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M
ens danske politi-
kere i valgkampen
diskuterer, om leve-
vilkår og velfærds-

ydelser spiller ind, når asylsø-
gere vælger Danmark, skærer
EU’s grænseagentur, Fron-
tex, igennem debatten med
et klart budskab: Det gør de. 

Ikke alene nævner Frontex
i sin 72 sider lange årsrapport
2015 velfærdsydelserne i et
særligt afsnit, hvori det om
tilstrømningen i fjor hedder:

»Størstedelen af syrerne
søgte ikke asyl i det medlems-
land, som de først ankom til,
men søgte i stedet til andre
medlemslande af mange for-
skellige grunde, især fordi de
forventer at modtage mere
attraktive velfærdsydelser.«

Men presseofficer og tals-

person fra Frontex’ hoved-
kontor i Warszawa, Eva Mon-
cure, uddyber tillige over for
Jyllands-Posten.

»I de europæiske lande har
vi et asylsystem, som er ulige.
Velfærdsydelserne varierer
landene imellem, så asylan-
søgerne har en motivation til
at søge asyl i et land, som til-
byder højere velfærdsydel-
ser. Asylsøgerne er meget in-
teresserede i at komme til de
nordiske lande, fordi de kan
få opholdstilladelse i længere
tid, og man får mere støtte,«
siger Eva Moncure.

På spørgsmålet om, hvor-
vidt asylsøgere kender til de
forskellige offentlige ydelser
i forskellige lande, svarer
hun:

»Ja, det gør de da. Der er jo
befolkningsgrupper fra deres
hjemland, som allerede har
boet i de forskellige europæi-
ske lande i mange år. De ken-
der jo alt til ydelser og syste-

met.« 
I den danske valgkamp har

flere politikere, eksempelvis
den radikale leder, Morten
Østergaard, afvist, at asylsø-
gere tager bestik af velfærds-
ydelser i de europæiske lan-
de. Det skete f.eks., da han
tirsdag aften var gæst i pro-
grammet ”Mød partierne” på
DR1.

En anden virkelighed
»Jeg tror, at vi alle sammen
kan forstå, at der er ikke no-
gen, der står på vej ud af Syri-
en og sætter sig ind i, hvor-
dan det danske kontant-
hjælpssystem er, eller hvor-
dan er den danske
udlændingepolitik for per-
manent ophold,« lød det fra
Morten Østergaard.

Men talspersonen Ewa
Moncure fra Frontex siger, at
organisationen oplever en
anden virkelighed, fordi
mange af de flygtninge, der

søger mod Europa, ikke kom-
mer direkte fra Syrien, men
fra et af nabolandene.

Man skulle jo tro, at syrerne var så
desperate efter at komme ud af
den forfærdelige situation, som
de og deres land befinder sig i, at
de slet ikke havde tid eller over-
skud til at overveje, hvilket euro-
pæisk land de ville rejse til?
»Ja, sådan var det for fire år si-
den. Men nu har krigen stået
på i fem år. Mange af syrerne
har jo levet i en lejr eller i en
lejlighed i et naboland i flere
år. Der bor jo omkring fire
mio. syrere i nabolandene,
og de har boet der i flere år.«

Men siger du, at syrerne i disse lej-
re så har overskud til at foretage
research om vilkårene i de forskel-
lige europæiske lande?
»Absolut. De kan foretage re-
search, ringe til fætre og kusi-
ner i Tyskland eller Sverige,
og måske ved din nabo no-
get. Og alle har jo en smart-
phone og kan bruge den på
internettet. Mange af flygt-
ningene er jo ret veluddan-
nede; vi taler om lærere, in-
geniører, advokater osv., som
prøver at finde ud af, hvor
deres familier har de bedste
muligheder. Jo, de ved det

virkelig godt,« siger Ewa
Moncure og tilføjer, at asyl-
ansøgerne tillige får deres op-
lysninger igennem menne-
skesmuglere.

Annoncer på sociale medier
»Menneskesmuglere annon-
cerer deres tilbud på de soci-
ale medier, hvor flygtninge
kan få alle mulige oplysnin-
ger. Vi kender til Facebook-
sider, hvor menneskesmug-
lere annoncerer med deres
forretninger og rejser, der går
til Europa – og reklamerer
med, at det er sikre rejser. Alle
oplysninger er derude blandt
migranterne, som ved, at de
nordiske lande er lande med
gode velfærdsydelser. Selv-
følgelig er asylsystemerne i
de individuelle lande en fak-
tor, når de skal vælge, hvor de
vil hen,« siger Ewa Moncure.

Netop vilkårenes betyd-
ning for antallet af asylsøgere
er Venstres begrundelse for at
foreslå en ny starthjælp, hvor
flygtninge kommer på en SU-
lignende ydelse frem for som
i dag, hvor de fra dag ét i en
kommune får kontanthjælp.

»Regeringen og Morten
Østergaard skulle droppe den
følelsesporno, som det reelt
er, når man danner sådan et
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EU: Velfærdsydelser tiltrækker syriske
Udlændinge: Syriske asylsøgere researcher grundigt, inden
de begiver sig mod Europa. De søger mod lande med høje
velfærdsydelser, lyder det fra EU’s grænseagentur, Frontex.
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ASYLSØGERE 

Velfærdsydelser
En asylansøger, der kommer til
Danmark, får, mens asylsagen
behandles, kost og logi i et
asylcenter og kontante ydelser
til tøj, hygiejneartikler, børne-
pakke, samt gratis sundheds-
behandling, undervisning, akti-
vering og transport til møder
med myndigheder.

Får asylsøgeren opholdstilla-
delse har vedkommende ret til
samme kontanthjælp, bolig-
støtte, børnefamilieydelse
m.v., som danskere har.
Kilde: Udlændingestyrelsen



billede af, at folk er på flugt
med kugler om ørerne, og at
de derfor ikke kan nå at re-
searche på, hvor de skal tage
hen. Sådan foregår det jo
ikke,« siger Venstres retsord-
fører Karsten Lauritzen.

S og R står fast på ydelser
Meldingerne fra Frontex får
dog ikke De Radikale til at
ændre opfattelse og gå med
til en lavere startydelse, fast-
slår partiets udlændingeord-
fører Marlene Borst Hansen.

»Vi ønsker ikke at være
med i et europæisk kapløb
mod bunden om, hvem der
kan behandle flygtninge
dårligst i håb om, at de så
ikke kommer til vores land,«
siger hun, der tror, at andre
ting er langt mere afgørende
end ydelsens størrelse for
folks valg. Det gælder et vel-
fungerende velfærdssam-
fund, gratis sundhedsydelse
og gratis uddannelse, altså
forhold, som heller ikke de
borgerlige partier vil røre
ved.

Anerkender du slet ikke, at ydel-
sernes størrelse spiller en rolle?
»Det, tror jeg, er minimalt.«
Socialdemokraternes ud-
lændingeordfører Ole Hæk-

kerup er heller ikke fristet af
at skrue på den ydelse, som
en nyankommen flygtning
får. Han peger på, at regerin-
gen med sin asylstramning i
februar for første gang i 12 år
ændrede på reglerne for
overhovedet at få asyl og en
opholdstilladelse. 

»Hvis man som asylsøger
orienterer sig om, hvordan
forholdene er i forskellige
europæiske lande, så er det
første, man vil opdage, ikke
størrelsen af de sociale ydel-
ser, men derimod, at hvis
man søger til Danmark, så
vil man under nogle betin-
gelser havne i kategorien,
der kun får midlertidigt op-
hold i et år og skal vente med
at kunne få familien hertil,«
siger han.

Undersøgelse på vej
Denne nye midlertidige be-
skyttelsesstatus er der indtil
videre 126 personer – sva-
rende til knap 20 pct. – der
har fået.

Hos et andet EU-agentur,
European Asylum Support
Office (EASO), giver man
ifølge talsmand Jean-Pierre
Schembri Frontex ret i, at
ydelsernes størrelse – blandt
andre faktorer – har betyd-

ning for valget af destina-
tion. Men der mangler vi-
den om, hvor vigtige de en-
kelte såkaldte push- og pull-
-effekter er, og derfor har
EASO nu sat en undersøgel-
se i gang, oplyser talsman-
den.
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asylsøgere
Vi ønsker ikke at
være med i et
europæisk kap-

løb mod bunden
om, hvem der kan
behandle flygtninge
dårligst i håb om, at
de så ikke kommer
til vores land.
Marlene Borst Hansen (R),
udlændingeordfører
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Opera i Verona – Vin i Barolo
På denne rejse specielt for Jyllands-Postens læsere skal vi opleve sæsonens eneste 
gallakoncert over Bizets Carmen samt operaen Aida af Verdi i den romerske 
arena i Verona. Tidl. operasanger ved Det Kgl. Teater Palle Kibsgaard fortæller 
om operaerne, og rejseleder er Vibeke Jensen, som har boet i Verona og Garda de 
seneste 40 år. Vi bor centralt i Verona og tager på skønne udflugter til Gardasøen 
og til Venedig, hvor vi skal sejle i gondol. Vi slutter i Barolo, en af Italiens mest 
berømte vinbyer, hvor vi skal smage barolovin og trøfler!

PRIS
Pris kr. 7.895
Pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Eneværelse kr. 1.000 
Tillæg afbestillingsforsikring kr. 475

Operabilletter pr. forestilling 
inkl. reservationsgebyrer
Unum. plads 1. forestilling kr. 250
Unum. plads 2. forestilling  kr. 265 
Num. plads 1. forestilling fra  kr. 625
Num. plads 2. forestilling fra kr. 710

Inkluderet i prisen

BESTILLING

tlf. 7020 9899
Ved bestilling, oplys annoncekode: JP

AFREJSE
den 22. juli 2015

PROGRAM

Dag 1.   Vingårdsbesøg, indkvartering 
på hotel centralt i Verona.

Dag 2.   Udflugt til Venedig, hvor 
vi oplever nogle af byens 
smukke seværdigheder og 
tager på sejltur med gondol, 
inden vi skal nyde en typisk 
veneziansk menu på en 
hyggelig restaurant.

Byvandring i Verona. 
Gallakoncert over Carmen 
af Georges Bizet.

udflugt til Valpolicella, hvor vi 

skal vi opleve operaen Aida af 
Giuseppe Verdi. 

Dag 5.   Vi kører mod Barolo med 
 frokost undervejs. Vinsmag-
ning på hotellet med middag 
af områdets berømte trøfler.

Dag 6.   Vi forlader Barolo og kører 
til tårnbyen Alba.Videre til 

vandring inden hjemrejsen.

Regeringen og
Morten Øster-
gaard skulle

droppe den følelses-
porno, som det reelt
er, når man danner
sådan et billede af,
at folk er på flugt
med kugler om 
ørerne.
Karsten Lauritzen (V),
retsordfører


