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HELHEDSPLAN FOR EN RETFÆRDIG OG  
REALISTISK UDLÆNDINGEPOLITIK

Socialdemokratiet har en helhedsplan for dansk udlændingepolitik. Der skal styr 
på antallet, som kommer hertil. Samtidig skal vi hjælpe flere og bedre i nærområ-
derne. Og så vil vi føre en integrationspolitik, der baserer sig på ret og pligt.

Udlændingepolitikken har delt os danskere i 
mange år. Der findes næppe et andet område, 
hvor fronterne er trukket så hårdt op  Argumen-
ter bliver til angreb  Nuancerne forsvinder  

Der er store følelser på spil, og det er fuldt forstå-
eligt. Stadig flere oplever, hvad der sker, når inte-
grationen slår fejl  Og udlændingepolitikken bety-
der meget for, hvilket land vi ønsker at være  

Men måske har vi danskere været for hurtige til at 
dømme hinanden? Man er ikke et dårligt menneske, 
fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæg-
gende forandret  Og man er ikke naiv, fordi man 
gerne vil hjælpe andre mennesker til en bedre tilvæ-
relse. Langt de fleste vil gerne begge dele: Hjælpe 
flere i nød og passe på Danmark.

I Socialdemokratiet er vi overbeviste om, at vi dan-
skere er mere enige, end det ofte fremstilles  

Vi vil gerne hjælpe mennesker, der er på flugt. Det er 
en medmenneskelig pligt  Samtidig er vi også enige 
om, at vores boligområder, daginstitutioner og sko-
ler skal kunne følge med, og at det er altafgørende, 
at integrationen kommer til at fungere bedre 

Udlændingepolitik er fyldt med dilemmaer og 
svære valg  Men det hele hænger sammen  For 
mange er desværre kommet til Danmark uden at 
blive en del af Danmark  Hvis det skal vendes, så 
skal vi kun tage imod så mange, som vi evner at 
hjælpe her i landet  Og hvis vi for alvor skal få ned-
bragt antallet af flygtninge og migranter, der søger 
mod Europa, skal vi hjælpe mere og bedre i nær-
områderne  Alle tre dele hænger uløseligt sam-
men  Derfor er der brug for en helhedsplan 

Verden og Danmark står i en oprigtig vanskelig 
situation  En ny situation  Historisk mange men-
nesker er på flugt. Samtidig er der stadig flere, 
som af andre årsager og fuldt forståeligt søger en 
bedre tilværelse på vores del af kloden  

En global måling viser, at der i dag er flere, som 
overvejer at emigrere end tidligere  750 millioner 
mennesker  Det er en sjettedel af verdens voksne 
befolkning. Klimaforandringerne vil sætte flere 
mennesker i bevægelse  Afrikas befolkning for-
dobles frem mod 2050  

Vilkårene i de fattigste dele af verden skal grund-
læggende forbedres, hvis ikke folk skal søge lyk-
ken andre steder  Vi kan – og vil – ikke vende ver-
den ryggen  For lige så stor en sandhed det er, at 
vi ikke kan hjælpe alle her i Europa og Danmark  
Lige så stor en sandhed er det, at vi skal hjælpe 
mennesker, der er på flugt.

I Danmark har befolkningen forandret sig hurtigt 
på kort tid  I 1980 havde 1 pct  af den danske 
befolkning ikke-vestlig oprindelse  I dag er det 8 
pct  Det er en udvikling, der er sket over bare én 
generation 

»Man er ikke et dårligt menneske, 
fordi man ikke ønsker at se sit 
land blive grundlæggende foran-
dret. Og man er ikke naiv, fordi 
man gerne vil hjælpe andre men-
nesker til en bedre tilværelse.« 
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Det danske samfund nyder godt af bidraget fra 
rigtig mange af dem, der er kommet hertil gen-
nem årene  Rigtig mange klarer sig godt  De har 
lært dansk, gået i skole og uddannet sig, er i ar-
bejde og deler vores værdier  De er kort og godt 
danskere  Det er dejligt  

Men desværre er der også for mange, der er 
kommet til Danmark uden at blive en del af Dan-
mark  Den udvikling skal vendes 

Den udfordring, vi står over for, er desværre 
kommet for at blive  Det presser vores velfærds-
model, vores lave ulighed og vores måde at leve 
på  Det bliver svært  Men vi har håndteret svære 
udfordringer før  

Danmark er bedst, når vi indgår kompromisser 
og tager de store ryk fremad sammen  Undervis-
ningspligt, folkepension, fri og lige adgang til 
sundhed  Ingen af de beslutninger er gennem-
trumfet af et smalt flertal og en splittet befolk-
ning  Derfor står de endnu 

Hvis Socialdemokratiet danner regering efter 
valget, så holder vi fast i den retfærdige og reali-
stiske udlændingepolitik, som et bredt flertal i 
Folketinget og befolkningen bakker op om 

Vi vil løfte os over de daglige diskussioner og 
sætte det lange lys på 

Der er brug for en helhedsplan  Så man om 30 år 
kan se tilbage på vores generation af borgere og 
beslutningstagere og sige, at vi løste en af vores 
tids helt store udfordringer  At vi fandt de rigtige 
balancer mellem at løfte et ansvar i verden og 
løfte et ansvar for Danmark 

Vores udlændingepolitik består af tre elementer: 

For det første skal vi selv kunne styre, hvor 
mange udlændinge, der kommer hertil, fordi det 
har betydning for sammenhængskraften i Dan-
mark  Vores boligområder, skoler og arbejds-
pladser skal kunne følge med, hvis vi skal have 
en reel mulighed for at få integrationen til at 
fungere bedre  Vi vil gentænke vores asylsystem 

» For lige så stor en sandhed det 
er, at vi ikke kan hjælpe alle her i 
Europa og Danmark. Lige så stor en 
sandhed er det, at vi skal hjælpe 
mennesker, der er på flugt. « 
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og bl a  oprette et modtagecenter uden for 
Europa, så dem, der har mest brug for hjælp, får 
hjælp først  Fremover skal det kun være muligt at 
få asyl i Danmark som kvoteflygtning gennem 
FN  

For det andet skal vi hjælpe flere og bedre i nær-
områderne. Ingen flygter for sjov. Vi skal løse de 
reelle problemer, som sender så mange menne-
sker på flugt. I dag lader vi de svageste i stikken; 
dem, der ikke kan eller har råd til at flygte, men 
som har mest brug for hjælp  Målet er, at færre 
bliver nødt til at flygte, og at flere kan skabe sig 
en fremtid i deres hjemland i stedet for at søge 
en ny tilværelse i Europa  Vi foreslår f eks , at 
Danmark omlægger udviklingsbistanden, så vi 
fordobler bistanden til nærområderne, og at EU 
stiller sig i spidsen for et historisk løft af særligt 
Afrika  

Og for det tredje skal integrationspolitikken ba-
sere sig mere på ret og pligt  Den danske frihed 
og ligestilling mellem kønnene skal gælde alle i 
Danmark  Flere skal blive en del af det danske 
fællesskab  Vi ønsker et samfund med blandede 
boligområder, hvor vi går i skole sammen, og alle 
sammen bidrager på lige fod til fællesskabet  Vi 
vil bl a  indføre en pligt til at bidrage i 37 timer 
om ugen for alle indvandrere på integrations-
ydelse og kontanthjælp 

For snart halvandet år siden fremlagde vi en hel-
hedsplan for dansk udlændingepolitik  66 kon-
krete forslag 

Vi foreslog bl a  at reformere det europæiske 
asylsystem ved at oprette et modtagecenter 
uden for Europa 

Først blev forslaget kritiseret for at være ureali-
stisk og kaldt helt på månen  Men i dag anerken-
der de fleste, at vi er nødt til at gøre noget funda-
mentalt anderledes  

Ligesom i Danmark foregår der i disse år en ind-
gående politisk debat på europæisk plan om nye 
løsninger på asylområdet  EU’s regeringschefer 
igangsatte på deres rådsmøde den 28  juni 2018 

et arbejde med at etablere landgangscentre for 
de flygtninge og migranter, der forsøger at 
krydse Middelhavet  Den tyske regering vil etab-
lere opsamlingssteder for flygtninge og migran-
ter i Nordafrika  Og i Frankrig har man i en peri-
ode gennemført konkrete forsøg med at flytte 
asylsagsbehandlingen til Niger  

Internationalt breder der sig en erkendelse af, at 
vi ikke kan fortsætte som nu 

Det er ingen hemmelighed, at Socialdemokratiet 
har flyttet sig på udlændingepolitikken. Først og 
fremmest fordi verden og samfundet har foran-
dret sig  

Vi mener, at Danmark har brug for en sammen-
hængende og langsigtet udlændingepolitik  Hvor 
den grundlæggende retning ligger fast, og hvor 
der ikke konstant ændres på enkeltelementer  

Der er ikke brug for blokpolitik og splittelse  Der 
er brug for et bredt og forpligtende samarbejde 

Socialdemokratiet står for en udlændingepolitik, 
der både er retfærdig og realistisk  En udlændin-
gepolitik, der samler Danmark 
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FLERE END 10.000 OMKOMNE OG SAVNEDE I MIDDELHAVET I 2016-2018
Det nuværende asylsystem har skabt en industri af organiseret menneskesmugling. Flere end 
10.000 børn, kvinder og mænd har mistet livet eller er meldt savnede fra 2016-2018. Undervejs 
er endnu flere blevet udsat for grusomheder.

Kilder: Gallup, Udlændinge- og Integrationsministeriet, UNHCR

SIDEN 2015 HAR MERE END

 50 000 

FLYGNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE FÅET  
OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK

AF DEN VOKSNE BEFOLKNING
 I NIGERIA ØNSKER AT MIGRERE

MANGE ØNSKER AT MIGRERE

48%



ANTALLET HAR EN BETYDNING

Danmark skal selv kunne bestemme, hvor mange udlændinge vi vil tage imod. Det 
kan vi ikke i dag. Derfor vil vi skabe et nyt og mere retfærdigt asylsystem, hvor vi 
hjælper dem med størst behov først. Det skal ikke længere være muligt at søge 
spontan asyl i Danmark. I stedet skal Danmark igen tage imod kvoteflygtninge.

Det nuværende asylsystem er med til at skabe en 
voldsom uretfærdighed. Hvor mennesker på flugt 
udsætter sig selv for livsfare  Og hvor kyniske men-
neskesmuglere tjener milliarder på andres ulykke 

Børn, kvinder og mænd drukner i Middelhavet i 
forsøget på at komme til Europa. Endnu flere er 
udsat for vold og overgreb undervejs  Kvinder tvin-
ges til prostitution, familier afpresses og menne-
sker handles som slaver  

Samtidig lader vi de svageste i stikken  Landene i 
Europa bruger flere penge på at behandle asylan-
søgninger fra dem, der klarer rejsen hertil, end FN 
bruger på at hjælpe flygtninge i hele verden. Også 
selvom mange viser sig at være migranter, der ikke 
har behov for beskyttelse  Eller udsigt til lovligt op-
hold i Europa  Det går ud over hjælpen til nærom-
råderne og de mest udsatte flygtninge.

Vi svigter vores ansvar for andre mennesker, hvis vi 
lader det nuværende system fortsætte  Og vi svig-
ter vores egen unikke samfundsmodel, hvis ikke 
Danmark får kontrollen igen  

Modtagecenter udenfor Europa
De sidste tre år er flere end 10.000 børn, kvinder 
og mænd omkommet eller meldt savnet i Middel-
havet  Det er en humanitær katastrofe, der skal 
stoppes  Vi ønsker et mere retfærdigt asylsystem  

Derfor skal Danmark, helst sammen med øvrige 
EU-lande, oprette et modtagecenter udenfor 
Europa  Hvis der fremover kommer spontane asyl-
ansøgere til Danmark, skal de sendes til modtage-
centeret, hvor deres asylsag bliver behandlet  

I stedet skal Danmark årligt tage imod et antal kvo-
teflygtninge gennem FN. Modtagecentret vil såle-
des både betyde, at vi fortsat løfter vores del af det 
internationale ansvar  Samtidig med at vi får styr 
på, hvor mange flygtninge vi hjælper i Danmark. 

Et modtagecenter kan bidrage til at stoppe den 
livsfarlige, risikable og ukontrollerbare flugt over 
Middelhavet  Det vil ødelægge menneskesmugler-
nes forretningsmodel  Og det vil på sigt betyde, at 
færre flygtninge og migranter mister livet eller ud-
sættes for chikane og overgreb undervejs  

Grænsekontrollen forlænges, og Danmark 
skal selv kunne bestemme
Så længe der ikke er styr på EU’s ydre grænser og 
risiko for terrorangreb, skal Danmark opretholde 
grænsekontrollen  Som Schengen-reglerne er i 
dag, kan vi kun opretholde den danske grænse-
kontrol, hvis en række ydre omstændigheder tilla-
der det  F eks  om der er risiko for fortsatte terror-
angreb i Europa  Og det er EU, der afgør, om det er 
tilladt for f eks  Danmark at have grænsekontrol  
Socialdemokratiet vil arbejde for en reform af 

» Det nuværende asylsystem er 
med til at skabe en voldsom uret-
færdighed. Hvor mennesker på flugt 
udsætter sig selv for livsfare. Og 
hvor kyniske menneskesmuglere 
tjener milliarder på andres ulykke.« 
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Schengen-samarbejdet  Så udgangspunktet bli-
ver, at det er de enkelte lande, der selv kan be-
stemme, hvornår og hvor længe man ønsker at 
kontrollere sine egne grænser  I den nuværende 
situation er der ikke udsigt til, at Danmark bør 
ophæve sin grænsekontrol  Når der fortsat ikke er 
styr på EU’s ydre grænser, er dansk grænsekon-
trol en metode til at sikre, at vi ved, hvem der 
kommer ind i Danmark  Det er fundamentalt for 
at kunne sikre danskernes tryghed  Det har endvi-
dere vist sig, at det er muligt at have en grænse-
kontrol, der ikke generer almindelige mennesker 
unødigt  Men som samtidig er med til at stoppe 
folk, der ikke har et lovligt ærinde i Danmark fra at 
rejse ind 

Flygtninge skal have beskyttelse så længe, 
der er behov for det
Flygtninge skal have beskyttelse lige så længe, der 
er behov for det. Et ophold som flygtning er kun 
midlertidigt  Det er et helt grundlæggende vilkår i 
flygtningesystemet. Men et perspektiv om hjem-
sendelse står ikke i modsætning til en aktiv inte-
grationsindsats  Det at have et arbejde og bidrage 
er både godt for Danmark og godt for den enkelte  
Samtidig er det hele forudsætningen for at kunne 
bidrage til genopbygningen, hvis der bliver fred i 
ens hjemland 

Afviste asylansøgere skal sendes hjem
Mange af de mennesker, der er kommet til Dan-
mark og Europa i de senere år, er ikke flygtninge. 
De er migranter, som søger en bedre tilværelse i 
Europa  

Det kan man ikke fortænke dem i  Men hvis vi 
først accepterer, at økonomiske migranter også 
kan få ophold i Danmark, så vil rigtig mange 
komme hertil  Det kan vores samfund ikke hånd-
tere  

Asylansøgere, der får afslag, har ikke krav på op-
hold i Danmark og skal rejse hjem  Men samtidig 
har vi et særligt ansvar for børnene  Med ud-
gangspunkt i blandt andet Røde Kors’ anbefalin-
ger skal vi se på, hvordan vi forbedrer børnenes 
forhold på Sjælsmark  

Dette ændrer ikke ved, at det er afgørende, at afviste 
asylansøgere ikke kan modarbejde sig til et ophold i 
Danmark  For det har vist sig at være meget svært at 
hjemsende afviste asylansøgere  Det er uholdbart, for 
det giver flere håb om, at hvis man først én gang er 
kommet til Europa, så kan man blive  I 2018 efterlyste 
politiet omkring 3 000 afviste asylansøgere i Danmark  

Socialdemokratiet foreslår derfor, at der oprettes 
en ny specialenhed i politiet med særlige kompe-
tencer inden for hjemsendelse af afviste asylan-
søgere  Samtidig skal Danmark i udgangspunktet 
ikke give udviklingsbistand til lande, der nægter at 
tage imod deres egne statsborgere  

Hvad angår kriminelle udvisningsdømte, arbejder vi 
for at sikre en så stram udvisningspraksis som overho-
vedet muligt  For udlændinge, der misbruger deres 
ophold i Danmark til at begå kriminalitet, har intet at 
gøre i det danske samfund  De skal udvises  Ligesom vi 
i EU vil arbejde for, at udvisningsdømte udlændinge 
hurtigst muligt bliver sendt hjem til afsoning  Kriminelle 
udlændinge skal ikke afsone i danske fængsler for 
danske skattekroner  De skal sendes hjem 

Et opgør med det illegale arbejdsmarked
Det anslås, at cirka 20 000 mennesker opholder 
sig illegalt i Danmark  

Det kan f eks  være afviste asylansøgere, som 
myndighederne ikke ved hvor er, fordi de er gået 
under jorden og lever en skyggetilværelse i Dan-
mark  De ernærer sig f eks  ved kriminalitet og 
sort arbejde, der har skabt et egentligt illegalt ar-
bejdsmarked i Danmark 

Forudsætningen for et stærkt velfærdssamfund 
er et velfungerende arbejdsmarked  Hvor man 
kan leve af den løn, man tjener  

Det underminerer den danske samfundsmodel, 
når vi i dag har et parallelt og illegalt arbejdsmar-
ked, hvor mennesker uden lovligt ophold arbejder 
til meget lave lønninger og under helt uacceptable 
forhold  Socialdemokratiet vil det illegale arbejds-
marked til livs  Vi vil ikke acceptere, at mennesker 
kynisk udnyttes, og at helt almindelige danske løn-
modtagerrettigheder trædes under fode  
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Socialdemokratiet foreslår

 ■ Fratagelse af retten til at drive 
virksomhed. Virksomhedsejere skal ved 
brug af illegal arbejdskraft kunne miste 
retten til at drive virksomhed 

 ■ Markant højere bøder. Bødestraffen 
for virksomhedsejere, der bruger illegal 
arbejdskraft, skal tredobles 

 ■ Styrket myndighedskontrol. Perma-
nent bevilling på 250 mio  kr  årligt til 
indsatsen mod social dumping og illegal 
arbejdskraft 

 ■ Krav om ID-kort på byggepladser. 
Der indføres et ID-kort for alle, der arbej-
der på en byggeplads 

 ■ Skattemyndighederne skal have 
adgang til byggepladser på privat 
grund. Skatteministeriet skal igen have de 
samme muligheder som politiet og ar-
bejdstilsynet for at undersøge mistænke-
lige forhold på udendørs byggepladser på 
privat grund 

 ■ Registrering af nyansatte og ansæt-
telsesbevis på første arbejdsdag. For at 
lette myndighedernes kontrol i særligt 
udsatte brancher skal myndighederne 
kunne pålægge virksomheder at udstede 
ansættelsesbeviser fra første dag og 
udbetale løn elektronisk 

 ■ Kontantregistrering i digitale kasse-
apparater. For at sikre kontrolmuligheder 
og minimere muligheden for at aflønne 
med sorte penge udvides kravet om 
digitale kasseapparater, så det omfatter 
flere brancher.  
 
 
 
 
 

 ■ Skærpede regler og øget kontrol på 
transportområdet. For at sikre ordnede 
forhold for udenlandske chauffører, der 
kører cabotage i Danmark, skal godsloven 
skærpes og udvides, så udenlandske 
vognmænd bliver omfattet af kravet om, at 
niveauet i gældende danske kollektive 
overenskomster skal følges 

Danmark skal ikke åbnes for lavtlønnet  
arbejdskraft
Regeringen har foreslået, at folk fra Kina, Indien og 
Brasilien skal kunne komme til Danmark og ar-
bejde, blot de har et job til 23 000 kr  om måneden  
Det vil betyde, at helt almindelige lagerarbejdere, 
buschauffører og postbude skal konkurrere med 
folk uden for EU’s grænser  Det vil presse danske 
løn- og arbejdsvilkår  

Derfor vil Socialdemokratiet fastholde den nuvæ-
rende beløbsordning  På den måde sikrer vi, at 
danske virksomheder fortsat kan hente højt spe-
cialiseret arbejdskraft til landet uden, at det går ud 
over helt almindelige danskeres løn- og arbejdsvil-
kår. Socialdemokratiet vil samtidig aflyse regerin-
gens lempelse af landbrugspraktikantordningen, 
så det danske landbrug ikke åbnes for underbetalt 
arbejdskraft af bagvejen  

For Socialdemokratiet er det desuden vigtigt, at de 
danske virksomheder har adgang til velfungerende 
ordninger for udenlandsk arbejdskraft, som ikke er 
unødigt bureaukratiske  
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Flygtninge

25,4 mio.

Internt fordrevne

40,0 mio.

Asylansøgere

3,1 mio.
En afrikansk kvinde får i gennemsnit fire børn. Det 
betyder, at Afrikas befolkning fordobles frem mod 2050.
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68,5
MILLIONER ER PÅ FLUGT
I juni 2018 var 68,5 millioner menne-
sker på flugt verden over. Ikke siden 
2  verdenskrig har så mange menne-
sker været på flugt. 85 pct. af de 
fordrevne befinder sig i udviklings-
lande  Derfor skal vi styrke nærområ-
derne 

135
KRONER I EUROPA

 1 
KRONE I NÆROMRÅDERNE
Hver gang vi i Europa bruger 135 kr  på en 
asylansøger, bruger vi 1 kr. pr. flygtning, 
der opholder sig i nærområderne  

Kilder: FN, UNFPA, Collier & Betts 2017, UNHCR



VI SKAL HJÆLPE FLERE

Vores mål er at hjælpe flere og bedre. Så færre er nødt til at flygte, og så flere kan 
skabe sig en tilværelse i deres eget land i stedet for at søge en tilværelse i Europa. 
Vi kan desværre ikke hjælpe alle her i Danmark. Men vi kan hjælpe flere flygtninge 
ude i verden.  

Vilkårene i de fattigste dele af verden skal helt 
grundlæggende forbedres, hvis ikke folk forståe-
ligt skal søge en bedre tilværelse andre steder  
Det har de enkelte lande og regeringer naturlig-
vis selv det primære ansvar for  Men de kan ikke 
gøre det uden, at Danmark og det internationale 
samfund også løfter sit ansvar 

Høj arbejdsløshed, lav løn og dårlig regeringsfø-
relse er nogle af de største årsager til, at særligt 
unge mennesker i Afrika rejser væk fra deres 
hjemlande  Samtidig forandrer vores klima sig 
hurtigere end nogensinde før  Allerede i dag er 
der flere mennesker på flugt på grund af klima-
forandringer end på grund af væbnede konflikter 
og krige  Dertil kommer, at der bliver markant 
flere mennesker i særligt de mest fattige lande i 
verden  Afrikas befolkning fordobles frem mod 
2050  Og uanset hvor hurtigt levevilkårene måtte 
blive forbedret i Afrika, vil de i mange år frem-
over være markant ringere end niveauet i 
Europa  

At ændre situationen i særligt Afrika kan virke 
som en umulig opgave  Og hverken Danmark 
eller noget andet land kan grundlæggende løse 
problemerne alene  Vores bedste mulighed for 
at skabe en bedre verden for flere er et stærkt 
og forpligtende internationalt samarbejde  Og 
her kan Danmark gå forrest  Ved at fordoble 
Danmarks bistand til nærområderne og ved at 
ændre vores asylsystem  Og ved i EU at stille os i 
spidsen for et historisk løft af Afrika 

 
 

Omfattende reform af dansk ulandsbistand
Leveomkostningerne for 10 000 asylansøgere i 
Danmark svarer til, hvad det koster at drive hele 
Kenyas flygtningeprogram, der hjælper ca. 
600 000 af nogle af verdens allermest udsatte 
flygtninge. Ved at omlægge den danske udvik-
lingsbistand vil vi øge og målrette bistanden til 
nærområderne  Frem mod 2025 vil Socialdemo-
kratiet årligt investere 3,5 mia  kr  mere i nærom-
råderne  Det er en fordobling af Danmarks huma-
nitære bistand og indsats i skrøbelige stater  
Pengene skal bl.a. gå til: Mere akut hjælp og leve-
vilkår i flygtningelejre; øget og bedre skolegang i 
nærområderne; styrket indsats for kvinder og 
børns rettigheder i nærområderne samt flere or-
dentlige job til unge særligt i de fattigste og mest 
skrøbelige lande    

Historisk løft af Afrika
Afrika er det mest udsatte kontinent i verden  Der 
er flest konflikter, enorm ulighed og flest skrøbe-
lige stater  Klimaforandringer vil gå hårdt ud over 
Afrika  Samtidig fordobles befolkningen frem mod 
2050 fra 1,25 milliarder til 2,5 milliarder  Socialde-
mokratiet vil i EU arbejde for et historisk løft af 
særligt Afrika og udvalgte lande i Mellemøsten og 
Asien  Det historiske løft vil understøtte FN’s ver-
densmål og skal bl a  omfatte en markant priorite-
ring af Afrika i EU’s næste budget, en målretning 
af den europæiske udviklingsbistand til Afrika, en 
styrkelse af EU’s fond for Afrika, støtte til klimatil-
pasning i Afrika, investeringer i uddannelse og en 
styrket indsats mod skattely  
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DEN NYE FRIHEDSKAMP

Det danske samfund nyder godt af bidraget fra rigtig mange af dem, der er kommet 
hertil gennem årene. Rigtig mange klarer sig godt. De har lært dansk, uddannet sig, 
er i arbejde og deler vores værdier. De er kort og godt danskere. Men desværre er 
for mange også kommet til Danmark uden at blive en del af Danmark. Det vil So-
cialdemokratiet lave om på. Vi ønsker et Danmark, der bygger på fællesskab. Hvor 
vi bor og går i skole sammen. Vi er modstandere af social og etnisk adskillelse. Vi 
forventer, at alle bidrager til vores samfund og støtter vores fælles demokratiske 
værdier. Og at ingen lever i parallelsamfund.

Danmark bygger på, at vi har et stærkt fællesskab  
Et fællesskab, som alle føler sig forpligtet til at 
være en del af og bidrage til  Fordi vi har forvent-
ninger til hinanden  Og fordi vi skaber en fælles 
forståelse af, hvem vi er som land og som folk  Og 
hvilket samfund vi ønsker 

Mange udlændinge er blevet en integreret del af 
det danske samfund  Fordi de taler sproget, er i 
arbejde eller på anden vis bidrager, og fordi de 
deler vores værdier  De er danskere ligesom alle 
andre  Fordi de selv har ønsket det, kæmpet for 
det og fordi vi som samfund har givet dem mulig-
heden  

Desværre har en del af den ikke-vestlige indvan-
dring til Danmark også medført, at vi i dag har 
områder i vores land, hvor friheden ikke eksiste-
rer for alle  Hvor man ikke er en del af et dansk 
fællesskab  Og hvor konsekvenserne af den so-
ciale kontrol er dybt foruroligende  Tvangsægte-
skaber, æresdrab, vold, pres for at gå med tør-
klæde, genopdragelsesrejser, forbud mod at gå til 
fritidsaktiviteter  Alt det foregår i Danmark 

Det er ikke nogen nem opgave, vi står overfor  Og 
det er hverken løst med et enkelt forslag eller lige 
med det samme  Det kræver ikke mindst, at vi 
bliver mere tydelige om de værdier, der gælder i 
Danmark   

Der indføres en pligt til at bidrage
Den danske arbejdsmarkedskultur, hvor både 
mænd og kvinder er i arbejde, adskiller sig fra 
kulturen i mange andre lande, hvor kvindernes 
arbejde traditionelt er i hjemmet  Det kan ses i 
arbejdsløshedsstatistikkerne, hvor særligt ik-
ke-vestlige kvinder er overrepræsenterede  I 
Vollsmose er næsten 9 ud af 10 ikke-vestlige kvin-
der ikke i arbejde  

Hvis flere indvandrere skal i arbejde, skal de kultu-
relle barrierer brydes  Den bedste måde at blive 
integrereret i det danske samfund er ved at have 
et arbejde  Og det næstbedste er at have en hver-
dag, som svarer til at gå på arbejde  Derfor vil So-
cialdemokratiet indføre en pligt til at bidrage i 37 
timer om ugen for alle indvandrere på integrati-
onsydelse og kontanthjælp  Bidraget kan bestå af 
nyttejob, virksomhedspraktik, danskundervisning, 
jobsøgning eller en kombination  

» Det er ikke nogen nem opgave, vi 
står overfor. Og det er hverken løst 
med et enkelt forslag eller lige med 
det samme. Det kræver ikke mindst, 
at vi bliver mere tydelige om de 
værdier, der gælder i Danmark.  « 
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Opgør med friskoler, der skaber parallel-
samfund
Der er brug for et opgør med de muslimske fri-
skoler, der mange steder skaber parallelsamfund 
og skader integrationen  Regeringen har forgyldt 
skolerne over de seneste fire år, så de i dag får 20 
mio  kr  ekstra om året  Det bidrager ikke til et 
samfund, hvor vi har et fællesskab på tværs af 
sociale, religiøse og økonomiske skel  

Samtidig har vi set en række eksempler på mus-
limske friskoler, hvor der hersker helt andre spil-
leregler end i folkeskolen og det danske samfund  
Vi vil ikke have skoler i Danmark, hvor eleverne 
forbydes at have danske venner og kærester  
Hvor der helt bevidst gøres forskel på piger og 
drenge  Og hvor sociale problemer ikke indberet-
tes til de danske myndigheder 

Socialdemokratiet foreslår derfor, at staten ikke 
længere skal yde tilskud til fri- og privatskoler, 
hvor mere end f eks  50 pct  af eleverne har uden-
landsk baggrund   

Automatisk opskrivning til daginstitution
Børn, der ikke lærer tilstrækkeligt dansk der-
hjemme, skal starte tidligt i dagtilbud, så de lærer 
dansk og danske normer fra barnsben  

Socialdemokratiet foreslår, at alle børn automa-
tisk skal skrives op til en plads i daginstitution, når 
de fylder 1 år  Hvis man som forælder fravælger 
den tildelte plads, skal der følges op med informa-
tion og en indsats med besøg fra en familiepæda-
gog, og i sidste ende skal man kunne pålægges at 
sende sit barn i vuggestue  

Krav til religiøse forkyndere
Det er vigtigt, at religiøse forkyndere i Danmark 
skal være medspillere – og ikke modspillere – når 
det gælder integrationen  Særligt i lokalsamfun-
det  At de er med til at fremme integrationen  Ikke 
grave grøfter  Det er derfor afgørende, at religiøse 
forkyndere kender det danske sprog, lovgivning 
og kultur  At de anerkender de grundlæggende 
værdier om demokrati, lighed og frihed  Og at der 
er åbenhed omkring deres prædikener i Dan-
mark 

Socialdemokratiet foreslår
 ■ Socialdemokratiet foreslår, at 

danskprøvekravet til religiøse forkyn-
dere stiger i niveau i forbindelse med 
efterfølgende forlængelser af opholds-
tilladelsen. I det omfang, der afholdes 
prædikener på andre sprog end dansk, 
skal der indføres krav om, at prædikerne 
efterfølgende oversættes til dansk og 
gøres offentligt tilgængelige. Omkostnin-
gerne hertil skal afholdes af trossamfun-
dene selv 

Stop for udenlandske donationer
Danmark bygger på stærke demokratiske rettig-
heder, som ytrings-, forsamlings- og religionsfri-
hed  Derfor giver vi i Danmark selvfølgelig også 
plads til andre trossamfund og deres religiøse 
bygninger  Men samtidig skal vi ikke være naive og 
lade vores rettigheder blive misbrugt til, at nogen 
modarbejder og underminerer vores frihedsret-
tigheder og demokratiske samfundsmodel 

Socialdemokratiet foreslår

 ■ Stop for udenlandske donationer til 
trossamfund. Socialdemokratiet ønsker 
et fuldstændigt stop for udenlandsk 
finansiering af trossamfund i Danmark fra 
stater, som ikke selv respekterer og 
praktiserer religionsfrihed  I praksis vil det 
betyde, at det ikke bliver muligt som 
trossamfund i Danmark at modtage en 
pengedonation – uanset størrelsen – hvis 
den kommer fra et land, der ikke aner-
kender og modarbejder grundlæggende 
frihedsrettigheder som religionsfrihed   
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