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H
vis et flertal i Folketin-

get efter et valg ind-
fører en øget grænse-
kontrol for at hindre

grænseoverskridende ind-
brudskriminalitet, narko- ,
våben- og menneskesmug-
ling, vil det få den konse-
kvens, at flere flygtninge vil
søge asyl i Danmark.

Det vurderer formanden
for Dansk Told & Skattefor-
bund, Jørn Rise.

»Hvis vi får flere ressourcer
til at øge kontrollen ved
grænsen, viser vore erfarin-
ger, at det vil få den afledte ef-
fekt, at vi vil støde på flere
flygtninge, der opholder sig
uden opholdsgrundlag i
grænseområdet. Dem må vi
så overgive til politiet, og
mange af flygtningene vil
søge asyl i Danmark, selv om
de måske blot var på gen-
nemrejse til eksempelvis
Sverige,« siger Jørn Rise.

Han henviser til erfaringer-
ne fra en periode på fem må-
neder fra juni til november i
2011, da toldkontrollen un-
der den tidligere regering
havde fået tilført flere ansatte
til at øge antallet af kontrol-
ler ved grænserne.

I den periode standsede
Told flere udlændinge end
normalt ved grænserne til
Danmark. Det drejede sig om
udlændinge, der var smuglet
til landet, udlændinge, der
opholdt sig her ulovligt, som
havde indrejseforbud, eller
som var efterlyst i Danmark.

Flygtninge vil til Sverige
Den største flygtningestrøm
til de nordiske lande lige nu
kommer fra Syrien. Største-
delen af de syriske flygtninge
søger mod Sverige og bruger
derfor kun Danmark som
gennemrejseland. Fra januar
til og med juli i år har Dan-
mark modtaget 2.189 asylan-
søgere fra Syrien, mens Sveri-
ge har modtaget 15.256.
Mange af de syriske flygtnin-
ge vil til Sverige, fordi flere af
dem har slægtninge der, og
fordi der er store syriske eksil-
grupper i flere svenske byer.

Politiet i Sønderjylland
møder ofte syrere, der er på
vej til Sverige, siger lederen af
politiets udlændingekontrol
i Padborg, Palle Linné.

»Selv om de siger, at de vil
til Sverige, er vi forpligtet til
at stoppe dem og undersøge
deres opholdsgrundlag, og
det fører ofte til, at de søger
asyl i Danmark,« siger Palle

Linné, der som politileder
ikke vil kommentere spørgs-
målet om, hvorvidt en øget
grænsekontrol vil føre til
flere asylansøgere.

Den samme holdning har
politiinspektør Richard
Østerlund la Cour fra Natio-
nalt Udlændingecenter.

»Som landet ligger nu,
opererer vi ikke med genind-
førsel af grænsekontrol. Jeg
vil undlade at spekulere i,
hvad der ville ske, hvis det
blev genindført,« siger han
og ridser reglerne op.

»Hvis vi antræffer en per-
son ved grænsen, som ikke
har et lovligt opholdsgrund-
lag i Danmark, vil vi søge at
sende ham ud af landet. Men
hvis den pågældende siger, at
han vil søge asyl, skal han be-
handles i en helt normal asyl-
procedure. Han vil blive
grundregistreret med sine
personlige oplysninger, der
vil blive taget fingeraftryk,
foto, og han vil blive sendt til
Sandholmlejren.«

Hvad nu hvis han siger, at han ger-
ne vil til Sverige, og om man ikke
bare kan lade ham rejse igennem
Danmark?
»Det får han ikke lov til. Vi
har forpligtet os i det europæ-
iske samarbejde til, at vi ikke

bare kan sende problemerne
videre. De enkelte lande skal
håndtere problemerne i de-
res eget land. Det er jo en del
af vores internationale sam-
arbejde,« siger Richard Øster-
lund la Cour.

Akilleshælen
Også forskningschef Thomas
Gammeltoft-Hansen fra In-
stitut for Menneskerettig-
heder venter, at en øget
grænsekontrol vil føre til fle-
re asylansøgere.

»Hvis man indfører mere
kontrol langs de danske
grænser, vil det formentligt
betyde, at en del af de asylan-
søgere, som vil være på vej
mod eksempelvis Sverige el-
ler Norge, simpelthen vil bli-
ve stoppet i Danmark, få af-
brudt deres rejse og i stedet
søge om asyl i Danmark. Det
kender vi allerede nu en del
eksempler på. I visse tilfælde
er de nået frem til Danmark
sydfra, fordi de sydeuropæi-
ske lande undlader at regi-
strere dem. Det er en af
Dublin-systemets akilleshæ-
le,« siger Thomas Gammel-
toft-Hansen. 

Han henviser til Dublin-
forordningens bestemmelse
om, at en asylansøger efter
reglerne skal registreres og

som udgangspunkt behand-
les i det første land, som ved-
kommende ankommer til,
der har tilsluttet sig Dublin-
reglerne

Det var Dansk Folkeparti,
som i 2011 fik den daværen-
de VK-regering med til at ind-
føre øget grænsekontrol, og
partiet har bebudet, at en
øget kontrol vil være et af
kravene for at støtte en even-
tuel ny borgerlig regering ef-
ter næste folketingsvalg.

DF vil have øget kontrol
Dansk Folkepartis retsord-
fører, Peter Skaarup, siger om
toldforbundets vurdering af,

at en øget kontrol vil føre til
flere asylansøgere:

»Det er ikke til at sige, hvad
man fanger ved en stærkere
grænsekontrol. Men det kan
sagtens tænkes, at nogle ud-
lændinge, som man fanger
ved grænsen, vil søge at få
asyl her i landet,« siger Peter
Skaarup og fortsætter:

»Hvis der kommer en stær-
kere grænsekontrol, vil det
imidlertid sende et signal til
de menneskesmuglere, der
gør sig ret store anstrengelser
for at komme igennem den
eksisterende kontrol, om, at
vi holder øje med dem. Det
gælder om at have nogle til-
strækkeligt stramme asylreg-
ler, så det ikke kan lade sig gø-
re, at vi får sociale turister, der
rejser rundt i Europa og bare
er ude efter bedre økonomi-
ske og uddannelsesmæssige
forhold og lignende. De skal
bare sendes tilbage.«

Hvad så, hvis det er flygtninge fra
Syrien?
»Så er det under alle omstæn-
digheder bedre, at vi får dem
stoppet ved grænsen, og at de
søger asyl, end at de bare le-
ver illegalt i Danmark og
dukker op ved Center Sand-
holm en dag,« siger Peter
Skaarup.

Asyl: Flere flygtninge vil blive standset ved grænsen og søge asyl i Danmark, hvis der indføres øget grænsekontrol,
vurderer Dansk Told & Skatteforbund.

En menneskesmugler satte i
februar den 38-årige syrer Hazar
Shreh hendes datter og 30 andre
flygtninge af en lastbil i Dan-
mark. De rejste videre til Sverige,
som var målet for flugten. Var de
blevet pågrebet i Danmark,
havde de ikke kunnet rejse til
Sverige, men skulle søge asyl 
i Danmark eller sendes tilbage ad
deres flugtrute. 
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Øget grænsekontrol i Danmark 
vil føre til flere asylansøgere
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Asylansøgere
Hvis en flygtning uden lovligt
ophold i Danmark bliver
antruffet af de danske
myndigheder ved grænsen, er
der to muligheder.

Enten søger flygtningen asyl
og vil dermed blive registreret
som asylansøger i Danmark,
hvor hans ansøgning skal
behandles.

Eller også – hvis han ikke
søger asyl – vil de danske
myndigheder søge at sende
ham ud af landet den vej, han
er kommet fra på sin flugtrute.
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Mange af flygt-
ningene vil søge
asyl i Danmark,
selv om de
måske blot var
på gennemrejse
til eksempelvis
Sverige.
Jørn Rise
formand, Dansk Told 
& Skatteforbund


