 administrativt kunne udvises af danmark, var der 
intet nyt i (det er der heller ikke i skrivende stund (2008), hvor 
sagen om et planlagt attentat på en tegner formentlig medfører 
udvisning af to tunesiske statsborgere, uden at disse får deres sag 
prøvet ved en domstol). det nye i 1977 var, at begivenheden ud-
løste et bredt politisk ønske om at få gennemset og revideret den 
danske udlændingelov, som den så ud på daværende tidspunkt. 
Som det er blevet vist i kapitel 1, var udlændingeloven indtil 1983 
i alt væsentligt en bemyndigelseslov, der overlod en betydelig ad-
ministrativ kompetence til justitsministeren, hvorunder tilsynet 
med udlændinge hørte. denne kompetence var et resultat af, at 
folketinget gennem tiden havde skønnet, at udlændingeloven var 
et område, hvor det var vanskeligt at operere med retsgarantier, idet 
udlændingeloven, som de daværende lovgivere så det, i sagens natur 
udgjorde et særligt område, som det danske folketing kun i ringe 
grad havde den kontrol over, som tilfældet var med den øvrige 
lovgivning i danmark. eftersom forhold uden for landets grænser 
stort set lå uden for folketingets kontrol, havde skiftende politiske 
flertal i folketinget kunnet enes om, at den udøvende magt (på 
daværende tidspunkt Justitsministeriet) skulle have en meget be-
tydelig kompetence til at beslutte, både hvem der kunne få adgang 
til danmark, og altså også hvem der kunne udvises af danmark. 
også den senere justitsminister ole espersen fra Socialdemokratiet 
anerkendte dette, da han i folketingsdebatten den 3. november 1977 
udtalte, at »Vi må samtidig erkende (…) at det er svært at forestille 
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sig, at andre end landets justitsminister og regeringen træffer den 
endelige afgørelse [om udvisning af udlændinge mistænkt for ter-
rorvirksomhed].« 876

det vil føre for vidt at gå ind i overvejelser om, hvorfor der efter 
udvisningen af netop Jaime okusono-Martinez blev åbnet mulig-
hed for at nedsætte den kommission, der – med kommissionens 
mindretal som det sejrende – banede vejen for udlændingeloven af 
1983. Blot kan det siges, at det næppe er realistisk at forestille sig, at 
noget tilsvarende var sket f.eks. tyve år tidligere. Historikere disku-
terer tidligt og sent, hvorvidt det er de historiske aktører, eller det 
er samfundsstrukturerne, der skaber forandringer. forsigtigt kan 
det siges, at der i tiden, 1970’erne, var en øget fokus på retssikker-
hed for den enkelte frem for overordnede overvejelser om statens 
– og dermed den samlede befolknings – sikkerhed. der var i det 
hele taget en ret grundlæggende kritik af en lang række af statens 
funktionsmåder, som på mange områder ansås – sådan som kriti-
kerne så det – at være overdrevent konserverende eller konservative. 
følgelig var der bredt ind i de politiske partier opstået en holdning 
til statens rolle om, at denne i videst muligt omfang skulle tilgodese 
det enkelte individ og give dette individ retsgarantier, hvad enten 
der var tale om danske statsborgere eller ej. 

ovenstående antagelser er muligvis kun delvist rigtige, idet det 
ikke kan afvises, at den parlamentariske situation, da kommis-
sionens forslag skulle behandles i folketinget, spillede en rolle. 
da kommissionen blev nedsat i 1977, sad Socialdemokratiet i 
regering, mens forhandlingerne om en ny udlændingelov fandt 
sted i foråret 1983, hvor regeringsmagten indehavedes af de fire 
borgerlige partier, det konservative folkeparti, Venstre, Cd og 
kristeligt folkeparti. der kan iagttages en markant forskel i So-
cialdemokratiets holdning til udlændingeloven i 1983 i forhold 
til partiets tilkendegivelser i 1977, og uden dette partis støtte til 
mindretallets udkast til ny udlændingelov ville loven, i den skik-
kelse den fik, næppe være blevet vedtaget. det kan derfor også 
have spillet en rolle, at Socialdemokratiet i opposition var villig 
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til at gå væsentligt længere, end det var den borgerlige regerings 
hensigt – med justitsminister erik Ninn-Hansen i spidsen, når 
det gjaldt udlændingepolitiske spørgsmål – med hensyn til at 
liberalisere den danske udlændingelovgivning. 

omvendt skal det også med, at den gældende udlændingelovgiv-
ning i praksis i perioden op til 1983 blev administreret sådan, at 
ansøgninger om familiesammenføringer blev imødekommet, også 
i tilfælde hvor ægtefællen var ned til 15 år. dermed er vi tilbage 
ved antagelsen om, at der i perioden omkring vedtagelsen af ud-
lændingeloven af 1983 var en forholdsvis betydelig konsensus om, 
at danmark skulle tillade udlændinge at bosætte sig her i landet, 
og at der i hvert fald i praksis skulle gælde retssikkerhedsmæssige 
principper, når udlændinge søgte om opholdstilladelse i danmark. 
Ganske vist var det i 1973 blevet besluttet at indføre indvandrer-
stop i danmark, men reelt accepteredes det, at de gæstearbejdere, 
der var kommet til landet i perioden 1965 til 1973, kunne få deres 
ægtefælle til landet. At tanken om retsgarantier frem for statens 
(den udøvende magts) ret til at anerkende eller afvise udlændinges 
adgang til at bosætte sig i danmark var voksende, kan også ses af, 
at Venstre retspolitiske ordfører Bjørn elmquist ved andenbehand-
lingen af udlændingeloven i 1983 sagde, at »Jeg må også erindre 
om de ændringsforslag, som forbedrer forholdene for flygtninge, 
og her gentage, hvad jeg sagde ved førstebehandlingen, at vi ved 
denne lovgivning får en bedre balance mellem vore hjemlige reg-
ler og de aktiviteter, de aktioner, vi en gang imellem ser fra dansk 
side udadvendt, hvor vi i den store verden kæmper for respekt for 
menneskerettigheder. Vi kan nu sige, at vi i hvert fald herhjemme i 
vort eget hus gør, hvad vi kan, for ikke at diskriminere på national 
basis – inden for de rammer, jeg angav før, med statsborgerskabet 
som en naturlig slutsten.« 877 Således var også borgerlige politikere 
indstillet på, at retsgarantier skulle være den bærende pille i dansk 
udlændingelovgivning.

Noget helt andet er så, at formentlig kun få danske politikere havde 
forestillet sig det meget store antal flygtninge og familiesammenførte, 
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der rent faktisk kom til danmark i årene efter 1983. en af de få, der 
kunne forestille sig det, var daværende justitsminister erik Ninn-
Hansen, der allerede i april 1983, altså nogle måneder før lovens 
vedtagelse, frygtede, at »ellers [hvis ikke danmark opretholdt en 
stram udlændingelov] er der risiko for alvorlige raceuroligheder og 
for danmarks eksistens som nationalstat.« 878

det egentligt nye i udlændingeloven af 1983 var de ændrede 
bestemmelser for anerkendelse af flygtninge, idet loven af 1983 gav 
retsgarantier for grupper af mennesker, der før 1983 ikke havde haft 
en sådan garanti, det være sig konventionsflygtninge eller de facto-
flygtninge. det skal dog huskes, at også retten til familiesammen-
føring blev indført i loven som en garanti, hvorefter det som det 
klare udgangspunkt var et retskrav at få sin ægtefælle til danmark, 
hvad enten den pågældende ansøger om familiesammenføring var 
dansk statsborger eller ej. 

At danmark befandt sig i en brydningstid i perioden 1977 til 1983 
(fra kommissionens nedsættelse til folketingets vedtagelse af den nye 
udlændingelov), kan også ses af kommissionens flertals- og mindre-
talsudtalelse. flertallet i kommissionen ønskede en moderat libera-
lisering af den danske udlændingelovgivning, sådan som det kom til 
udtryk i flertallets indstilling om at give konventionsflygtninge en 
retsgaranti på opholdstilladelse, mens asylansøgninger fra de facto-
flygtninge og ansøgninger om familiesammenføring kunne gives, 
men altså ikke var omfattet af nogen retsgaranti. Heroverfor stod 
mindretallets indstilling, der ønskede at give retsgarantier til alle de 
tre nævnte grupper. tankegangen bag mindretallets indstilling ses 
tydeligst, når det erindres, at daværende formand for dansk flygt-
ningehjælp og medlem af kommissionen Hans Gammeltoft-Hansen 
i sit foredrag i Juridisk forening i 1981 sagde, at »men at bestræbel-
serne samtidig sættes ind på at åbne adgangen for grupperne 1) og 3) 
[personer med ønske om familiesammenføring og asylansøgere], og 
på forskellig vis gøre denne adgang så vid som muligt«. 879

Mindretallet med Hans Gammeltoft-Hansen fik i betydelig ud-
strækning sine ønsker gennemført. der kom i 1984 en yderligere 
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liberalisering af loven, idet det her udtrykkeligt af folketinget blev 
fremhævet, at justitsministeren kunne give opholdstilladelse til per-
soner, der ikke var omfattet hverken af loven om konventions-
flygtninge eller de facto-flygtninge. det var altså i meget høj grad 
fortalerne for udlændinges retssikkerhed – på bekostning af statens 
mulighed for at regulere en eventuel tilstrømning af udlændinge 
til danmark – der kom til at stå som de sejrende i perioden op til 
og umiddelbart efter loven af 1983.

1984-1986 

konsekvenserne af den nye, mere liberale lovgivning førte i ef-
teråret 1986 til, at loven blev strammet. det kunne konstateres, 
at der i sommeren og begyndelsen af efteråret 1986 var et kraftigt 
stigende antal asylsøgere til danmark, ikke mindst som følge af 
krigen mellem Iran og Irak, der stod på fra 1980 til 1988. det skal 
her indskydes, at det entydigt kan ses, at der var en sammenhæng 
mellem graden af liberalitet i den danske udlændingelovgivning 
og antallet af asylsøgere. Hvis mulighederne for anerkendelse af 
asylstatus var lempelige, var antallet af asylsøgere højt og omvendt. 
Ved stramningen af 1986, hvor det i loven blev klargjort, at asylsø-
gere, der kom fra et sikkert land, kunne tilbagesendes til dette, faldt 
antallet af asylsøgere umiddelbart efter til det halve. det kan derfor 
siges, at det allerede i 1986 for politikerne blev klart, at der var en 
snæver sammenhæng mellem den danske lovgivning og antallet af 
personer, der søgte mod danmark. denne sammenhæng kan også 
observeres senere, ikke mindst efter stramningerne i 2002.

I 1985 og 1986 kom de første protester mod den førte udlæn-
dingepolitik. Begivenhederne i Øster Højst i Sønderjylland og i 
kalundborg i sommeren 1985 var de indledende vidnesbyrd om, at 
den danske udlændingepolitik skabte skel i den danske befolkning. 
I begge tilfælde var der tale om begrænsede protester mod den førte 
politik, og protesterne havde et lokalt sigte, idet befolkningen i 
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de berørte områder – i hvert fald hvad modstanderne af en liberal 
udlændingepolitik angik – fokuserede på de konsekvenser, som 
umiddelbart blev følgen i de nævnte lokalsamfund. 

langt mere principiel var diskussionen om sognepræst Søren 
krarups annonce i september 1986. Her førte debatten bl.a. til, at 
meget grove vendinger blev taget i brug. karakteristikken, at »Sorte 
Søren fra Seem lugter lidt af råddent kød fra et sydligt naboland, 
som engang marcherede i takt.« 880, kan kun beskrives som stærkt 
injurierende, men sentensen, udtalt af sognepræst Preben thomsen, 
giver et – i forstærket form – vidnesbyrd om, hvorhen retorikken 
ofte bevægede sig på dette tidspunkt i 1980’erne. det var i det hele 
taget karakteristisk, at betydningen af begreberne racisme og racist i 
1980’erne ændrede karakter, så de ikke længere betød en opfattelse 
af egen »races« overlegenhed, men i stedet blev brugt som mærka-
ter, der kunne signalere afstandtagen til personer, der ønskede en 
væsentlig stramning af den danske udlændingepolitik. debatten 
i forbindelse med Søren krarups annonce i september 1986 var 
derfor skelsættende, da den betød, at der skabtes en klar skillelinje 
i den danske befolknings holdning til flygtninge og indvandrere. 
enten var man en mere eller mindre ubetinget støtte af en liberal 
udlændingepolitik, eller også mente man, at en sådan politik på sigt 
ville skabe alvorlige spændinger i det danske samfund af kulturel 
og religiøs karakter.

1986-1992 

I perioden 1986 til 1992 var der vel ikke stille om udlændingepo-
litikken, men debatten var begrænset i forhold til årene, der fulgte 
efter. danmark havde fortsat en borgerlig regering ledet af Poul 
Schlüter, og denne regering (hvad enten det var en firkløverrege-
ring, en VkR-regering eller en Vk-regering) måtte til venstre for 
sig støtte sig til det radikale Venstre. dette betød, at Venstre og de 
konservative var passive i udlændingepolitikken, idet de to partier 
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måtte tage parlamentarisk hensyn til det radikale Venstre, der i hele 
perioden 1983 til 2008 aldrig stemte for en betydelig stramning og 
ofte ønskede yderligere liberaliseringer af udlændingeloven. forslag 
til stramninger af den danske udlændingelov blev derfor udelukkende 
fremsat af fremskridtspartiet, men dette parti stod isoleret i dansk 
politik, og denne isolation var særlig tydelig i udlændingepolitiske 
spørgsmål, hvor fremskridtspartiet fra folketingets talerstol ofte blev 
beskyldt for racistiske tendenser og for at have et menneskesyn, som 
ingen af de andre partier – heller ikke Venstre og det konservative 
folkeparti – kunne dele. det er ret påfaldende, at de øvrige partier, 
når de diskuterede med fremskridtspartiet i folketingssalen, brugte 
forholdsvis megen tid på at diskutere fremskridtspartiets form snarere 
end det indhold, som lå i partiets forslag.

At fremskridtspartiet var en meget markant modstander af den 
førte danske udlændingepolitik, er der ingen tvivl om. Argumen-
terne imod udlændingepolitikken skiftede dog karakter, efterhån-
den som tiden skred frem. Helt op til starten af 1990’erne brugte 
fremskridtspartiet (Mogens Glistrup var her en undtagelse, idet han 
allerede fra 1985 sagde om »muhammedanerne«, at de udgjorde 
en alvorlig trussel mod danmark og den danske kultur) som oftest 
økonomiske argumenter, når de skulle tale imod den førte udlæn-
dingepolitik. Især de flygtninge – men også de familiesammenførte 
– der kom til danmark, belastede ifølge fremskridtspartiet unødigt 
den danske økonomi, og det stigende antal udlændinge i dan-
mark var en byrde for især den dårligst stillede del af den danske 
befolkning. først fra 1990’erne begyndte de kulturelle og religiøse 
argumenter for alvor at gøre sig gældende, idet fremskridtspartiet 
og andre modstandere af den liberale udlændingelov i stigende grad 
hæftede sig ved, at en meget stor del af de anerkendte flygtninge og 
familiesammenførte kom fra muslimsk dominerede lande. de øko-
nomiske argumenter mod flygtninge- og indvandrerpolitikken blev 
opretholdt, men der kom stadig mere fokus på det, modstanderne 
af en liberal lovgivning opfattede som en bekymrende udvikling 
på det kulturelle og religiøse område.
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1992-1997 

I perioden 1992 til 1997 tog den offentlige debat om udlændin-
gepolitikken i betydelig grad til i styrke. Samtidig skete der på 
det parlamentariske plan det, at den borgerlige Vk-regering måtte 
træde tilbage i januar 1993 på grund af den såkaldte tamilsag. Ven-
stre og det konservative folkeparti kom i opposition, og det kunne 
næsten med det samme aflæses i deres politiske markeringer i ud-
lændingepolitikken. de to partier ønskede nu ganske væsentlige 
stramninger i udlændingepolitikken, hvor bl.a. de facto-begrebet 
og retten til familiesammenføring skulle ophæves. dette betød, at 
der tegnede sig en situation, hvor fremskridtspartiet ikke længere 
var det eneste parti, der ønskede at tilbagerulle en stor del af lov-
givningen fra 1983. 

dette blev yderligere forstærket, da fremskridtspartiet blev 
sprængt i 1995. Med dannelsen af dansk folkeparti var der for 
første gang i danmark skabt et parti, der havde en stram udlændin-
gepolitik som det afgørende omdrejningspunkt. dansk folkeparti 
gik samtidig ret hurtigt væk fra fremskridtspartiets grundlæggende 
ønske om en betydeligt mindre stat og hen imod et ønske om på en 
række afgørende områder at bevare den danske velfærdsstat. derfor 
blev det forholdsvis hurtigt klart, at partiet ville være i stand til at 
konkurrere effektivt med Socialdemokratiet om især de arbejder-
vælgere, der økonomisk var tilhængere af en stor velfærdsstat, men 
i udlændingepolitikken i voksende grad ikke følte sig repræsenteret 
af Socialdemokratiet.

debatten om de flygtninge og indvandrere, der kom til dan-
mark i stigende tal, tog generelt kraftigt til. Især omkring midten af 
1990’erne kom diskussionen om flygtninge og indvandreres over-
repræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. tilbage i 1980’erne var 
det flere gange blevet hævdet, at personer af udenlandsk herkomst 
snarest var relativt mindre kriminelle end danskerne. dette billede 
kunne ikke længere opretholdes i 1990’erne, da det kom til at stå 
klart – efter udarbejdelsen af kriminalitetsstatistikker ud fra national 
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baggrund – at personer med udenlandsk baggrund havde en væ-
sentlig overkriminalitet. tallene er løbende blevet forsøgt forklaret 
med indvandrernes lave sociale status, men også denne forklaring er 
i stigende grad kommet under pres, idet selv en korrektion for social 
status efterlader den kendsgerning, at personer med især en muslimsk 
kulturbaggrund er voldsomt overrepræsenterede i de grove krimi-
nalitetskategorier som røveri, grov vold og voldtægt.

På det økonomiske område kom det også her omkring midten 
af 1990’erne til at stå klart, at indvandringen fra den tredje verden 
ikke var en økonomisk gevinst for det danske samfund, men det 
modsatte. de præcise tal har hele tiden været svære at afdække, men 
et forsigtigt skøn siger, at indvandringen fra den tredje verden i dag 
i 2008 betyder en nettoudgift på i hvert fald 30 milliarder kroner 
om året. et modargument lød, at indvandrerne og flygtningene 
efterhånden ville opnå en beskæftigelse som danskerne, men i 2008 
kan det konstateres, at det langt fra er tilfældet, hvorfor udgifterne 
da også som nævnt er betydelige. 

det gælder for både den økonomiske diskussion og diskussionen 
om kriminalitet, at ekstra Bladet fra 1995 og indtil 2000 gik over 
til at beskrive indvandringen til danmark meget kritisk. Ved kam-
pagner som »Godhedens pris« og »de fremmede« satte ekstra Bladet 
fokus på de kulturforskelle, som avisens ledelse under chefredaktør 
Sven ove Gade mente, var afgørende for at forstå den ringe grad 
af integration, der fandt sted i det danske samfund af de etniske 
minoriteter. ekstra Bladet blev voldsomt kritiseret af dele af den øv-
rige presse for at hænge svage grupper ud, mens chefredaktør Sven 
ove Gade insisterede på, at det var afgørende at tage diskussionen 
om, hvad danmark var for et land, og hvorvidt et flertal af den 
danske befolkning ønskede en grundlæggende befolkningsmæssig 
forandring af landet. 

I takt med den stigende indvandring gik en række organisationer 
aktivt ind i debatten og forsøgte at påvirke den til fordel for, at dan-
mark fortsat skulle modtage et stort antal flygtninge og familiesam-
menførte hvert år. Især det danske Center for Menneskerettigheder 
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(senere Institut for Menneskerettigheder) og dansk flygtningehjælp 
var aktive i debatten. det er ret påfaldende, at begge disse organisa-
tioner – ligesom tilfældet var med en række andre mindre organisa-
tioner – hævdede at være neutrale, tilstræbt objektive aktører i den 
danske udlændingedebat. I praksis var både Center for Menneskeret-
tigheder og dansk flygtningehjælp næsten helt entydigt at finde ét 
sted, nemlig til forsvar for en fortsat betydelig indvandring til dan-
mark. Begge organisationer slog ofte fast som en kendsgerning, at 
det ikke kunne lade sig gøre at mindske tilstrømningen til danmark, 
idet danmark ifølge disse var bundet af en række konventioner, der 
kun efterlod et meget begrænset spillerum for politikerne. 

I forlængelse af de humanitære organisationers deltagelse i debat-
ten er det interessant at bemærke, at det lidt før midten af 1990’erne 
blev almindeligt at referere til, at danmark i praksis var blevet 
til et både multietnisk og multikulturelt samfund. før da havde 
det i reglen heddet, at antallet af personer af fremmed herkomst i 
danmark var så beskedent, så det ikke var rimeligt at forlange en 
begrænsning af tilstrømningen af udlændinge til danmark. da det 
punkt var nået, hvor det gav dårlig mening at hævde, at antallet 
af flygtninge og indvandrere var meget lavt – af den simple grund 
at der var kommet et antal, der ikke gjorde et sådant argument 
holdbart – fandt der altså et skifte i argumentationen sted, så det i 
stedet hed, at det multikulturelle samfund var en kendsgerning, og 
at det ikke lod sig gøre at ændre på dette forhold.

1997-1999

det er slående, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen i anden 
halvdel af sin embedsperiode (han sad som statsminister fra januar 
1993 til november 2001) fik sværere og sværere ved at legitimere 
Socialdemokratiets udlændingepolitik over for de socialdemo-
kratiske vælgere. Han genvandt ganske vist højst overraskende 
magten ved folketingsvalget i marts 1998, sandsynligvis fordi han 
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og Socialdemokratiet havde held med at fremstille partiet Venstre 
som klart til højre i den økonomiske politik og altså som et parti, 
der ville rulle væsentlige dele af velfærdsstaten tilbage. 

Allerede i 1997 havde SR-regeringen skiftet indenrigsminister, 
idet Birte Weiss – der blev anset for »slapper« i udlændingepolitik-
ken – blev skiftet ud med Århus’ borgmester thorkild Simonsen. 
eftersom en del socialdemokratiske borgmestre fra kommuner med 
mange flygtninge og indvandrere igennem en årrække havde været 
kritiske over for den førte udlændingepolitik, blev dette skifte set 
som et signal om, at tilstrømningen til danmark ville blive begræn-
set. om thorkild Simonsens knap to et halvtårige embedsperiode 
som indenrigsminister kan det dog slås fast, at han praktisk talt 
ikke kom igennem med en eneste stramning af udlændingeloven. 
Han lagde ud med at ville afskaffe de facto-begrebet for flygtninge, 
men endte med ikke engang at kunne gennemføre en særlig in-
troduktionsydelse for nytilkomne flygtninge. Hvis succeskriteriet 
for thorkild Simonsen skulle måles i hans evne til at gennemføre 
lovgivning, der begrænsede tilstrømningen af udlændinge til dan-
mark, må han siges at være en ret eklatant fiasko. det er da også 
påfaldende, at det radikale Venstre ved flere lejligheder udtrykte 
stor tillid til, at man kunne få forhindret egentlige stramninger med 
thorkild Simonsen som indenrigsminister. 

om Socialdemokratiet i øvrigt kan det siges, at partiet i denne 
periode fortsat var præget af på højt parlamentarisk niveau at have 
repræsentanter, der plæderede for en liberal udlændingepolitik. 
dorte Bennedsen var en af disse. langt op i 1990’erne var det 
hendes opfattelse, at hvis blot »facts og tal« kom på bordet, ville 
det aflive myterne om indvandringen til danmark som noget, der 
kunne være et problem.

den flygtninge-indvandrergruppe, der, ligesom i den foregående 
periode, stod mest blæst om, var den somaliske. Især fremtræ-
dende politikere og embedsmænd i Aalborg og Århus kommuner 
gengav i pressen en række af de problemer, der set fra deres syns-
punkt gjorde sig gældende for denne gruppe, som f.eks. særligt 
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høj arbejdsløshed, proformaskilsmisser, der sikrede højere sociale 
ydelser, og generelt høj kriminalitet blandt unge somaliske mænd 
og drenge. Samtidig blev der blandt somaliere ved dNA-tests kon-
stateret en lang række forsøg på at omgå reglerne ved familiesam-
menføring, så også fjernere slægtninge kunne komme til danmark. 
det er påfaldende, at somaliske talsmænds udtalelser stod i åbenbar 
kontrast til de tal, som kommunerne og de statslige myndigheder 
kunne fremlægge. for somaliere som for andre indvandrergrupper 
kan generelt registreres et udtalt ønske om, at det danske samfund 
skulle stille bedre faciliteter til rådighed for disse grupper, og det 
blev ofte hævdet, at integrationsproblemerne ville blive løst, hvis 
de offentlige myndigheder bevilligede flere penge. 

endelig er perioden 1997-1999 kendetegnet ved, at udvalgte 
højtuddannede samfundsgrupper som præster og biskopper tog 
initiativ til at bekæmpe, hvad de så som fremmedfrygt i befolk-
ningen, og også for disse grupper gjaldt det, at de hævdede – som 
tilfældet var det med politikere på højt niveau – at mere infor-
mation ville aflive de myter, der gjorde, at mange danskere var 
bekymrede over udviklingen.

1999-2001

I perioden 1999 til 2001 kulminerede debatten om flygtninge og 
indvandrere. og så er det nok mere korrekt at sige, at debatten om 
muslimer og islam var på sit højeste i disse år. kun meget sjældent 
blev indvandrergrupper fra andre kulturer end den muslimske dis-
kuteret. også i dag i 2008 er debatten intens, men det var, som om 
disse ca. to år omkring årtusindskiftet markerede et højdepunkt 
både hos modstandere og tilhængere af en liberal indvandrings-
politik. også debatten fra fremtrædende muslimsk hold var meget 
åben. Imamer som fatih Alev, Abdul Wahid Pedersen og Ahmed 
Abu laban plæderede mere eller mindre åbenlyst for, at det dan-
ske samfund og den danske befolkning måtte indse, at muslimsk 
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kultur i en vis udstrækning burde indgå i dansk kultur. det blev 
somme tider kaldt »integration begge veje« og indikerede, at islam 
– efterhånden som dens tilhængere blev mere talrige i det danske 
samfund – kunne og skulle supplere dansk kultur.

Samtidig fortsatte den politiske debat. folketingets åbningsde-
bat i 1999 markerede et højdepunkt i uforsonlighed mellem So-
cialdemokratiet og dansk folkeparti. Statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen forsøgte ved at betegne dansk folkeparti som »ikke 
stuerent« at lægge endegyldig afstand til partiet, og hans hensigt 
var vel at udgrænse dansk folkeparti, så – hvis det var lykkedes 
– dets mandater ikke blev regnet med, når mulighederne for at 
skabe flertal i folketinget skulle undersøges. en lignende taktik har 
fundet sted i mange år i f.eks. Belgien, hvor det indvandrerkritiske 
parti Vlaams Belang bliver ignoreret, når politikerne fra de andre 
partier skal finde flertalsmuligheder. I praksis har det betydet, at 
f.eks. flertalskoalitionen i Antwerpens bystyre i en del år er blevet 
tegnet af, hvad der i danmark ville svare til Socialdemokraterne, 
Venstre og det konservative folkeparti. I danmark lykkedes dette 
forsøg som bekendt ikke. tværtimod var Poul Nyrup Rasmussens 
udtalelse en gave til dansk folkeparti. den del af Socialdemokra-
tiets arbejdervælgere, der i en årrække ikke havde været enige i 
partiets udlændingepolitik, kunne konstatere, at deres uenighed i 
den førte politik blev karakteriseret som ikke stueren, og resultatet 
af Nyrup Rasmussens udtalelse var, at dansk folkeparti gik kraftigt 
frem i meningsmålingerne. 

den socialdemokratiske splittelse på det udlændingepolitiske om-
råde fremstod i øvrigt mere og mere tydeligt. Mellem indenrigs-
minister karen Jespersen i den ene lejr og miljø- og energiminister 
Svend Auken i den anden var der meget langt. de to fremtrædende 
politikere var fundamentalt uenige, både med hensyn til det antal 
udlændinge der burde komme til danmark om året, og med hensyn 
til hvilken grad af tilpasning der skulle finde sted fra udlændingenes 
side til det danske samfund. Ikke mindst store partier skal normalt 
gabe over, hvad der kan være forholdsvis store meningsforskelle. 
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der kan dog næppe findes en større intern konflikt i efterkrigstiden 
hos noget politisk parti end den socialdemokratiske splittelse om 
udlændingepolitikken i årene op til folketingsvalget i 2001. 

Ved siden af dansk folkeparti markerede Venstres Birthe Rønn 
Hornbech sig som lidt af en enmandshær i dansk politik. Hun 
markerede ofte afstand til dansk folkeparti, men hun gav udtryk 
for villighed til at stramme den danske udlændingelovgivning på 
væsentlige områder, f.eks. ved fjernelse af de facto-begrebet. Sam-
tidig betonede hun flere gange, at i danmark gjaldt dansk kultur 
og levevis, og at indvandrere til danmark på en række områder 
havde at indrette sig efter dette forhold.

Ved siden af den løbende debat om kriminalitet begået af per-
soner af udenlandsk herkomst kom i tiden op til 2001 tillige 
diskussionen om det forhold, at politiet var så ildesete i visse 
boligområder, at de risikerede at blive mødt med stenkast, når de 
patruljerede eller skulle foretage anholdelser. Politiets talsmænd 
manede generelt til besindighed over udviklingen og mente skif-
tevis, at problemerne var ved at være under kontrol, skiftevis at 
det danske samfund måtte imødese, at denne udvikling nok ville 
fortsætte i lang tid fremover. 

I forbindelse med debatten om især grov kriminalitet såsom rø-
veriske overfald begået af ikke-danske statsborgere kunne iagttages 
en efterhånden ofte fremført argumentation om, at det ikke under 
nogen omstændigheder burde være muligt at udvise sådanne per-
soner. dette blev begrundet med, at et langvarigt ophold i dan-
mark kunne sidestilles med den ret, som danske statsborgere har, 
nemlig retten til ikke at blive udvist. f.eks. var det leder af det 
danske Center for Menneskerettigheder Morten kjærums opfat-
telse, at sondringen mellem statsborgere og ikke-statsborgere burde 
ophøre, når opholdet i danmark havde været af en vis varighed. 
Argumentationen var og er tankevækkende, al den stund ophøret 
af denne sondring ville bryde med et fundamentalt princip i for-
hold til staterne som indehavere af den suveræne magt til at skille 
sig af med personer, der ikke havde statsborgerskab, og som ansås 
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at udgøre en trussel mod samfundet i kraft af den kriminalitet, de 
havde begået. 

kulturpsykolog kirsten damgaards afdækning af en række af de 
normer, der gjaldt for muslimske drenge og mænd i forhold til danske 
piger, satte fokus på en diskussion, der under forskellige former er 
fortsat lige siden. Nemlig om en stor del af de indvandrede muslimer, 
både mænd og kvinder, har et efter danske begreber stærkt nedsæt-
tende syn på danske piger og kvinder, fordi disse i en muslimsk optik 
er at sammenligne med prostituerede, som man (muslimske drenge 
og mænd) kan bruge efter forgodtbefindende. denne specifikke de-
bat om mange muslimers syn på seksualitet, og under hvilke former 
den kan praktiseres acceptabelt, rammer en helt central diskussion om 
kulturens betydning, og i hvor høj grad kulturforskelle skal vægtes 
i forhold til sociale og økonomiske forhold.

endelig gælder det for perioden 1999 til 2001, at det var her, 
angrebet på New York og Pentagon fandt sted den 11. september 
2001. det er banalt at konstatere, at vi endnu ikke kender de lang-
sigtede betydninger og konsekvenser af dette angreb. I en dansk 
sammenhæng kan det konstateres, at angrebet blev mødt med mas-
sivt chok af den danske befolkning, mens muslimerne i danmark 
i reglen tog afstand fra angrebet, men på den anden side også ofte 
understregede, at angrebet intet havde med islam at gøre. 

2001 og frem

folketingsvalget i november 2001 var skelsættende af flere grunde. 
Socialdemokratiet mistede regeringsmagten. det havde partiet 
gjort før, men da var det sket, fordi det radikale Venstre, der tra-
ditionelt sad med de afgørende mandater og dermed nøglen til 
regeringsmagten, havde skiftet side. dette var ikke tilfældet i 2001, 
hvor det samlede centrum-venstre gik voldsomt tilbage. Venstre, 
det konservative folkeparti og dansk folkeparti vandt tilsammen 
23 mandater, en fremgang der tegnedes udelukkende af Venstre 
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og dansk folkeparti med 14 og 9 mandaters fremgang. der var 
to hovedårsager til denne fremgang for partierne til højre i dansk 
politik. for det første havde Venstre foretaget et markant politisk 
skifte på det økonomiske område. Partiet havde valgt grundlæg-
gende at acceptere den danske velfærdsstat, og samtidig havde Ven-
stre givet udtryk for, at der skulle ske en væsentlig opstramning af 
udlændingepolitikken. dansk folkeparti havde længe inden valget 
slået fast, at man ikke – som tilfældet var med fremskridtspartiet 
– ville rulle velfærdsstaten tilbage, men tværtimod stå som garant 
for, at svage grupper i det danske samfund ville blive tilgodeset af 
det offentlige. Samtidig havde man utvetydigt markeret, at man 
ønskede en kraftig opbremsning i antallet af udlændinge, der kom 
til danmark. tilsammen appellerede Venstre og dansk folkepar-
tis politik i så høj grad til en afgørende del af Socialdemokratiets 
vælgere – nemlig de traditionelle arbejdervælgere, faglærte som 
ufaglærte – at et afgørende skred i dansk politik blev muligt. Selv 
et parti som Sf måtte konstatere, at 20 pct. af de vælgere, der forlod 
partiet ved valget i 2001, var gået direkte til dansk folkeparti. en 
afgørende forudsætning for, at Socialdemokratiet med dets støt-
tepartier havde en naturlig »førstefødselsret« til regeringsmagten, 
var hermed forsvundet, idet en væsentlig del af de vælgere, der 
»naturligt« stemte socialdemokratisk eller til venstre herfor, ikke 
længere som en selvfølge gjorde dette. 

det skal bemærkes, at Socialdemokraterne heller ikke i 2008 
har løst det dilemma, som partiet har, mellem på den ene side et 
vælgerkorps bestående af offentligt ansatte fra middelklassen og 
på den anden side arbejdervælgerne, der også ved valgene i 2005 
og 2007 viste, at de for en stor dels vedkommende ikke stolede på 
partiets politiske linje, ikke mindst i udlændingepolitikken. dansk 
folkeparti har i dag næsten lige så mange vælgere blandt ufaglærte 
arbejdere som Socialdemokraterne. Samtidig er Socialdemokra-
terne presset af både Sf og det radikale Venstre i forhold til de 
offentligt ansattes gunst. Resultatet kan i værste fald for Socialde-
mokraterne blive, at de reduceres til et parti på linje med andre 
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partier, og altså mister den position som partiet, hvorom der har 
stået, hvad man næsten kunne kalde en særlig »fortryllelse«, hvorfra 
regeringsmagten udgik. 

det skal i forbindelse med diskussionen om Socialdemokratiet 
huskes, at uden dette parti havde danmark ikke fået udlændin-
geloven af 1983. Partierne VS (der i 1989 gik ind i enhedslisten), 
Sf og det radikale Venstre ville til enhver tid ønske at lempe den 
gældende udlændingelovgivning. disse partier kunne imidlertid 
normalt kun mønstre i underkanten af 20 pct. af stemmerne. kun 
ved at få Socialdemokratiet med sig var der et flertal uden om de 
øvrige partier til fordel for en liberal udlændingelov. om det var 
fordi Socialdemokratiet var i opposition i 1983, eller om det var på 
grund af en generel »tidsånd« (eller en blanding af begge dele), at 
danmark i 1983 fik en udlændingelov, der medførte – og medfører 
– den voldsomste debat overhovedet i efterkrigstiden, er umuligt at 
sige. Men det kan slås fast, at Socialdemokratiet kom til at betale en 
pris for sin stillingtagen i udlændingepolitikken. en afgørende del 
af de (arbejder)vælgere, som Socialdemokratiet havde kunnet regne 
med som næsten givne stemmer ved folketingsvalgene, forsvandt 
ved valget i 2001 og de efterfølgende valg.

debatten umiddelbart efter valget i 2001 handlede bl.a. om, hvor-
vidt det overhovedet var muligt at stramme den danske udlændin-
gelovgivning, så det reelt kom til at betyde noget i forhold til det 
antal, der hvert år kom til danmark. Ikke mindst Socialdemokratiets 
daværende udlændingeordfører Ritt Bjerregaard mente, at en mærk-
bar reduktion i antallet af udlændinge ikke var mulig, hvis danmark 
skulle overholde sine internationale forpligtelser. Samtidig blev det et 
tilbagevendende tema, at internationale organisationer, som eCRI 
og europarådet, rettede kraftig kritik af danmark for at tilsidesætte 
sine forpligtelser i forhold til de krav, som disse organisationer mente, 
danmark burde leve op til. det er påfaldende, at der altid var tale 
om en form for juridisk aktivisme, hvorefter danmark ikke blot 
skulle overholde sine undertegnede konventioner, sådan som de var 
formuleret på papiret, men at danmark tillige burde anerkende en 
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fremadskridende udvikling i den internationale menneskerettigheds-
tænkning, hvorefter danmark skulle påtage sig et stigende antal 
forpligtelser i forhold til mennesker af fremmed herkomst, både i 
danmark og uden for landets grænser. 

det viste sig, at stramningerne i den danske udlændingelov vir-
kede. kort tid efter lovens ikrafttræden i sommeren 2002 faldt 
først antallet af asylsøgere – hurtigt og meget kraftigt, til under en 
fjerdedel af gennemsnitstallet i årene op til 2002 – og siden antallet 
af familiesammenførte, til klart under halvdelen i forhold til årene 
forinden. det er et åbent spørgsmål, om stramningerne vil vedblive 
at have en effekt, idet 24-årsreglen i skrivende stund (2008) for alvor 
kan komme til at stå sin prøve, eftersom der er gået seks år, siden 
stramningerne i retten til familiesammenføringer blev gennemført, 
og disse seks år er lig med forhøjelsen af den aldersmæssige grænse 
for familiesammenføring, fra 18 år til 24 år. Hvis det viser sig, at 
ansøgningen om familiesammenføring i mange tilfælde reelt blot er 
blevet udskudt i seks år, kan der muligvis være tale om, at antallet 
af disse ansøgninger vil stige betydeligt i de kommende år. 

det står på den anden side klart, at den danske lovgivning er 
afgørende for antallet af personer, der får adgang til opholds-
tilladelse i danmark. Således kan det konstateres, at de mange 
udsagn, der siden 1983 er fremkommet om, at det ikke var mu-
ligt reelt at begrænse tilstrømningen af udlændinge, ikke havde 
bund i virkeligheden. lovændringen i 2002, der afskaffede de 
facto-begrebet samt retten til familiesammenføring, indtil begge 
parter var fyldt 24 år, er eksempler på, at et parlamentarisk flertal 
kan ændre den kurs, der er blevet udstukket, i dette tilfælde den 
udlændingepolitiske kurs. 

de sidste to års voldsomme begivenheder med Muhammedkrisen 
i februar og marts 2006 og med optøjer og bilafbrændinger i en 
række danske byer og bydele i februar 2008 fortæller os, at debat-
ten om flygtninge og indvandrere i danmark ikke er slut. og igen 
må det præciseres, at det først og fremmest er en debat om islam 
og muslimer. den danske befolkning har i alle årene været delt i 
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forhold til udlændingespørgsmålet. denne deling har aldrig været 
jævn, idet især de danskere, der hurtigst mærkede konsekvenserne 
af den ændrede befolkningssammensætning i deres lokalområder, 
i vidt omfang vendte sig mod den førte udlændingepolitik. På den 
anden side har der blandt den bedrestillede middelklasse været et 
udbredt ønske om, at danmark burde føre en lempelig udlændin-
gepolitik. denne deling af samfundsgrupperne i danmark har ikke 
været entydig, men den har været klar.

det giver god mening at inddele historien om den danske udlæn-
dingepolitik i perioden 1983 til 2008 i to underperioder, nemlig 
før og efter folketingsvalget i 2001. dér mistede det gennemgående 
flertal, der havde tegnet den danske udlændingepolitik i 18 år, mag-
ten. et nyt flertal kom til, og der blev ført en ny politik. Hvad enten 
man er tilhænger eller modstander af en stram udlændingepolitik, 
kan dette reelle politikskifte siges at være glædeligt på den måde, 
at skiftet var et vidnesbyrd om, at den samfundsmæssige udvikling 
ikke er styret af blinde kræfter, men af mennesker, der handler. det 
turde være indlysende at foretrække, at tingene ikke er skæbnebe-
stemte, men at udviklingen kan ændres og vendes af mennesker af 
kød og blod, således også den danske udlændingepolitik. 
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316		Ekstra	Bladet	18-4	og	21-4-1995
317		 Folketinget	 1994-95,	 Forespørgsel	 nr.	 F	 34,	 s.	 1	 og	 Forhandlinger	 1994-95,	 s.	

4471ff
318		Forhandlinger	1994-95,	s.	4476f
319		Ibid.	s.	4478f
320		Ibid.	s.	4480ff
321		Ibid.	s.	4484
322		Ibid.	s.	4486f
323		Ibid.	s.	4490ff
324		Ibid.	s.	4495f
325		Jyllands-Posten	28-6-1995	og	Politiken	24-8-1995
326		Berlingske	Tidende	5-11-1995
327		BT	5-8-1995	og	Kristeligt	Dagblad	10-8-1995
328		Jyllands-Posten	12-8-1995	og	Politiken	11-8-1995
329		BT	21-8-1995
330		BT	12-10-1995
331		Ekstra	Bladet	27-8	og	10-9-1995
332		Jyllands-Posten	5-11-1995
333		Politiken	17-9	og	19-9-1995
334		Sjællandske	Tidende	24-10-1995
335		Det	Fri	Aktuelt,	Information,	Politiken,	Jyllands-Posten	og	Ekstra	Bladet	7-10-1995
336		BT	11-10	og	26-10-1995,	Århus	Stiftstidende	18-10-1995	og	Frederiksborg	Amts	Avis	

19-10-1995
337		Frederiksborg	Amts	Avis	16-4-1996	og	Sjællandske	Tidende	17-4-1996	
338		Folketinget	1995-96,	Lovforslag	nr.	L	47,	s.	1f
339		Forhandlinger	1995-96,	s.	892f
340		Ibid.	s.	896	og	900
341		Berlingske	Tidende	6-1-1996
342		Jyllands-Posten	27-1-1996
343		Ibid.	10-5-1996
344		BT	27-5-1996
345		BT	4-6-1996	og	Frederiksborg	Amts	Avis	8-6-1996
346		Jyllands-Posten	og	Politiken	18-6-1996
347		Berlingske	Tidende	19-6-1996
348		Frederiksborg	Amts	Avis	25-6	og	14-9-1996
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349		Berlingske	Tidende	12-10-1996
350		Ekstra	Bladet	7-12	og	15-12-1996
351		Folketinget	1996-97,	Lovforslag	nr.	L	24.	s.	1
352		Forhandlinger	1996-97,	s.	190
353		Ibid.	s.	191
354		Ibid.	s.	192
355		Ibid.	s.	194f
356		Ibid.	s.	196ff
357		Ekstra	Bladet	21-1,	22-1-1997	og	3-2-1997	og	Berlingske	Tidende	22-1-1997
358		Fyens	Stiftstidende	14-2	og	5-3-1997
359		Aalborg	Stiftstidende	13-3-1997
360		Kristeligt	Dagblad	13-3-1997	og	Fyens	Stiftstidende	15-3-1997	
361		Politiken	23-3-1997
362		Aalborg	Stiftstidende	9-4-1997
363		Århus	Stiftstidende	3-4-1997
364		Aalborg	Stiftstidende	21-5-1997
365		Aktuelt	29-5-1997
366		Aktuelt	12-6-1997	og	Kristeligt	Dagblad	13-6-1997
367		Jyllands-Posten	9-7-1997
368		Berlingske	Tidende	10-7-1997	og	Information	11-7-1997
369		Århus	Stiftstidende	22-7-1997
370		BT	3-8-1997	og	Jyllands-Posten	22-8-1997
371		Jyllands-Posten,	Berlingske	Tidende	og	Politiken	1-9-1997	og	Jyllands-Posten	og	

Aktuelt	2-9-1997
372		Politiken	4-9-1997	og	Politiken	6-9-1997
373		Århus	Stiftstidende	7-9-1997
374		Berlingske	Tidende	og	Politiken	12-9-1997
375		Aktuelt	17-9-1997
376		Politiken	19-12-1997	og	Berlingske	Tidende	10-11-1997
377		Forhandlinger	1996-97,	s.	6030f
378		Ibid.	s.	6032ff
379		Ibid.	s.	6036f
380		Ibid.	s.	6041ff
381		Ibid.	s.	6044ff
382		Ibid.	s.	6050
383		Ibid.	s.	6055ff
384		Ekstra	Bladet	12-4	og	13-4-1997
385		Aktuelt	14-4-1997
386		Berlingske	Tidende	25-4-1997
387		Ekstra	Bladet	8-5-1997
388		Ibid.	23-5,	30-5	og	27-6-1997
389		Frederiksborg	Amts	Avis	4-9-1997	og	Jyllands-Posten	5-9	og	7-9-1997
390		Århus	Stiftstidende	11-9	og	Fyens	Stiftstidende	16-9-1997
391		Jyllands-Posten	3-10-1997
392		Ekstra	Bladet	7-10-1997
393		Berlingske	Tidende,	Århus	Stiftstidende	og	Aktuelt	8-10-1997
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394		Ekstra	Bladet	9-10-1997	og	Fyens	Stiftstidende	12-10-1997
395		Jyske	Vestkysten	22-10-1997
396		Jyllands-Posten	4-11-1997	og	BT	5-11-1997
397		Politiken	6-11-1997
398		Berlingske	Tidende	8-11-1997
399		Fyens	Stiftstidende	12-11-1997	og	Information	14,	15-11-1997
400		BT,	Berlingske	Tidende	og	Politiken	16-11-1997
401		Jyllands-Posten	23-11-1997	og	Aktuelt	29-11-1997
402		Fyens	Stiftstidende	6-12-1997	og	Berlingske	Tidende	6-12	og	8-12-1997
403		Politiken	14-10	og	19-10-1997,	Berlingske	Tidende	16-10-1997	
404		Information	3-11-1997	og	Politiken	9-11-1997
405		Ekstra	Bladet	og	Politiken	13-11-1997
406		Aktuelt	19-11-1997	og	Politiken	24-11-1997
407		Fyens	Stiftstidende	25-11	og	Berlingske	Tidende	29-11-1997
408		Aktuelt	5-12-1997
409		Jyllands-Posten	og	Aktuelt	11-12-1997
410		Berlingske	Tidende	8-11-1997,	Aktuelt	og	Kristelige	Dagblad	10-11-1997
411		Berlingske	Tidende	14,15-11-1997	og	Weekendavisen	14-11-1997
412		Jyllands-Posten	og	Ekstra	Bladet	16-11	og	24-11-1997	
413		 Information	 17-12-1997,	 Politiken	 18,19-12-1997	 og	 Berlingske	 Tidende	 23-12-

1997
414		Information	23-12	og	27-12-1997
415		Berlingske	Tidende	15-6-1998
416		Berlingske	Tidende	2-1-1999
417		Ekstra	Bladet	20-12	og	23-12-1997	og	Information	23-12-1997
418		Berlingske	Tidende	og	Jyllands-Posten	7-1-1998
419		Berlingske	Tidende	13-1-1998	og	BT	14-1	og	17-1-1998
420		Ekstra	Bladet	18-1-1998,	Berlingske	Tidende	19-1-1998	og	BT	23-1-1998
421		BT	8-2	og	13-2-1998
422		Berlingske	Tidende	4-3-1998	og	Århus	Stiftstidende	10-3-1998
423		Berlingske	Tidende	2-4-1998
424		Aktuelt	og	Jyllands-Posten	1-5-1998
425		Information	9-5-1998,	Kristeligt	Dagblad	12-5-1998	og	Aktuelt	19-5-1998
426		Politiken	5-6-1998	og	Aktuelt	6-6,	15-6	og	18-6-1998
427		Ekstra	Bladet	og	BT	19-6-1998	og	Aalborg	Stiftstidende	20-6-1998
428		Jyllands-Posten	21-6-1998	og	Information	22-6-1998
429		Politiken	24-6-1998,	Aktuelt	25-6-1998	og	Berlingske	Tidende	26-6-1998
430		Århus	Stiftstidende	og	Berlingske	Tidende	27-6-1998	og	Ekstra	Bladet	3-7-1998
431		Århus	Stiftstidende	1-2-1998
432		Jyllands-Posten	16-5-1998
433		Ekstra	Bladet	1-3,	10-3	og	17-3-1998
434		Berlingske	Tidende	10-3	og	13-3-1998,	Politiken	10-3-1998	og	Information	26-3-

1998
435		Politiken	22-3-1998	og	Ekstra	Bladet	23-3-1998
436		BT	26,27-3-1998,	Jyllands-Posten	28-3-1998	og	Politiken	28-3-1998
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437		Politiken	9-4-1998
438		Jyllands-Posten	19-4-1998	og	Kristeligt	Dagblad	og	BT	20-4-1998
439		Aktuelt	og	Århus	Stiftstidende	21-4-1998,	Politiken	22-4-1998	og	Jyllands-Posten	

22-4	og	24-4-1998
440		BT	25-4-1998
441		Berlingske	Tidende	1,2-8-1998
442		Berlingske	Tidende	14-8-1998	og	Information	18-8-1998
443		Politiken	1-9-1998
444		Jyllands-Posten	3-11-1998
445		Fyens	Stiftstidende	8-11-1998	og	Berlingske	Tidende	19,20-11-1998
446		Berlingske	Tidende	og	Politiken	2-12-1998
447		Århus	Stiftstidende	15,17	og	22-12-1998
448		Jyske	Vestkysten	12-1-1999,	Fyens	Stiftstidende	1-2	og	5-2-1999	og	Århus	Stiftstidende	

6-3-1999
449		Information	24-12	og	31-12-1998
450		Jyllands-Posten	14,15-1	og	26-1-1999	og	Information	20-1-1999
451		Berlingske	Tidende	2-8-1999	og	Aalborg	Stiftstidende	20-8	og	27-8-1999
452		Berlingske	Tidende,	Politiken,	Jyllands-Posten	og	Aktuelt	14-8-1998
453		Berlingske	Tidende,	Politiken	og	Jyllands-Posten	15-8-1998
454		Fyens	Stiftstidende	17-8-1998
455		Politiken	og	Information	18-8-1998
456		Aktuelt	19-8-1998	og	Information	20-8-1998
457		Kristeligt	Dagblad	22-8-1998,	Berlingske	Tidende	23-8-1998	og	Politiken	24-8-

1998
458		Politiken	26-8-1998	og	Aktuelt	28-8-1998
459		Jyllands-Posten	og	Politiken	14-10-1998
460		Jyllands-Posten	14-11-1998	og	Politiken	15-11	og	17-11-1998
461		Politiken	og	Aktuelt	4-12-1998	og	Information	5-12-1998
462		Politiken	26-2-1999
463		Århus	Stiftstidende	13-4-1999	og	Kristeligt	Dagblad	14-4-1999
464		Politiken	1-6-1999
465		Jyllands-Posten	21-6	og	23-6-1999
466		Aalborg	Stiftstidende	8-9-1999	og	Fyens	Stiftstidende	9-9-1999
467		Politiken	13,14-9-1999	og	Information	15-9-1999
468		Jyllands-Posten	4-10-1999	og	Aalborg	Stiftstidende	og	Århus	Stiftstidende	7-10-

1999
469		Jyske	Vestkysten	22-10-1999
470		BT,	Ekstra	Bladet	og	Politiken	24-11-1999
471		Aktuelt	26-11-1999
472		Kåre	Bluitgen,	Nye danskere, s.26
473		Kristeligt	Dagblad	27-10-1998
474		Aktuelt	2-11-1998
475		Kristeligt	Dagblad	7-11-1998
476		Ekstra	Bladet	15-1-1999
477		Politiken	22-10-1998	og	Kristeligt	Dagblad	23-10-1998
478		Jyllands-Posten	1-11-1998
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479		Kristeligt	Dagblad	9-1	og	6-2-1999	og	Berlingske	Tidende	6-2-1999
480		Information	11-2-1999
481		Politiken	og	Jyllands-Posten	20-2	og	Berlingske	Tidende	27-2-1999
482		Berlingske	Tidende	9-3	og	16-3-1999	og	Information	17-3-1999
483		Ekstra	Bladet	26-5	og	Information	26,27-5-1999
484		Kristeligt	Dagblad	1-6	og	5-6-1999
485		Jyllands-Posten	18-7-1999
486		Kristeligt	Dagblad	14-7	og	BT	17-7-1999
487		Århus	Stiftstidende	29-7	og	31-7-1999	og	Ekstra	Bladet	og	Kristeligt	Dagblad	30-7-

1999
488		Berlingske	Tidende	31-7-1999,	Århus	Stiftstidende	1-8-1999	og	Jyllands-Posten	2-8-

1999
489		Weekendavisen	6-12-1999
490		Aalborg	Stiftstidende	og	Børsen	6-4-1999	og	Kristeligt	Dagblad	og	Berlingske	Tidende	

7-4-1999
491		Weekendavisen	9-4-1999
492		Politiken	og	BT	15-4-1999
493		Aktuelt	19-4-1999	og	Jyllands-Posten	22-4-1999
494		Ekstra	Bladet	16-5-1999
495		Berlingske	Tidende	4-7-1999	og	Århus	Stiftstidende	5-7-1999
496		Berlingske	Tidende	13-7	og	15-12-1999	og	Jyllands-Posten	29-8-1999
497		Jyllands-Posten	1-6-2000
498		Politiken	3-6-1999	og	Politiken	og	Berlingske	Tidende	10-6-1999
499		Kristeligt	Dagblad	9-8-1999
500		Jyllands-Posten	4-11-1999
501		Berlingske	Tidende	18-1-2000
502		Berlingske	Tidende	16,17	og	20-6	og	6-7-1999
503		Information	20-7,	Politiken	21-7	og	Aktuelt	28-7-1999
504		Jyllands-Posten	10,11-8-1999,	Aktuelt	11-8-1999	og	Information	12-8-1999
505		Jyske	Vestkysten	12-8	og	25-8-1999
506		Ekstra	Bladet	og	Jyske	Vestkysten	13-8-1999
507		Jyllands-Posten	22-9-1999
508		Politiken	15-11	og	Ekstra	Bladet	og	Information	17-11-1999
509		Jyllands-Posten	og	Aktuelt	18-11-1999	og	Information	20-11-1999
510		Folketingstidende	1999-2000,	s.	109ff
511		Ibid.	s.	114
512		Ibid.	s.	168f
513		Aktuelt	2-10	og	14-10-1999
514		Berlingske	Tidende	9-10	og	13-10-1999,	Aktuelt	9-10-1999,	Politiken	9-10	og	15-10-

1999	og	Ekstra	Bladet	18-10-1999
515		Århus	Stiftstidende	10-10-1999	og	Aalborg	Stiftstidende	13-10-1999
516		Politiken	og	Berlingske	Tidende	16-10-1999	og	Fyens	Stiftstidende	og	Jyllands-Posten	

17-10-1999
517		Berlingske	Tidende	19-10,	21-10	og	23-10-1999
518		Ekstra	Bladet	21-10-1999	og	Berlingske	Tidende	22-10-1999
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519		Aktuelt	17-11-1999
520		Politiken	6-12	og	10-12-1999	og	Jyllands-Posten	23-12-1999
521		Jyske	Vestkysten	18-11	og	Kristeligt	Dagblad	19-11-1999
522		Aktuelt	og	Jyllands-Posten	4-12-1999	og	Information	4-12	og	6-12-1999
523		Berlingske	Tidende	16-12	og	21-12-1999	og	Jyllands-Posten	21-12-1999
524		Jyllands-Posten	og	Aktuelt	23-12-1999
525		Ekstra	Bladet	26-12-1999
526		Politiken	1-1-2000	og	Jyllands-Posten,	BT	og	Ekstra	Bladet	2-1-2000
527		Kristeligt	Dagblad	og	Information	4-1-2000
528		Aktuelt	6-1	og	10-1-2000,	Ekstra	Bladet	11-1-2000	og	Jyllands-Posten	12-1-2000
529		Weekendavisen	14-1-2000	og	Kristeligt	Dagblad	28-1-2000
530		Politiken	11-1-2000	og	Ekstra	Bladet	13-1	og	18-1-2000
531		BT	17-1-2000
532		Kristeligt	Dagblad	20-1-2000	og	Information	og	Politiken	22-1-2000
533		Jyllands-Posten	og	Berlingske	Tidende	26-1-2000
534		Berlingske	Tidende	og	Ekstra	Bladet	29-1	og	30-1-2000
535		Jyllands-Posten	30-1-2000	og	Nordjyske	Stiftstidende	og	Ekstra	Bladet	31-1-2000
536		Jyske	Vestkysten	og	Fyens	Stiftstidende	1-2-2000
537		Ekstra	Bladet	6-1-2000	og	JP-Århus	7-1-2000
538		Ekstra	Bladet	18-1-2000
539		Jyllands-Posten	5-1-2000	og	Information	1-2-2000
540		BT	30-1-2000	og	Jyllands-Posten	og	Politiken	1-2-2000
541		Berlingske	Tidende	1-2	og	4-2-2000,	Århus	Stiftstidende	2-2-2000	og	Politiken	5-2-

2000
542		Ekstra	Bladet	20-2-2000
543		Berlingske	Tidende	og	Weekendavisen	3-3-2000
544		Politiken	9-3-2000
545		Jyllands-Posten	11-3-2000
546		Information	11-4-2000	og	Jyllands-Posten	27-4-2000
547		Berlingske	Tidende	8-4-2000	og	Ekstra	Bladet	6-4-2000
548		Kristeligt	Dagblad	7-2	og	8-2-2000	og	BT	8-2-2000	
549		BT	10-2-2000	og	Berlingske	Tidende	11,12-2-2000
550		Børsen	14-2-2000
551		Aktuelt	og	Politiken	26-2-2000
552		Aktuelt	4-3-2000	og	Jyllands-Posten	6-3-2000
553		Jyske	Vestkysten	9-3-2000	og	Politiken	og	Jyllands-Posten	10-3-2000
554		Århus	Stiftstidende	og	Ekstra	Bladet	15-3-2000
555		Politiken	17-3-2000,	Information	29-3-2000	og	BT	31-3-2000
556		Jyllands-Posten	16-4	og	21-5-2000,	Aktuelt	13-5-2000	og	Kristeligt	Dagblad	17-5-

2000
557		JP-Århus	og	Jyllands-Posten	5-3-2000
558		JP-Århus	10-3-2000
559		Information	7-3	og	16-3-2000
560		Jyllands-Posten	20-3,	22-3	og	23-3-2000	og	Information	21-3-2000
561		Berlinske	Tidende	21-1-2001
562		Aktuelt	27-3-2000	og	Jyllands-Posten	28-3-2000
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563		Jyllands-Posten	30-3-2000	og	Ekstra	Bladet	1-4-2000
564		Fyens	Stiftstidende,	Information	og	Politiken	2-3-2000
565		Fyens	Stiftstidende,	Information,	Berlingske	Tidende,	Politiken	og	Ekstra	Bladet	3-

3-2000
566		Jyllands-Posten,	Berlingske	Tidende,	Politiken,	Jyske	Vestkysten	og	Information	4-3-

2000
567		Berlingske	Tidende	5-3-2000	og	Politiken	6-3-2000
568		Fyens	Stiftstidende	og	Politiken	7-3-2000	og	Berlingske	Tidende	8-3-2000
569		Jyske	Vestkysten	og	Aktuelt	15-3-2000
570		Fyens	Stiftstidende	18-4-2000	og	Politiken	27-4-2000
571		Jyllands-Posten	og	BT	28-4-2000
572		Fyens	Stiftstidende	3-8-2000	og	Jyllands-Posten	5-8-2000
573		Berlingske	Tidende	30-8-2000	og	Politiken	1-9-2000
574		Berlingske	Tidende	4-10-2000	og	BT	10-10-2000
575		BT	12-10-2000,	Aktuelt	20-10-2000	og	Politiken	19-11-2000
576		BT	13-10-2000	og	Århus	Stiftstidende	14-10-2000
577		BT	12-1-2001
578		JP-Århus	3-4-2000	og	Jyllands-Posten	4-4-2000
579		Berlingske	Tidende	26-4	og	28-4-2000	og	Politiken	27-4-2000
580		Jyllands-Posten	24-5-2000,	Århus	Stiftstidende	1-6	og	3-6	og	4-6-2000	og	Information	

2-6-2000
581		Berlingske	Tidende	28-8	og	1-9-2000	og	Information	og	Jyllands-Posten	31-8-2000	
582		Jyllands-Posten	15-11-2000
583		Århus	Stiftstidende	5-2-2001	og	JP-Århus	14-2-2001
584		Århus	Stiftstidende	20-12-2000
585		Aalborg	Stiftstidende	20-10-2000
586		Jyllands-Posten	14-1-2001	og	Politiken	15-1-2001
587		JP-Århus	21-1-2001,	Information	24-1-2001	og	Kristeligt	Dagblad	9-2-2001
588		Berlingske	Tidende	3-3	og	31-3-2001
589		Jyllands-Posten	29-5-2001
590		Information	27-6	og	Fyens	Stiftstidende	15-7-2001
591		Politiken	11-8	og	Berlingske	Tidende	12-8-2001
592		Jyske	Vestkysten	15-6-2000
593		Jyllands-Posten	9-6-2000,	Aktuelt	21-6-2000	og	Ekstra	Bladet	23-6-2000
594		Aktuelt	10-7-2000	og	Berlingske	Tidende	10-8-2000
595		Information	27-7-2000
596		Jyllands-Posten	15,16-8-2000
597		Berlingske	Tidende	21-8-2000	og	Aktuelt	25-8-2000
598		BT	9-9-2000	og	Politiken	10-9-2000
599		Politiken	15-3-2001
600		Politiken	21-3,	Berlingske	Tidende	og	BT	22-3	og	Aktuelt	27-3-2001
601		Århus	Stiftstidende	27-3	og	Weekendavisen	30-3-2001
602		BT	17-4-2001
603		Ekstra	Bladet	6-5-2001
604		Berlingske	Tidende	10-5	og	Weekendavisen	og	BT	23-5-2001
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605		Ekstra	Bladet	29-5-2001
606		Berlingske	Tidende	2-12-2000
607		BT	23-12-2000,	Jyllands-Posten	24-12-2000	og	Politiken	28-12-2000
608		Jyllands-Posten	5-1-2001
609		Jyske	Vestkysten	13-1-2001
610		Aktuelt	9-2-2001
611		Weekendavisen	23-2-2001
612		Berlingske	Tidende,	Politiken,	Jyllands-Posten,	Ekstra	Bladet	og	BT	24-2-2001
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662		Politiken	13-10	og	27-10-2001
663		Nordjyske	Stiftstidende	21-10,	BT	22-10	og	Kristeligt	Dagblad	23-10-2001
664		Politiken	10-11	og	Information	13-11-2001
665		Politiken	24-11-2001
666		Information	23-11	og	Politiken	25-11-2001
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747		Fyens	Stiftstidende	4-8	og	Jyllands-Posten	5-8-2003
748		Jyllands-Posten	11-8	og	15-8	og	Weekendavisen	15-8-2003
749		Politiken	21-9,	23-9	og	9-10-2003
750		Politiken	4-12-2003
751		Weekendavisen	1-8-2003
752		BT	8-8-2003
753		Århus	Stiftstidende	10-8	og	JP-Århus	12-8	og	13-8-2003
754		BT	26-8-2003
755		JP-København	17-9	og	BT	29-9-2003
756		Information	1-1--2003
757		Berlingske	Tidende	og	Jyske	Vestkysten	2-11-2003
758		Berlingske	Tidende	25-11-2003
759		Berlingske	Tidende	26-1-2004
760		Jyllands-Posten	9-7	og	Berlingske	Tidende	9-7	og	10-7-2004
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767		Politiken	15-1	og	Information	17-1-2005
768		Jyllands-Posten	24-1	og	Politiken	3-2-2005
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788		Berlingske	Tidende	10-12	og	11-12	og	Jyllands-Posten	11-12-2004
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802		Berlingske	Tidende	og	Jyllands-Posten	21-7-2004
803		Ekstra	Bladet	2-8,	Jyllands-Posten	2-8	og	3-8	og	Politiken	3-8-2004
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805		Berlingske	Tidende	11-8	og	12-8	og	Nordjyske	Stiftstidende	13-8-2004
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809		Berlingske	Tidende	14-10-2004
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819		Berlingske	Tidende	4-7-2005
820		Information	16-8,	Århus	Stiftstidende	og	JP-Århus	17-8-2004
821		Politiken	og	Berlingske	Tidende	18-8-2004
822		Berlingske	Tidende	22-8-2004
823		Politiken	15-12	og	Weekendavisen	22-12-2005
824		Politiken	16-12-2005
825		Jyllands-Posten	og	Weekendavisen	22-12-2005
826		Politiken	23-12,	Weekendavisen	30-12	og	Jyllands-Posten	31-12-2005
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