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INTRODUKTION
Flygtninge- og udlændingepolitik har de seneste år fyldt utroligt meget i den offentlige debat
og det kan være svært at navigere i. Også nu i forbindelse med det kommende folketingsvalg,
der afholdes den 5. juni. 2019, fylder flygtninge meget i den politiske debat og partiernes
partiprogrammer. Derfor har vi i DFUNK forsøgt at skabe et overblik over de forskellige partiers
politik på flygtningeområdet anno 2019, så man på oplyst grundlag kan sætte sit kryds til
folketingsvalget den 5. juni 2019.
Følg med på vores Facebook-side og vores hashtag #brugdinstemme for at læse mere om
flygtninges egne fortællinger.
I dette partipolitiske fact sheet kan du finde;
- Et skema over hvad partiernes holdninger på flygtningeområdet.
- Et skema over hvad partierne konkret stemmer igennem i Folketinget.
- Et overblik over partiers partiprogrammer og flygtningepolitik.
Et grønt flueben i skemaet indikerer at et parti er for eller har stemt for noget
Et rødt kryds i skemaet indikerer at et parti er imod eller har stemt imod noget
Et sort spørgsmålstegn indikerer at et parti ikke har udtalt sig eller taget stilling
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SKAL DANMARK TAGE
IMOD
FLYGTNINGE VED
GRÆNSEN?
(SPONTAN ASYL)
SKAL DANMARK TAGE
IMOD
KVOTEFLYGTNINGE?
SKAL FLYGTNINGE
INTEGRERES I
DANMARK?
SKAL
INTEGRATIONSYDELSEN
AFSKAFFES?
SKAL FLYGTNINGE
KUNNE MODTAGE
OFFENTLIG
FORSØRGELSE?
SKAL DANMARK
BEVARE
GRÆNSEKONTROLLEN?
SKAL VI HAVE
FORDELINGSNØGLE I
EU?
SKAL DANMARK HJÆLPE
I
”NÆROMRÅDERNE”?
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HVEM STEMTE HVAD IGENNEM?
Nu kender vi til partiernes officielle udmeldinger om deres politiske stillingtagen på en række
områder, som har fyldt meget i debatten om flygtninge.
I det følgende findes et skema over, en række tiltag og lovændringer på flygtningeområdet,
som partierne har stemt igennem i Folketinget. De udvalgte lovændringer er taget med, da de
alle har fundet sted indenfor de seneste par år (2016-2019) og alle udgør væsentlige ændringer
og stramninger på flygtningeområdet.
Skemaet er med, for at give et indblik i partiernes stillingtagen og politiske handlen på
flygtningeområdet. Sammenholdt med partiernes partiprogrammer og udtalelser giver dette et
mere nuanceret indblik i partiernes flygtningepolitik.
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PARADIGMESKIFTE *
(Finanslov 2019 - L140)
’SMYKKELOVEN’ **
(L87)
INDFØRELSE AF DEN
LAVERE
INTEGRATIONSYDELSE
(L2) ***
OP TIL DEN SIDDENDE
MINISTER AT VURDERE
OM VI SKAL TAGE
IMOD
KVOTEFLYGTNINGE
(L80)
INDFØRSEL AF
MIDLERTIDIG
BESKYTTELSESSTATUS
(L72) ****
MARKANT BESPARELSE
PÅ
UDVIKLINGSBISTANDEN
TIL 0,7% AF BNP *****
(finanslov 2016 - L1)
*Læs mere om finansloven og paradigmeskiftet i lov 140 i vores fact sheet her.
** Ved smykkeloven L87, stemte tre folketingsmedlemmer fra S imod Daniel Toft Jakobsen (S), Mette Gjerskov (S), Yildiz Akdogan (S). L87 udgjorde en af
de mest omfattende stramninger på flygtningeområdet, som blandt andet indeholdt; mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte
økonomiske midler (eksempelvis smykker, heraf navnet smykkeloven) der kan beslaglægges for at dække udgifterne til asylansøgerens underhold,
begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med beskyttelsesbehov i Danmark (§§ 7 og 8), udskudt ret til familiesammenføring for
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flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7.3), afskaffelse af børnefamiliers ret til at bo udenfor centrene (både i asylfasen og i udsendelsesposition)
samt afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge. Læs mere her.
*** Ifølge en undersøgelse af Institut for Menneskerettigheder i november 2018 fører integrationsydelsen til brud på grundlovens §75. Læs mere her.
**** Læs mere om typer af flygtningestatus i Danmark herunder den midlertidige beskyttelsesstatus her.
***** Udviklingsbistanden er relevant i forbindelse med diskussionen omkring hjælp til ’nærområderne’.
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ENHEDSLISTEN
Dublinforordningen: Enhedslisten mener, at der lige nu forekommer en skæv fordeling af flygtninge – her særligt i EU, der er
forårsaget af Dublinforordningen. Derfor foreslår Enhedslisten, at man fremskynder en mere solidarisk fordeling af flygtninge
mellem Nord- og Sydeuropa, der bygger på landes størrelse, økonomiske formåen og antallet af flygtninge, de har modtaget de
seneste år.
Afskaf tilknytningskrav og 24-årsregel: Enhedslisten vil revurdere den nuværende lovgivning omkring familiesammenføring og
permanent ophold. Her vil de blandt andet afskaffe tilknytningskravet og 24-årsreglen.
Integrationsydelsen: Enhedslisten mener, at den fattigdom, der kommer som følge af integrationsydelsen, afskærer folk fra af
deltage i foreningslivet, børnefødselsdage og i kulturen – og dermed fra at blive en del af det danske samfund.
Kvoteflygtninge: Enhedslisten ønsker, at Danmark som udgangspunkt skal tage imod 2000 kvoteflygtninge per år efter aftale
med FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR).
Læs mere her, her, her, her, her og her.
Udlændinge- og integrationsordfører: Nikolaj Villumsen
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ALTERNATIVET
Global beskyttelse
FN: Alternativet mener, at FN skal overtage staternes asylpolitik. De mener, at staterne skal erkende, at enkeltstater ikke kan
forvalte opgaven hver for sig, og at flygtninge ikke længere må ende som kastebolde mellem stater. Det statsbaserede
asylansøgningssystem skal afskaffes til fordel for en global omfordelingsmekanisme. Kvoterne skal være fastsat efter BNP og
andre socioøkonomiske nøglefaktorer.
EU: Alternativet mener, at der skal arbejdes på en fælles europæisk asyl- og flygtningepolitik gennem EU mens, der mere
langsigtet, arbejdes for en fælles FN-løsning. Et af hovedpunkterne vil være, at der skal skabes en retfærdig fordelingsnøgle for
flygtninge i EU og en sanktionsmekanisme, der sikrer den bliver overholdt. Alternativet mener ikke at grænsekontrollen i
Danmark er nødvendig og vil gerne droppe den til fordel for et frit og åbent EU.
Kvoteflygtninge: Alternativet foreslår, at Danmark øger antallet af kvoteflygtninge med beskyttelsesbehov.
Beskæftigelse: For at lette adgangen til arbejdsmarkedet foreslår Alternativet, at asylansøgere bliver kompetenceafklarede
umiddelbart efter ankomsten til et asylcenter og får ret til at arbejde fra dag 1.
Læs mere her, her, her, her og her.
Integrations- og Udlændingeordfører: Carolina Magdalene Maier
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SOCIALISTISK FOLKEPARTI
En human flygtningepolitik
Kvoteflygtninge: Socialistisk Folkeparti ønsker en reform af flygtningesystemet. Flygtningesystemet i Danmark skal bygges på
FN’s kvotesystem fremfor spontan asyl. Her skal Danmark leve op til FN’s ønsker om det antal kvoteflygtninge, som EU og
Danmark skal genhuse. Hertil ønsker de en kø-ordning, hvor de svageste flygtninge kommer forrest i køen.
Fordeling af flygtninge i EU: SF arbejder for, at der i EU laves en forpligtende solidarisk fordeling af de flygtninge der får asyl,
samt at EU skal forbedre vilkårene for flygtninge i nærområderne og i FN’s flygtningelejre ved en massiv økonomisk indsats.
SF mener heller ikke at den midlertidige grænsekontrol i Danmark er nødvendig.
Barnets tarv: Socialistisk Folkeparti mener, at barnets tarv skal veje tungt i sagsbehandling. Heri er der en kraftig reference til de
nuværende forhold på de danske asylcentre, her særlig Udrejse Center Sjælsmark.
Afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen: Socialistisk Folkeparti mener, at disse ydelser er med til at øge uligheden
i det danske samfund, og at de hindrer integrationen, hvorfor de bør afskaffes.
Læs mere her, her, her, her og her.
Integrations- og Udlændingeordfører: Holger K. Nielsen
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RADIKALE VENSTRE
Ambitioner eller frygt
Smykkeloven og familiesammenføring: Radikale Venstre vil afskaffe ”smykkeloven” og 3 års ventetid på familiesammenføring
for krigsflygtninge.
Samarbejde i EU: Grænsebomme i Danmark skal erstattes med et stærkere samarbejde i Europa. Der skal være styr på EU´s ydre
grænser, og så skal der satses på en fælles fordelingsnøgle af flygtninge i Europa.
Kvoteflygtninge: Radikale Venstre vil genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge.
Integration fra dag 1: Radikale Venstre vil gentænke integrationsindsatsen, så asylansøgere ikke holdes passive på asylcentre.
Flygtninge skal i gang med det samme og afsættet skal være de ressourcer, de har med. Radikale Venstre vil give asylansøgere
adgang til at arbejde fra dag 1 og have at flygtninge allerede på asylcentret får afdækket deres kompetencer og får lagt en plan
for opkvalificering og virksomhedspraktik.
Væk med integrationsydelsen: Integrationsydelsen sender folk ud i fattigdom. Den skaber underskud, hvor der er brug for
overskud og den hindrer, at flygtninge kan tage aktivt del i det danske samfund. Samtidig er den dyr for kommunerne, som af
egen kasse må sikre, at flygtninge kan betale husleje og har et eksistensminimum. På den måde argumenterer Radikale Venstre
for at afskaffe integrationsydelsen – sammen med kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.
Læs mere her, her, her, her, her og her.
Integrationsordfører: Sofie Carsten Nielsen
Udlændingeordfører: Andreas Steenberg
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KRISTENDEMOKRATERNE
Rettigheder: Kristendemokraterne mener, at alle der får opholdstilladelse i Danmark skal have samme rettigheder som landets
øvrige borgere.
Integration: Kristendemokraterne går ind for at integrationen af indvandrere og flygtninge skal være en høj prioritet. De
mener, at hovedproblemerne på udlændingeområdet ikke hovedsageligt hænger sammen med antal, men i stedet hænger
sammen med en mislykket integrationspolitik. ”Der er brug for en langt stærkere integrationsindsats, så det til sidst slet ikke
bliver interessant, hvilken etnisk baggrund man har.”
Beskæftigelse: Beskæftigelse skal bane vejen for integration, da arbejdsmarkedet kan fremme integrationen blandt andet ved
at skabe adgang til sociale netværk. Adgangen til arbejdsmarkedet skal gives så snart asylansøgere har indgivet en ansøgning.
Religiøst forfulgte: ”75% af de religiøst forfulgte i verden er kristne. Genhusning i hjemlandet er ofte udsigtsløs. KD mener, at
Danmark har en ekstraordinær forpligtelse til at give asyl til denne gruppe.”
Humanitær opholdstilladelse til børn: Kristendemokraterne kræver at børn skal have selvstændig adgang til at søge humanitær
opholdstilladelse. Dette gælder f.eks. børn, der lider af traumer fra lange ophold i flygtningelejre og på asylcentre.
Kvoteflygtninge: Kristendemokraterne mener, at Danmark skal tage imod 1000 kvoteflygtninge årligt.
Integrationsydelse: Kristendemokraterne ønsker, at integrationsydelsen hæves med 2000 kr. hos enlige forsørgere og i alt for
ægtepar.
Læs mere her, her, her, her, her, her, og her.
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SOCIALDEMOKRATIET
En retfærdig og realistisk udlændingepolitik
Antal: ”Danmark skal have kontrollen igen.” Socialdemokratiet vil indføre et loft for, hvor mange nye ikke-vestlige udlændinge,
der kan komme til Danmark på et år. På den måde mener Socialdemokratier, at Danmark får en reel mulighed for at integrere
dem, der kommer hertil. Socialdemokratiet vil ændre det danske asylsystem og bl.a. oprette et modtagecenter uden for Europa.
Kvoteflygtninge: Socialdemokratiet mener, at det fremover kun skal være muligt for flygtninge at få asyl i Danmark som
kvoteflygtninge gennem FN. Flere Lande i EU skal hertil gå sammen om at oprette modtagecentre uden for EU, således at hele
EU’s asylsystem indrettes efter samme principper. Tilstrømningen til EU skal reguleres efter FN’s ordning for kvoteflygtninge.
Ydelser: Socialdemokratiet vil nedsætte en ydelses-kommission, der skal anbefale, hvordan der skabes et sammenhængende
ydelsessystem, der tager højde for eksempelvis beskæftigelsesindsats og børn.
Flygtningehjælp i nærområderne: Socialdemokratiet vil fordoble dansk flygtningehjælp til nærområderne, og stille sig i spidsen
af EU for ”et historisk løft af særligt Afrika”.
Den nye frihedskamp: Socialdemokratiet mener, at Danmark står over for et nyt kapitel i frihedskampen: De nye
danskere. ”Ligestilling mellem kønnene skal også gælde for dem. Ret og pligt. At religion altid er underordnet demokratiet. Det
kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af Danmark. Det kræver først og fremmest, at flere bliver en del af det
danske fællesskab.” En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har mere
end 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.
Beskæftigelse: Flere skal bidrage til det danske samfund. Socialdemokratiet vil derfor indføre en pligt til at bidrage i 37 timer om
ugen for alle flygtninge og indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp.
Læs mere her, her og her.
Integrations- og udlændingeordfører: Mattias Tesfaye
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KLAUS RISKÆR PEDERSEN
Hovedet koldt og hjertet varmt
Integration: Klaus Riskær Pedersen mener, at udlændingepolitik skal bygge på integration og gensidig respekt for forskellige
kulturelle værdier.
Arbejde og uddannelse: Partiet mener, at flygtninge skal kunne arbejde og uddanne sig fra det tidspunkt, de ankommer til
Danmark. Hertil skal der satses på kompetencegivende uddannelser til flygtninge med henblik på, at de kan indgå i
genopbygning af oprindelseslandene, når de hjemsendes. Indsatsen baseres på hidtidige kompetencer.
Indkvartering: Flygtninge skal tilbydes genhusning i tomme huse og med vejledning fra en mentorordning selv istandsætte
husene.
Hjemsendelse: Der skal satses på at indgå hjemsendelsesaftaler med oprindelseslandene, og indsatsen skal sammentænkes
med udviklingsbistanden. Afviste asylansøgere skal ikke opholde sig i interneringslejre.
Statsborgerskab: Enhver, der er født i Danmark af en person med lovligt ophold, tildeles automatisk dansk statsborgerskab.
Flygtninge uden reelle muligheder for hjemsendelse, som har opholdt sig i Danmark i 9 år, og som har været selvforsørgende i
mindst 5 år, skal have permanent opholdstilladelse eller tilbydes statsborgerskab.
Integrationsydelse: Integrationsydelsen skal hæves og der skal indføres gradvise yderligere stigninger afhængig af uddannelse,
arbejde og sprogfærdigheder. Efter 3 år på integrationsydelse overføres man til kontanthjælpssystemet.
Udlændinge- og integrationsordfører: Dorte Jarlby
Læs mere her og her.
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DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
Et fællesskab baseret på kristendommen: Det Konservative Folkeparti mener, at det danske fællesskab er baseret på et kristent
grundlag. Som flygtninge eller indvandrer er det ikke nok at overholde dansk lovgivning, hvis man ønsker at blive en del af det
danske samfund. Her skal man også have en grundlæggende forståelse for dansk historie, kultur og sprog. Det Konservative
Folkeparti tror på, at dette er vejen til større gensidig forståelse og færre konflikter.
Hvem og hvor mange har betydning: Det Konservative Folkeparti mener, at det er ”helt naturligt at sortere” i dem, der ønsker
at komme til Danmark på, hvilke ”evner” de har, og hvor ”villige ”de er til at bidrage til fællesskabet og blive en del af det danske
samfund.
Integration: Det Konservative Folkeparti mener, at udlændinge, der kommer til Danmark, skal kunne integrere sig og forsørge
sig selv.
Selvforsørgelse: Det Konservative Folkeparti mener, at der medfølger et ansvar, når man har fået adgang til at arbejde og
opholde sig i Danmark. For eksempel har man ansvar for at forsørge sig selv og sine og afholde sig fra at begå kriminalitet.
Ydelserne skal være så lave, at de ikke er ”attraktive.”
En modernisering af FN’s Flygtningekonvention: Det Konservative Folkeparti gøre op med spontan asyl. ”Den historiske
folkevandring, vi er vidner til i disse år, lægger massivt pres på både Danmark og resten af Europa. Vi må indse, at den nuværende
flygtningekonvention ikke er gearet til disse folkevandringer.” Det Konservative Folkeparti går derfor ind for, at FN’s
flygtningekonvention ændres, så det fremover ikke længere er muligt at søge asyl direkte i et land.
Kvoteflygtninge: Flygtninge skal udvælges i FN’s lejre i nærområderne, på baggrund af hvem, Danmark og FN vurderer, har størst
behov for hjælp. Danmark skal modtage cirka 5.000 FN-flygtninge inklusiv familiesammenføringer om året. ”Et antal vi er i stand
til fysisk og økonomisk at integrere på en holdbar måde.”
Læs mere her, her, her, her, her, her, her og her
Integrationsordfører og udlændingeordfører: Naser Khader
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LIBERAL ALLIANCE
Beskæftigelse: Liberal Alliance mener at enhver, der kan forsørge sig og sin familie og overholder landets love, skal være
velkommen i Danmark. Men som udlænding skal man betale for sig selv i de første år uden adgang til sociale ydelser eller
offentligt betalt sygehjælp.
Nærområderne: Liberal Alliances vil gerne hjælpe så mange flygtninge, som det er muligt, og de som der har mest behov for
hjælp. Derfor mener de, at hjælpen til flygtninge skal finde sted i ”nærområderne”.
Spontan asyl: Som udgangspunkt skal kun flygtninge, der er direkte og personligt forfulgte, kunne få asyl i Danmark. Derfor
foreslår Liberal Alliance en toårig suspensionsperiode af FN’s flygtningekonvention, hvor der sættes en stopper for spontan asyl.
Kvoteflygtninge: Liberal Alliance vil fremfor spontan asyl, tage imod op til 4.000 FN-kvoteflygtninge om året.
Familiesammenføring: Danskeres, flygtninges og indvandreres nære familie er velkommen i landet. Man skal kunne gifte sig med
den, man elsker, og man skal som ægtepar kunne bo sammen i Danmark. Liberal Alliance mener dog, at det skal være et krav, at
udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring. Hertil bør de ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år,
de er i landet.
Integration: Liberal Alliance mener, at den bedste kilde til integration går gennem arbejdsmarkedet.
Læs mere her, her, her, her, her, her, og her

Udlændingeordfører og integrationsordfører: Joachim B. Olsen
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VENSTRE
En udlændingepolitik på to ben
Midlertidig beskyttelse: Venstre ønsker på den ene side, at vi som samfund tager hånd om de flygtninge, der kommer til Danmark
og har et reelt behov for vores beskyttelse og insisterer samtidig på, at flygtninge skal vende hjem, når der er fred i deres
hjemlande.
Beskæftigelse: Venstre vil stille krav om, at flygtninge skal bidrage, mens de midlertidigt er en del af det danske samfund, og at
de samtidigt skal rustes bedst muligt til at vende tilbage til deres hjemland. Venstre ønsker at danske virksomheder skal have
gode muligheder for at få den nødvendige udenlandske arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men de skal sikres
de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark.
Grænsekontrol: På trods af at Venstre er stor tilhænger af den fri bevægelighed i EU, så vægter antallet af asylansøgere, der
passerer den danske grænse højere. Indtil der er ”styr” på Europas ydre grænser, ønsker Venstre at bevare grænsekontrollen i
Danmark.
Statsborgerskab: Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende det
danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.
Integrationsydelse: En lav integrationsydelse er højt prioriteret af Venstre. Derfor har de også indført integrationsydelsen, et
kontanthjælpsloft og 225-timersreglen.
Læs mere her, her, her, her, her, her og her.
Udlændinge- og integrationsminister: Inger Støjberg
Flygtninge- og stabiliseringsordfører og ordfører for integration og udlændinge: Mads Fuglede
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DANSK FOLKEPARTI
Stram udlændingepolitik og ægte velfærd
Begræns asyl og hjælp i nærområderne: Dansk Folkeparti vil gerne hjælpe flygtninge i nærområderne fremfor at hjælpe
flygtninge ved at give asyl. I nærområderne vil de hjælpe med nødhjælp og genopbygning. Det skal gøres, så man kan sikre, at de
flygtninge, der er kommet til Danmark, hurtigst muligt kan vende hjem til deres hjemlande igen.
Asylcentre til at hverve kompetencer: Der oprettes statslige asylcentre, hvorigennem der hjælpes til at fastholde og erhverve
kompetencer til brug ved efterfølgende tilbagevenden.
Familiesammenføring: Det gøres til ufravigeligt krav for familiesammenføring, at ansøgeren ikke bor i et ”ghettoområde”.
Færre ind, flere ud: ”Danmark har taget imod rigeligt med udlændinge igennem årene. Så vi skal have færre ind og flere ud!
Flygtninge skal have tryghed og sikkerhed, mens de er her, men de skal hjem igen.”
Grænsekontrol: Skal gøres permanet og asylansøgere skal afvises ved grænsen. Man skal ikke kunne bevæge sig gennem 5-6
fredelige lande og stadig påstå, man er flygtning. ”Siden 2015 har Europa og Danmark oplevet en kæmpe folkevandring af
flygtninge og migranter. De mest ressourcestærke kommer frem i køen, mens de svage sidder tilbage i flygtningelejre i
nærområdet. Danmark belønner så de stærke med integrationstilbud og dagpengeret i stedet for at hjælpe dem, der har størst
behov. Det må stoppe!”
Læs mere her, her, her, her, her, her og her.
Udlændinge- og værdiordfører: Martin Henriksen
Integrationsordfører: Marie Krarup
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NYE BORGERLIGE
En retfærdig udlændingepolitik
Asylstop: Nye Borgerlige går ind for et totalt asylstop. De mener ikke, at det skal være muligt at søge om asyl i Danmark. De
mener at muligheden for at søge om asyl skaber ”en trafik, der kun gavner menneskesmuglerne og sætter de europæiske lande
under pres”.
Nærområderne: I stedet for spontan asyl, skal hjælpen gives i nærområderne, og asylbehandlingen skal gå gennem FN. Hertil
mener de, at de flygtninge (omtalt migranter), der ankom til Danmark i 2015 skal sendes tilbage til deres hjemland eller til en lejr
i nærområderne, når deres opholdstilladelse udløber.
Integration: Nye Borgerlige går ikke ind for integration. De går derimod ind for komplet ”assimilation”.
Statsborgerskab: For at man kan få statsborgerskab skal man assimilere sig ind i det danske samfund og dermed vise at man
sætter pris på danske værdier. Statsborgerskab skal ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra lande, der hviler på islamisk
kultur, da de ifølge Nye Borgerlige, er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne og udgør en sikkerhedsrisiko.
Selvforsørgelse: Nye Borgerlige mener, at retten til offentlig forsørgelse skal være bundet til dansk statsborgerskab. Hertil skal
enhver udlænding tegne en forsikring, der dækker mod arbejdsløshed og pension.
Konventioner må vige for en ”retfærdig” udlændingepolitik: Nye Borgerlige mener, at de konventioner eller bestemmelser i
internationale aftaler, som står i vejen for at føre en retfærdig udlændingepolitik, må opsiges eller undsiges ved at give dansk lov
fortrinsret frem for konventionen. ”Konventionerne er lavet i en anden tid med et andet formål. De er ikke hellige skrifter og må
tilpasses de udfordringer, vi står med i dag.”
Kvoteflygtninge: Nye Borgerlige vil gerne tage imod 500 personligt forfulgte flygtninge, når ”situationen i Danmark igen er
kommet under kontrol”.
Læs mere om Nye Borgerliges politik her, her og her.
Udlændingeordfører og indfødsretsordfører: Pernille Vermund
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STRAM KURS
Snæver definition af dét at være dansker: Stram Kurs mener siger at det kun er ”danskere”, der skal bo i Danmark. Partiet har
en meget snæver definition af dét at være dansker; etniske danskere, danske jøder og personer, der som spædbørn blev
adopteret af danske forældre. Med etniske danskere mener partiet personer, der har kulturelt, religiøst, sprogligt og normativt
fællesskab, samt dansk slægt, dansk modersmål og dansk statsborgerskab ved fødslen.
Værdsatte fremmede: Stram Kurs mener, at der skal være plads til en mindre mængde folk, som de kalder ’værdsatte
fremmede’. Disse defineres som folk der har viljen til at elske Danmark og danske værdier, evnen til at bidrage til samfundet,
betale skat og ikke modtage offentlige ydelser, samt en grund til allerede at være i Danmark.
Familiesammenføring: Ingen ”fremmed” skal kunne sammenføres i Danmark med et familiemedlem, som ikke bor i Danmark.
Konventioner: Danmark skal udtræde af de internationale konventioner, der regulerer flygtninge, idet disse konventioner er
forældede og ikke tager højde for den nutidige situation. Partiet mener ikke at Danmark skal behandle ansøgninger om asyl fra
nogen person, der ikke er statsborger fra et af Danmarks nabolande.
Udvisning: ”Danmark skal udvise enhver ikke-vestlig person, der ikke er dansk statsborger”. Udvisningen skal ifølge partiet ske
ved, at ikke-vestlige personer med midlertidig opholdstilladelse ikke får deres opholdstilladelse fornyet og ikke-vestlige
personer med permanent opholdstilladelse får deres tilladelser annulleret. Personer der er meddelt dansk statsborgerskab ved
lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret. Personer, der har opnået asyl i
Danmark, skal hjemsendes straks, når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt. Partiet vil på den baggrund gerne udvise
personer fra Bosnien og Kosovo.
Læs mere her.
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