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INDLEDNING 
Den socialdemokratiske idé om at overflytte asylbehandling og tildeling af asyl fra 
Danmark til Rwanda har vakt massiv kritik fra det danske civil samfund, bla. fra Am-
nesty, Dansk Flygtningehjælp, Dignity og Institut for Menneskerettigheder. Under 
EUs regler er det ulovligt; Den Afrikanske Union kalder det en ny form for kolonia-
lisme, og FNs Flygtningehøjkommissariat fordømmer idéen som ødelæggende for 
den globale flygtningebeskyttelse. 

Kritikerne har kaldt planen usolidarisk, undergravende, inhuman, og desuden 
praktisk umulig at realisere – og gjort opmærksom på de meget dårlige erfaringer 
med tidligere forsøg fra Australien og Israel. Høringssvarene til lovforslaget indeholdt 
en lang række spørgsmål og bekymringer, som regeringen aldrig besvarede. 

Argumenterne for planen om at flytte asylsystemet til Rwanda er følgende:
1) Et mere humant system, fordi farlige rejser og menneskesmuglere undgås.
2) At man kan hjælpe flere for de samme penge i nærområderne.
– ingen af argumenterne holder til et nærmere eftersyn. 

1. Det bliver ikke muligt at søge asyl direkte i det dansk-finansierede center, som re-
geringen håber at indgå en aftale med Rwanda om. Centret skal kun modtage over-
flyttede asylansøgere fra Danmark. Dermed forhindres de farlige rejser til Europa 
logisk set ikke – tværtimod vil de overflyttede med stor sandsynlighed begive sig 
ud på en ny, farlig og dyr flugtrute fra Rwanda. Dermed øger man problemerne 
fremfor at løse dem. De farlige rejser og brugen af menneskesmuglere kan udeluk-
kende forhindres ved at sikre lovlige flugtruter.

2. Socialdemokratiet sammenligner i ramme alvor prisen på et ophold i en FN-lejr i 
Kenya med prisen på at starte et nyt liv i Danmark. De to beløb har intet med hin-
anden at gøre. At tage ansvar for flygtninge handler ikke kun om akut overlevelse, 
men også om stabile og reelle fremtidsmuligheder, som er begrænsede i udvik-
lingslandene. Desuden er Rwanda absolut ikke nærområde for syrere, afghanere, 
iranere og irakere, som udgør de største flygtningegrupper i Danmark.

Endelig er Rwanda et diktatur under massiv overvågning og uden ytringsfrihed, og 
et af Afrikas fattigste og mest overbefolkede lande, som ikke kan garantere flygtnin-
ge et værdigt liv. Danmark modtager FN-kvoteflygtninge fra Rwandas lejre, hvilket 
sætter situationen på spidsen.

Forsvarerne af idéen påstår, at asylsystemet er brudt sammen, og efterlyser alterna-
tiver – men forslaget vil ikke løse problemerne. Tværtimod risikerer de at forværres. I 
denne hvidbog har vi derfor samlet de eksisterende og realistiske løsninger på at ud-
vikle et mere humant asylsystem, som kan løse problemerne på en holdbar måde. 

http://refugees.dk/aktuelt/2021/february/inhumant-og-urealistisk-regeringen-boer-droppe-tanken-om-danske-asylcentre-udenfor-europa/
https://au.int/en/pressreleases/20210802/press-statement-denmarks-alien-act-provision-externalize-asylum-procedures
https://www.unhcr.org/neu/dk/52589-horingssvar-fra-unhcr-fns-flygtningeorganisation-2.html
https://arts.unimelb.edu.au/school-of-social-and-political-sciences/our-research/comparative-network-on-refugee-externalisation-policies/blog/externalization-and-the-erosion-of-refugee-protection
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/10/moving-under
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l226/bilag/1/index.htm
http://refugees.dk/fakta/tal-og-statistik/hvor-mange-flygtninge-har-danmark-taget-imod-gennem-aarene-og-hvor-kom-de-fra/
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DEN DANSKE RWANDA-MODEL:
• Asylsøgere skal overføres til Rwanda, som overtager både asylsagsbehandling og 

ansvar for personen – uanset, om der gives asyl eller afslag.
• Screening med klageadgang til Udlændingenævnet vil ske før overførsel, visse 

personer vil være undtaget og kan blive i Danmark. 
• Danmark vil betale for overførsel samt et ukendt beløb til Rwanda.
• Modellen er vedtaget af Folketinget, men der er ingen aftale med Rwanda endnu.
• Storbritannien har allerede fået en lignende aftale med Rwanda, som  

UNHCR anser som ulovlig.

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l226/20201_l226_som_vedtaget.htm
https://www.politico.eu/article/uk-seals-deal-with-rwanda-to-offshore-asylum-migrant-seekers/
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ER ASYLSYSTEMET BRUDT SAMMEN?
Europas asylsystemer har gradvist udviklet sig og forandret sig siden 1950'erne. På 
mange måder fungerer de ikke hensigtsmæssigt. Der er store skævheder i forde-
lingen af nyankomne i de forskellige lande, hvilket Dublin-aftalen snarere bidrager 
til end udligner. Der er også alt for stor forskel imellem, hvordan de enkelte lande 
vurderer den samme asylsag; og endelig er der alt for store forskelle på rettigheder 
og socioøkonomiske muligheder i de enkelte lande for dem, der tilkendes asyl. 

Men det helt grundlæggende paradox er, at Europa på den ene side anerkender ret-
ten til at søge om asyl, men samtidig gør alt for at stoppe asylansøgere i at komme 
hertil og gøre brug af den rettighed. Derfor er rejsen til Europa blevet farligere end 
nogensinde, og forholdene undervejs mere umenneskelige end man kan forestille 
sig. Jo mere adgangen begrænses, jo farligere bliver rejsen.

Den ujævne fordeling af asylansøgere i Europa, både geografisk og tidmæssigt, har 
ført til et internt ræs mod bunden, hvor de enkelte lande har udhulet rettigheder 
og beskyttelse i forsøget på at skræmme asylansøgere væk fra netop deres land – 
og her har Danmark ført an. Øget grænsekontrol, umenneskelige detentionscentre, 
ulovlige push-backs og myndigheders voldsudøvelse er ikke nødvendige løsninger, 
men falliterklæringer.

Der er som sagt masser af problemer i asylsystemet – ikke mindst det danske – men 
et sammenbrud er der ikke tale om, snarere en obstruktion fra staternes side. Der 
er også sket forbedringer undervejs i form af fælles EU-direktiver, og opbygning af 
det fælles asylkontor for EU. Fælles løsninger er konstant under forhandling og ud-
vikling. Desværre står Danmark udenfor de forhandlinger. 

På integrationsområdet er der sket store fremskridt i Europa, særligt i de nordiske 
lande. Langt flere flygtninge kommer hurtigt i arbejde og lærer værtslandets sprog. 
Modtagelsen i de lokale civilsamfund er blevet mere effektiv, og det multietniske 
samliv er blevet naturligt i dagligdagen. Mange lande i Europa har desuden hårdt 
brug for både arbejdskraft og for et tilskud af børn og unge. Her kan flygtninge være 
en del af løsningen. Idéen om at flygtninge kun skal være her i få år og sendes til-
bage for at give plads til nye, er både misforstået og urealistisk – al erfaring viser, at 
flygtninge har brug for langtidsholdbare løsninger, og ikke blot et kort ophold, og at 
de udgør en økonomisk ressource på længere sigt.

Den gode udvikling på integrationsområdet er dog under hårdt pres. I takt med at 
rejsen hertil er blevet farligere og længere, og hele asylområdet mere restriktivt, er 
antallet af asylsøgende børn, der må anbringes pga. mistrivsel steget voldsomt. 

https://www.nb-kommune.dk/2022/02/08/flere-asylboern-mistrives-og-anbringes-borgmester-er-bekymret/
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Den konstante trussel om at få inddraget sin opholdstilladelse stresser mange flygt-
ninge så meget, at det går ud over deres søvn og forhindrer dem i at koncentrere 
sig om studier og arbejde, og de fratages incitamentet til at planlægge en fremtid i 
Danmark. Det er ødelæggende for integrationen.

GLOBAL OG EUROPÆISK SOLIDARITET
Den danske idé om asylmodtagelse i tredjeland bidrager yderligere til den globale 
konkurrence mellem landene om at gøre sig så uattraktiv som muligt, og undergra-
ver dermed både de solidariske løsninger og den enkelte flygtnings rettigheder. Den 
umiddelbare effekt vil blot være, at de andre lande i EU skal modtage vores andel.

Det er utopisk at stoppe tilstrømningen, tværtimod er Europa nødt til at tage en 
større del af ansvaret for verdens fordrevne fremover, og problemet vil stige i takt 
med klimaforandringerne. I dag opholder 85% af verdens flygtninge sig i udvik-
lingslande, hvilket hverken er rimeligt eller holdbart. Når de værtslande, som i dag 
huser rigtigt mange flygtninge, ser et rigt og stabilt land som Danmark forsøge at 
sende vores få flygtninge videre til et udviklingsland, hvordan kan man så forvente 
at de fortsat løfter opgaven? Uden en bedre fordeling vil der opstå flere konflikter og 
destabilisering, som også vil påvirke Europa.

Europa kan modtage langt flere end i dag, hvis ankomsten forberedes og reguleres 
bedre, og ved at indsluse flygtninge som nye borgere mere effektivt end i dag. Løs-
ningen er ikke at etablere mere grænsekontrol, men tværtimod at øge samarbejdet 
og opnå en mere jævn fordeling af ansøgere, og en bedre modtagelse lokalt. 

ANTALLET AF IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I BESKÆFTIGELSE
15-64-årige, som er i beskæftigelse i et lønmodtagerjob. 
Grafik: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

https://drc.ngo/media/oqlnvauu/vi-tager-jo-droemmene-fra-dem-undersoegelse_lovaendringer_2019.pdf
https://www.unhcr.org/neu/dk/data-nogletal-ressourcer
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Asylansøgere pr. 1.000 indbyggere 2020
Udvalgte lande 

 Gra�k: REFUGEES.DK Kilde: UNHCR Global Trends report 2020.
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DEN FARLIGE REJSE TIL EUROPA
Menneskesmuglere, overgreb og dødsfald på flugtruterne er en direkte konsekvens 
af lukkede grænser og høje visumkrav til Europa. Jo sværere det er blevet at komme 
ind i EU, jo dyrere og farligere er rejsen blevet. De farlige rejser og behovet for smug-
lere undgås ikke ved at øge grænsekontrollen og afvise ansøgere, men tværtimod 
ved at lette den lovlige og regulerede adgang. 

Den danske plan om asylmodtagelse i tredjeland løser rent logisk slet ikke proble-
met med de farlige rejser, eftersom man stadig skal til Danmark for at ansøge. Og et 
center i Rwanda vil naturligvis kun være “nærområde” for de afrikanske flygtninge, 
som i forvejen har fravalgt at søge den vej. Langt de fleste asylansøgere i Danmark 
kommer fra Mellemøsten og Centralasien. 

Tværtimod vil det skabe endnu flere farlige rejser med brug af menneskesmuglere, 
da man ikke kan forvente, at flygtningene vil blive i Rwanda. Den gruppe eritreanske 
og sudanesiske flygtninge, som kom fra Israel til Rwanda i 2014-2017, begav sig 
alle ud på rejsen mod Europa efterfølgende, og det samme vil syrere og afghanere 
sandsynligvis gøre. 

Hovedformålet er naturligvis afskrækkelse: at færre ansøger i Danmark. Men med-
mindre samtlige lande i Europa opretter centre udenfor, vil det blot flytte ansøgerne 
fra Danmark over til vores nabolande. Antallet af ansøgere i Danmark er allerede 
ekstremt lavt (se side 12), og de fleste er endt her tilfældigt eller direkte imod deres 
vilje (på vej videre nordpå). Modstanden mod overflytning vil dog være massiv, så 
man må formode at langt de fleste forlader Danmark, hvis de ikke spærres inde.

Hvis de farlige rejser skal undgås, er man nødt til at tage udgangspunkt i flygtninge-
nes egne ønsker om, hvor de ønsker at søge asyl – fx risikerer mennesker deres liv 
for at komme fra Frankrig til England. Ofte sigter flygtningene efter de lande, hvor 
de rent faktisk har bedst chance for at integrere sig: det er afgørende, om man har 
familiemedlemmer, som allerede bor der, taler sproget, og hvilke job- og uddan-
nelsesmuligheder, man ser for sig. Hvis staterne modarbejder flygtningenes egne 
valg, betyder det en voldsom optrapning af kontrolforanstaltninger, fængsling og 
magtanvendelse. Disse ting er ikke bare undergravende for, hvordan et demokratisk 
samfund møder mennesker, som blot påberåber sig retten til at søge asyl, men er 
også vanvittigt dyre i forhold til frivillige løsninger. 

Det er utopisk at forestille sig, at spontane asylansøgninger kan undgås, og at alle 
flygtninge skulle kunne fordeles via FNs kvoter – i dag udgør kvoteflygtninge kun 
få procent af Europas flygtninge. Kvotesystemet har mange fordele og bør absolut 
styrkes, men det kan aldrig erstatte retten til selv at søge asyl. Det er helt nødvendigt 
at lette andre regulære adgangsveje sideløbende.

http://refugees.dk/fakta/tal-og-statistik/hvor-mange-kommer-og-hvorfra/
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OM AT FAVORISERE DE RESSOURCESTÆRKE
Socialdemokratiet mener, at spontan asylansøgning favoriserer de mest ressour-
cestærke. Der er ganske rigtigt en overvægt af yngre mænd blandt dem, der ankom-
mer – men de fleste af dem har faktisk været del af en kernefamilie i hjemlandet. 
Fordi adgangsvejene er ulovlige, og derfor farlige og dyre, er familier tvunget til at 
sende de stærkeste i forvejen, og håbe på at resten kan komme senere via familie-
sammenføring. Og i perioder har op mod 40% af asylansøgerne været børn, så 
billedet er ikke entydigt. 

Regeringens integrationspolitik og udvælgelse af kvoteflygtninge favoriserer faktisk 
klart de mest ressourcestærke. Man stiller høje krav om sprog og fuldtidsjob for at 
kunne opnå permanent ophold, og den lille gruppe kvoteflygtninge udvælges delvis 
ud fra integrationspotentiale. Humanitært ophold til alvorligt syge gives i dag til min-
dre end 10 personer om året.

Den smalle definition af familie øger også favoriseringen af de ressourcestærke, 
idet en voksen flygtning ikke kan gøre sig forhåbninger om at få sine forældre eller 
en enlig søster hertil. En udvidet familiedefinition, f.eks. alle, der har tilhørt samme 
husstand, ville også inkludere de mest sårbare.

At overføre asylansøgere til Rwanda vil på ingen måde favorisere de ressource-
stærke mindre, det kan man derimod kun gøre via lovlige og sikre adgangsveje.

FAMILIEMØNSTER FOR FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE TIL 
DISSE 1995-2018
64% var ved ankomsten del af en kernefamilie. 
Grafik fra Rockwoolfondens Forskningsenhed 2021

http://refugees.dk/fakta/lovgivning-og-definitioner/permanent-ophold/
http://refugees.dk/fakta/lovgivning-og-definitioner/familiesammenfoering-for-flygtninge/
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OM AT HJÆLPE FLERE FOR DE SAMME PENGE
Der er grundlæggende to helt forskellige trin i at sikre flygtninge beskyttelse: akut 
modtagelse og varige fremtidsløsninger. Værtslandenes udgifter i de to situationer 
kan ikke sammenlignes. 

• Den akutte og midlertidige modtagelse, hvor det handler om at overleve og skaffe 
de basale fornødenheder. Det sker ofte i teltlejre, som UNHCR driver i lande som 
Kenya, Libanon og Pakistan, og med uddeling af nødhjælp, som er doneret. Det 
er ikke langtidsholdbare løsninger, da flygtningene sjældent har mulighed for at 
forsørge sig selv, uddanne sig og etablere et rigtigt liv. De har heller ikke borger-
rettigheder i de lande, der lægger jord til. Det samme gælder det langt større antal 
flygtninge, som selv klarer sig, ofte under elendige forhold, uden at have fået tildelt 
en officiel status i værtslandet. Mennesker på flugt fra en kortvarig konflikt eller 
katastrofe kan i nogle tilfælde vende hjem igen efter få måneder eller år. Men alt 
for mange lever under midlertidige forhold i mange år eller hele livet, mens de 
håber på mere langsigtede løsninger. 

• Den varige løsning, hvor flygtningen får tildelt en status og et antal rettigheder, så 
selvforsørgelse og integration bliver muligt. Dette kaldes “durable solutions” i FN-
regi, og kvoteflygtninge (genbosættelse) hører herunder. Mange krige, forfølgelser 
og konflikter i verden strækker sig over 20-30 år, og derfor er det som regel nød-
vendigt at kunne blive permanent i værtslandet. Her har Danmark allerede i dag 
et problem, idet vi kun giver kvoteflygtninge 2 års midlertidigt ophold ad gangen, 
som de kan miste igen.

I den akutte situation er der ofte tale om fattige værtslande, hvor internationale 
donorer dækker de fleste udgifter til flygtningene. Der kan være både positive og ne-
gative økonomiske effekter af flygtningenes tilstedeværelse, men lejrene er sjældent 
en integreret del af lokalsamfundet og økonomien.

I den langsigtede situation bliver flygtningen derimod en integreret og aktiv del af 
værtslandet. Man får tildelt rettigheder og bidrager til gengæld også til sit nye land. 
På kort sigt kan det være en større udgift for værtslandet, men på langt sigt ud-
gør flygtninge generelt et ressourcemæssigt tilskud til et land. Samtidig bidrager 
de penge , som veletablerede flygtninge sender til hjemlandet, i væsentlig grad til 
udvikling og genopbygning af hjemlandet (remitter). 

Det giver ikke mening at sammenligne prisen for en nødhjælp i en pakistansk telt-
lejr med udgiften til at bosætte sig i en dansk kommune. At undervise et barn i en 
dansk skole kan heller ikke alene anses som en udgift – langt de fleste flygtninge-
børn ender med at betale skat i Danmark, og nogle af dem vil en dag starte en stor 
eksportvirksomhed eller udvikle den næste vaccine. Mange unge flygtninge arbej-
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der fx i dag i sundheds- og plejesektoren, hvor der er stort behov for personale, og 
bidrager dermed til samfundet. Efterkommere af flygtninge bidrager for 90 procents 
vedkommende i lige så høj grad som andre danskere.

Hvis man er interesseret i at hjælpe så mange flygtninge som muligt, må man hjælpe 
både akut og langsigtet. Desværre befinder alt for mange flygtninge sig i den akutte, 
midlertidige situation, selvom de ikke har udsigt til at vende hjem, og der er behov 
for at mange flere stærke værtslande som Danmark tilbyder dem en permanent 
løsning. Når flygtninge selv begiver sig på vej og søger spontant asyl, er de tvunget 
til løbe risikoen ved selv at finde en varig løsning.

Regeringens plan om asylmodtagelse i tredjeland tager på ingen måde hensyn til 
den langsigtede beskyttelse, men forholder sig kun til modtagelsen. Rwanda er fx 
på størrelse med Jylland, men har en voksende befolkning på 13,5 mio mennesker, 
hvoraf en stor del er flygtninge, og landet har massive problemer med arbejdsløshed 
og fattigdom, for ikke at tale om menneskerettighedskrænkelser fra diktaturets side. 
Hvis man taler om retfærdighed og humanisme, burde flygtninge tværtimod flyttes 
fra Rwanda til Danmark, hvilket da også sker netop nu med et antal kvoteflygtninge. 

Foto 1: Flygtningelejr på den græske ø Chios, 2020. Frederik Scheuer. 
Foto 2: Asylcenter Kongelunden i Danmark, 2007. Otman Miloud.

https://politiken.dk/indland/art8242483/%C2%BBVi-st%C3%A5r-ikke-med-et-generelt-problem-med-integration%C2%AB
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ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF  
ASYLSYSTEMET

REFORMÉR DUBLIN-AFTALEN, UDFORM EN FORDELINGSNØGLE 
OG HARMONISÉR AFGØRELSER
Dublin-aftalens princip om at en asylsag skal behandles i det første ankomstland 
udgør en åbenlys uretfærdighed og giver en skæv fordeling. Registreringen ved an-
komst på Europas ydergrænse burde ikke betyde, at disse lande skal tage ansvar 
for selve asylsagen. I stedet bør der udvikles en fordelingsnøgle mellem de euro-
pæiske lande for både asylsagsbehandlingen og det eventuelle fremtidige ophold. 
Her kunne man lade sig inspirere af Danmarks fordelingsnøgle for modtagelse af 
nye flygtninge mellem kommunerne, hvor man tager hensyn til mange forskellige 
faktorer, og som generelt accepteres pænt af både flygtninge og kommuner.

En fordelingsnøgle bør tage meget mere hensyn til familierelationer og asylansøge-
rens egne ønsker end Dublin-aftalen gør i dag, hvilket vil føre til færre irregulære 
bevægelser og bedre integration.

Danmark står udenfor EU's retslige samarbejde, og derfor også det fælles asyl-
system. Men hvis en fremtidig fordelingsnøgle skal fungere, må alle landene enes 
om en fælles asylprocedure og afgørelser, som ligger mere på linje. I dag er der alt 
for store forskelle, fx havde en iraker 41% chance for asyl i Tyskland i 2019, men 
kun 8% i Danmark. Danmarks enegang med inddragelse af syriske flygtninges op-
hold udstiller denne problematik, især når tyske domstole beslutter, at Danmark 
ikke længere er et sikkert land for syrere. 

Samlet set er antallet af asylansøgere, som ankommer til Europa, ikke voldsomt 
højt, men fordelingen er meget ujævn. I 2020 modtog Sverige, Tyskland og Frankrig 
hver især ca. 1,2 asylansøgere pr 1.000 indbyggere, og Danmark kun 0,2. Selv i 
rekordåret 2016 udgjorde flygtninge kun 9% af alle udlændinge, der fik ophold i 
Danmark – og i dag er det nede under 1%. I 2020 blev der kun fordelt 489 nye 
flygtninge til kommunerne.

https://us.dk/publikationer/2021/juni/tal-og-fakta-paa-udlaendingeomraadet-2020/
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TAG IMOD FLERE KVOTEFLYGTNINGE
FN's kvoteflygtningesystem fremhæves fra mange sider som den perfekte løsning. 
Det er også en velfungerende løsning, men for det første kan den aldrig stå alene, da 
der altid vil være spontane asylansøgere i verden, og langt fra alle flygtninge kommer 
nogensinde i berøring med UNHCR. For det andet forudsætter det, at antallet af 
modtagerlande hæves betragteligt (der er kun 25 modtagerlande i ordningen p.t.), 
og at hvert enkelt land giver tilsagn om at modtage langt flere kvoteflygtninge end i 
dag. FN anbefalede genbosætning til ca. 1,4 mio i 2020, hvoraf der blev fundet 
plads til 2% (34,400). EU gav samlet set asyl til 212.000 flygtninge i 2020, hvoraf 
kvoteflygtninge kun udgjorde 21.700, altså ca. 10%.

Siden 2015 (dvs. gennem 6 år) har Danmark kun modtaget 235 kvoteflygtninge i 
alt. Til sammenligning modtog Sverige 3.500 i 2020 og 5.400 i 2019. Norge modtog 
1.500 i 2020 og 3.900 i 2019. 

Kvoteflygtninge er “en varig løsning”. Derfor bør Danmarks lovgivning ændres, så-
dan at kvoteflygtninge ikke kan hjemsendes efter få år, som tilfældet er i dag. 

LET ADGANGEN TIL LOVLIG MIGRATION 
Den eneste adgang til ophold for tredjelandes borgere er ofte at søge om asyl, og det 
blander derfor flygtninge og migranter sammen. Der bør åbnes mere op for lovlig 
migration, så asylsystemet ikke udvandes.

Det danske arbejdsmarked har et stigende behov for arbejdskraft – både speciali-
seret og uddannet arbejdskraft på kort sigt, og flere unge mennesker på lidt læn-
gere sigt indenfor alle sektorer. Danske arbejdsgivere vil gerne tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft, og beder om at beløbsgrænsen sættes ned – men en del af dette 
arbejdsbehov kunne dækkes med en mere systematisk modtagelse af flygtninge. 

Asylansøgere bør have ret til at arbejde, og bør have mulighed for at få ophold pga. 
arbejde, hvis de får afslag på asyl, sådan som det er muligt i Sverige og flere andre 
lande. Det løser flere problemer på én gang, og vender en udgift til en indtægt. 

Portugal har netop indgået aftale med Marokko om rekruttering af arbejdskraft, 
med sikring af samme rettigheder som portugisiske arbejdere. Dette gøres dels for 
at dække behovet for arbejdskraft i Portugal, dels for at undgå irregulær indvan-
dring og menneskesmugling. Tyskland har også vedtaget lettere adgang for arbejds-
migranter med en faglig uddannelse.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2021-Executive-Summary.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/37857/portugal-signs-immigration-deal-with-morocco
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TILLAD ASYLANSØGNING PÅ EU'S AMBASSADER
Indtil 2002 var Danmark et af fem andre europæiske lande, hvor man kunne indgive 
en ansøgning om asyl på vores ambassader. Under evakueringen af lokalt ansatte 
fra Afghanistan for nylig så vi noget tilsvarende sat i gang, hvor de danske myndig-
heder lynhurtigt fik udført det mest grundlæggende papirarbejde og fik bragt mere 
end 1.000 personer i sikkerhed. USA og Canada har i mange år haft ordninger, hvor 
man kan søge om et særligt asylvisum fra sit hjemland. 

Der er store fordele ved brugen af ambassader, både for asylansøgerne, som kan 
undgå de farlige rejser, og for modtagerlandet, som på forhånd kan sørge for identi-
fikation og delvis behandle ansøgningen på forhånd. De danske ambassader har al-
lerede i dag ansvaret for identifikation, DNA-test og indrejsevisum, når der ansøges 
om familiesammenføring med en herboende flygtning.

Spaniens regering forhandler i øjeblikket med kirken om oprettelse af humanitære 
korridorer for flygtninge, for at sikre lovlig og sikker adgang. Noget tilsvarende findes 
allerede i Frankrig og Italien.

LET ADGANGEN TIL FAMILIESAMMENFØRING
Flygtninge har ret til familiesammenføring, men kriterierne for hvem, der regnes 
under 'familie' er for snævre, og kravene til dokumentation kan ofte være praktisk 
umulige at opfylde. UNHCR og OECD har i en fælles rapport gennemgået flygtnin-
ges veje til sikre lande og konkluderer, at familiesammenføring er den mest sikre 
og effektive måde for en flygtning at komme i sikkerhed, og at man derfor bør lette 
adgangen. 

Ventetiden i familiesammenføringssager fremkalder psykisk sygdom, og dokumen-
tationskravene fører bl.a. til sager, hvor en far kan få sit barn til Danmark men ikke 
sin kone (barnets mor). Det efterlader ofte de mest sårbare i hjemlandene og ned-
bryder de herboende psykisk.

Under den nylige evakuering af afghanere opererede man med en bredere familie-
definition: alle, som tilhørte samme husstand. Det er en definition, som medtager 
de mest sårbare, og som stemmer langt bedre overens med kulturmønstre i mange 
flygtninges hjemlande. 

Der bør desuden åbnes op for sponsoraftaler, så en person eller en gruppe kan 
påtage sig ansvaret for en flygtning, fx et ekstra familiemedlem. Mange lande har 
allerede etableret muligheder for dette.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/spain-church-and-government-agree-develop-humanitarian-corridors-refugees_en
https://www.oecd.org/migration/UNHCR-OECD-safe-pathways-for-refugees.pdf
http://refugees.dk/fokus/2022/januar/flygtningefaedre-bliver-psykisk-syge-af-at-vente-paa-familiesammenfoering/
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LYT TIL EKSPERTER FOR AT FORBEDRE INTEGRATIONEN
Integrationen i Danmark har udviklet sig til en succeshistorie, selvom de fleste poli-
tikere ynder at tale den ned. Kommuner, virksomheder og civilsamfund har opnået 
valide og brugbare erfaringer med, hvad der er mest effektivt for at få nyankomne 
ind i samfundet og gøre så mange som muligt selvforsørgende. Det store antal flygt-
ninge fra 2016 er blevet langt hurtigere og bedre integreret end mindre årgange 
førhen, så det er ikke kun et spørgsmål om antal.

Gruppen af eritreanske flygtninge, som ankom for ca. 7 år siden, er et eksempel på 
det potentiale, der ligger i at gøre flygtninge selvforsørgende. Efter kun 6 år i Dan-
mark var 80% af mændene (og 38% af kvinderne) i arbejde, hvilket er en højere 
andel end danske kvinder (75%). Og det på trods af, at eritreernes uddannelses-
niveau ikke var særligt højt, og at de kommer fra et meget anderledes samfund.

Desværre modarbejdes den gode, lokale indsats af den nationale lovgivning og af 
den meget negative omtale af flygtninge i offentligheden. Hvis man ikke føler sig 
velkommen og er nervøs for at miste sin opholdstilladelse hele tiden, får man stress 
og har svært ved at finde incitamentet til at blive en aktiv del af samfundet. Omvendt 
ligger der store uudnyttede muligheder i at støtte flygtninge til at tage særlige uddan-
nelser indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Også på dette område opnår 
man bedst resultater ved at anerkende en indsats og opstille realistiske mål. 

Anbefalinger til bedre integration i korte overskrifter:

• I asylfasen: adgang til danskundervisning, arbejde samt bolig udenfor centrene

• Sundhedsscreening og socialoplysningsskemaer

• Mere fleksibel visitering og boligplacering

• Enkle, gennemskuelige regler, som ikke hele tiden ændres

• Harmonisering mellem kommunal og national flygtningepolitik

• Længere opholdstilladelser med henblik på varigt ophold

• Lettere adgang til permanent ophold og statsborgerskab

• Flyt fokus fra kortsigtet, ufaglært arbejde til opkvalificering og uddannelse.

http://refugees.dk/fokus/2019/oktober/markant-fremgang-for-flygtninges-job-og-uddannelse/
https://videnscenterforintegration.dk/index.php/2021/10/28/danskerne-tror-integrationen-gar-vaerre-end-i-virkeligheden/
http://refugees.dk/fokus/2020/december/flygtninge-fra-eritrea-er-en-fantastisk-succes-paa-det-danske-arbejdsmarked/
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Socialdemokratiets plan om asylbehandling udenfor Danmark er allerede vedta-
get ved lov. Danmark kan nu sende asylansøgere langt væk, til et ikke nærmere 
bestemt land, hvor de så skal have deres sager behandlet af lokale myndigheder 
og blive boende der, hvis de får asyl.

Rwanda nævnes efterhånden som den eneste mulighed, men der er dog ikke 
indgået en aftale endnu. Det er der imidlertid mellem Rwanda og Storbritannien.

Regeringens argumenter er, at asylsystemet er brudt sammen, at man må prøve 
at stoppe de farlige rejser med menneskesmuglere, og at man kan hjælpe flere 
for de samme penge i de såkaldte nærområder.

Kritikken har været massiv, navnlig i forhold til global solidaritet og menneske-
rettigheder. Men al kritik bliver fejet af bordet med standardsvaret: at der ikke 
bliver præsenteret nogen alternativer. 

I denne hvidbog forklarer vi, hvorfor asylmodtagelse i tredjeland ikke er en løs-
ning på problemerne med asylsystemet, og anviser en række bedre alternativer. 

Vores anbefalinger er ikke nye, men gennemprøvede og bredt anerkendte – de 
savner blot udbredelse og anerkendelse fra politisk side på verdensplan. En del 
af dem blev allerede beskrevet i 2018 i publikationen “Alternativer til flugt og 
afvisning” af M. Lemberg-Pedersen og M.C. Bendixen. Der findes ingen hurtige, 
smarte løsninger på et så komplekst problem som global flugt og fordrivelse. 

Om forfatteren:
Michala Clante Bendixen har beskæftiget sig med flygtninge igennem 15 år.   
Hun har opbygget organisationen Refugees Welcome, som tilbyder juridisk 
rådgivning til flygtninge, og informationssiden REFUGEES.DK. Hun er desuden 
dansk landekoordinator for Europakommissionens integrationshjemmeside 
EWSI. I 2014 modtog hun som den første Menneskerettighedsprisen. 
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