
10 Indland Torsdag den 26. november 2015
.

R
ekordmange udlæn-
dinge fortsætter med
at søge om asyl i Dan-
mark.

Det viser den første status
over antallet af asylsøgere i
Danmark, efter Venstre-rege-
ringen har præsenteret en
stor asylpakke med 34 tiltag.

Alene i den seneste uge har
1.175 udlændinge søgt om
asyl ifølge en opgørelse base-
ret på politiets registreringer.
Til sammenligning kom asyl-
pakken som en reaktion på,
at 1.095 personer havde bedt
om asyl i Danmark i den før-
ste uge af november.

Tallene er behæftet med en
betydelig usikkerhed, fordi
de er baseret på politiets fore-
løbige registreringer.

Men ifølge Dansk Folke-
parti understreger udviklin-
gen behovet for, at regerin-
gen rykker sig endnu mere.

»Det er nye tider, og det må
regeringen og andre agere ef-
ter,« siger udlændingeordfø-
rer Martin Henriksen (DF). 

Udlændingeminister Inger
Støjberg mener, at niveauet
er uændret højt, fordi hele
asylpakken ikke er trådt i

kraft endnu: »Vi forhandler
fortsat, og jeg forventer, at vi
meget snart indgår en afta-
le.«

Regeringen, de blå partier
og Socialdemokraterne mø-
des i dag i Finansministeriet
for at forhandle den sidste
del af asylpakken på plads.

De svenske forslag
Alt imens har den svenske re-
gering præsenteret en pakke
med markante stramninger
efter deres målestok.

Det viste sig tydeligt, da vi-
cestatsminister Åsa Romson
fra Miljøpartiet med knæk-
ket stemme og tårer i øjnene
skulle forsvare de nye udlæn-
dingestramninger.

»Jeg skal være helt ærlig. Vi
har den seneste tid haft svære
debatter om virkeligheden i
partiet,« sagde hun.

Sveriges regering siger nu
åbent, at den vil justere flygt-
ninges rettigheder til mini-
mumsniveauet påkrævet af
konventioner og EU-regler. 

For at forstå forslagene er
det vigtigt at sondre mellem
tre former for asyl i Sverige:

1) En stor gruppe flygtnin-
ge får asyl i henhold til FN’s
flygtningekonvention. De
skal fremover have en tre-
årig, midlertidig opholdstil-
ladelse, som kan forlænges.

2) En anden stor gruppe
flygtninge får såkaldt alter-
nativ beskyttelse i henhold
til EU-regler, fordi de risikerer
dødsstraf eller tortur i hjem-
landet. De fleste syrere befin-
der sig i denne kategori, og de
har tidligere som udgangs-
punkt fået lov til at blive per-
manent i Sverige. 

Fremover vil denne gruppe
lægge ud med at få en etårig
opholdstilladelse. Når de har
sådan en tidsbegrænset op-
holdstilladelse skal de »ikke
have ret til familiesammen-
føring«, konstaterer den
svenske regering i sit udspil.

3) En tredje gruppe kaldes
øvrige flygtninge, og de får
asyl efter en særlig svensk
lov, fordi de ikke kan vende

hjem pga. væbnet konflikt,
risiko for overgreb eller mil-
jøkatastrofer. Det gjaldt kun
for 154 personer i 2014. De
skal ikke længere have ret til
opholdstilladelse i Sverige,
lyder det i det svenske udspil.

Behov for danske tiltag
Sverige vil også stramme
reglerne for familiesammen-
føring, så begge parter i et æg-
teskab skal være fyldt 21 år,
før hustruen eller manden
kan komme til landet.

Ifølge DF vil det svenske
udspil blive drøftet under da-
gens forhandlinger.

»Hvis svenskerne kommer
på niveau med os, skal vi
stramme yderligere op ift.
det, der ligger på bordet,«

mener Martin Henriksen.
Inger Støjberg mener, at

Danmark fortsat vil have den
strammeste udlændingepoli-
tik – også selvom svenskernes
forslag bliver til virkelighed.

»Men det er interessant,
når svenskerne nu lægger
nogle stramninger på bor-
det,« siger hun.

Martin Lemberg-Pedersen,
migrationsforsker på Køben-
havns Universitet, vurderer,
at de svenske forslag – hvis de
bliver vedtaget – vil rykke ved
asylstrømmen gennem Euro-
pa, så færre flygtninge tager
til Sverige og flere tager til
f.eks. Danmark, Tyskland,
Holland eller Belgien. 

Også svenskernes skærpe-
de kontrol ved grænsen kan

få en betydning, mener han:
»ID-kontrol kan betyde, at

flere af dem, som var på vej
mod Norge og Finland og ik-
ke kan komme videre og ikke
vil søge asyl i Sverige, kom-
mer tilbage til Danmark.
Dem vil der nok komme flere
af, men det er vanskeligt at si-
ge præcis hvor mange. Man
vil nok se et vist fald i det
svenske tal og en vis stigning
i det danske.«

Sverige indførte en midler-
tidig grænsekontrol torsdag
den 12. november. 

I novemberdagene optil
søgte 1.440 personer gen-
nemsnitligt om asyl i Sverige
hver dag. Efter grænsekon-
trollen er tallet 1.200 dagligt.

Støjberg mener ikke, at der
er tale om store udsving:

»Men hvis tingene kom-
mer til at ændre sig, vil vi og-
så træffe de foranstaltninger,
der skal til,« siger hun.

Hvad er det?
»Min grundlæggende tilgang
til grænsekontrol er meget
praktisk. Man skal bare være
klar over, at hvis vi indfører
reel grænsekontrol, kan det
betyde, at flere kommer til at
sætte deres fingeraftryk her,
og dermed vil vi så blive det
land, man skal søge asyl i,« si-
ger Inger Støjberg.

Regeringen har oprettet en telt-
lejr i Thisted til at indkvartere
asylsøgere. Den kan der hurtigt
blive brug for, hvis den nuværen-
de udvikling fortsætter.
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Efter regeringens store pakke søger
rekordmange stadig asyl i Danmark
Status: I første uge af november søgte 1.095 udlændinge om asyl. Så lancerede regeringen en stor
asylpakke. I sidste uge var tallet oppe på 1.175 asylsøgere. Ny politisk aftale er lige på trapperne.

NIKOLAJ RYTGAARD
NAJA DANDANELL
nikolaj.rytgaard@jp.dk
naja.dandanell@jp.dk

ASYLPAKKEN

Status på 34 tiltag
Regeringen har fremlagt en
asylpakke med 34 tiltag.

13 af dem er blevet vedtaget
efter en lynbehandling i Folke-
tinget. F.eks. at udlændinge
skal kunne tilbageholdes i
mere end tre døgn uden
automatisk at komme for en
dommer.

Fem af tiltagene kan regerin-
gen gennemføre administra-
tivt. F.eks. om teltlejr til asyl-
søgere og et nyt udrejsecenter
til asylsøgere, der får afslag.

Dermed er der 16 tiltag tilba-
ge, som skal forhandles i dag i
Finansministeriet. F.eks. om
midlertidig opholdstilladelse,
familiesammenføring, og hvor-
vidt asylsøgere skal have lov
til at bo og arbejde uden for
asylcentrene.
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UGE FOR UGE: SÅ MANGE HAR SØGT OM ASYL  Antal asylsøgere:
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Tre ministre præ-
senterer asylpakke 

med 34 tiltag

Regeringen ind-
rykker annoncer

i libanesiske 
medier

Aftale om lav 
integrations-

ydelse falder på 
plads

Blå blok får 
flertallet ved 

folketings-
valget

Tallene er baseret på registreringer af asylansøgninger i politiets system POLSAS. Tallene er foreløbige og forbundet med 
betydelig usikkerhed, da der løbende sker efterregistreringer, bl.a. på baggrund af oplysninger fra politikredsene. GRAFIK: TBJ


