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Danmark kan sige nej til russisk gas
Et enigt Folketing har vedtaget et lovforslag, der giver
mulighed for at inddrage
udenrigs-, sikkerheds- og
forsvarspolitiske
hensyn,
når Danmark skal tage
stilling til, om energiselskaber skal have lov at
nedlægge elkabler og rørledninger på dansk søterritorie.
Hidtil har det kun været
muligt at inddrage miljøhensyn og sikkerhedshensyn, når Danmark har skul-

let tage stilling til den slags
ansøgninger.
Lovændringen kan blive
relevant, når Danmark skal
tage stilling til, om det russiske gasselskab Gazprom skal
have lov at føre rørledningen Nord Stream 2 gennem
dansk farvand. Nord Stream
2 er nemlig planlagt til at løbe gennem Østersøen syd
om Bornholm. Linjeføringen syd om den danske klippeø er afgørende.
Hvis gassen føres nord om
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SKATTEREFORM

Regeringens udspil:

Bornholm, løber forbindelsen nemlig på kontinentalsoklen. Og så forhindrer den
internationale havretskonvention Danmark i at sige
nej.
Derfor er det netop vedtagne lovforslag mere et
udenrigspolitisk signal, end
det er en reel forhindring for
en russisk gasledning.
Jyllands-Posten skrev torsdag, at USA presser på for at
få den danske regering til at
afvise gasledningen. /ritzau/

Der indføres et særligt
jobfradrag til lavtlønnede.
Skatten på fri telefon fjernes.
Loftet over beskæftigelsesfradraget fjernes.

FREDAG DEN 1. TIL SØNDAG DEN 3. DECEMBER

SPAR 20-60%
PÅ ALT* JULEPYNT

En planlagt skattelettelse aftalt
i 2012 fremrykkes, så topskattegrænsen hæves med 12.000 kr.
allerede i 2018.
Der indføres et nyt fradrag på
pensionsindbetalinger.
Udligningsskatten på store
pensioner fjernes.

Stegepande

Rustfrit stål med belægning. Til alle komfurtyper - også induktion.
20 cm. Før 599,95
SPAR 400,- NU 19995

Stegepande 28 cm

29995
SPAR 500,-

Limited Edition
14. oktober - 31. december

Dansk Folkeparti skal levere de
afgørende stemmer til regeringens skattereform. Nu stiller
partiet nye krav om indrømmelser på udlændingepolitikken.
FOTO: JENS DRESLING/POLFOTO

Design to Shape Light

PH 3½-3 Ravfarvet Glas Pendel
Design: Poul Henningsen

Thulesen Dahl:
»Der skal ske en
ændring, og det
skal ske nu«

shop.louispoulsen.dk

Spørgsmål til nye statsborgere:
Hvad er en kollektiv overenskomst?
Hvad er en kollektiv overenskomst?
Hvornår fik Danmark sin
første kvindelige minister?
Og hvad var August Bournonville kendt for?
Disse spørgsmål og 37 andre var på tapetet, da et nyt
hold ansøgere til dansk statsborgerskab torsdag blev testet i deres viden om Danmark og danmarkshistorien
ved indfødsretsprøven.
Prøven består af 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, historie, politik og
kultur og holdes hvert halve
år. For at bestå skal man svare rigtigt på mindst 32 af

spørgsmålene. Inden prøven
kan ansøgerne terpe 140 siders læremateriale, som
rummer svarene på 35 af de
40 spørgsmål. De resterende
fem spørgsmål handler om
aktuelle emner.
En bestået indfødsretsprøve er ikke nok til at få dansk
statsborgerskab.
Man skal også bestå en
danskprøve, der er sværere
end tidligere (Danskprøve
3), være selvforsørgende, have permanent opholdstilladelse, have ren straffeattest,
være gældfri til det offentlige og underskrive en erklæring om, at man lover tro-

skab og loyalitet over for
Danmark.
Indfødsretsprøven blev i
dens nuværende form indført af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative i efteråret 2015.
3.693 personer var tilmeldt årets anden og sidste
indfødsretsprøve, som blev
holdt på 50 sprogcentre fordelt over hele landet. I juni
var 3.225 personer tilmeldt
prøven. 49,8 pct. af deltagerne bestod.
JP
Prøv indfødsretsprøven på jp.dk

DF skærper kravene til
regeringen i de afgørende forhandlinger om en
skattereform. Regeringen skal tage et opgør
med integrationen, hvis
skattelettelserne skal
lande, mener partiet.
JESPER HVASS
MARCHEN NEEL GJERTSEN
jesper.hvass@jp.dk
marchen@jp.dk

Dansk Folkeparti kræver en
»fundamental ændring« af
den danske udlændingepolitik, hvis partiet skal støtte
regeringens ønske om en
skattereform.
Det siger partiformand
Kristian Thulesen Dahl, der i
slutfasen af forhandlingerne
om både en finanslov for
2018 og en skattereform
trækker fronterne skarpt op.
Han kræver et opgør med
hele tanken om, at alle flygtninge i Danmark skal inte-

greres, forsørge sig selv og
lære dansk.
»Vi skal have vendt bøtten
på hovedet og sikre, at de
mennesker, der kommer til
Danmark, i overvejende
grad ender i deres fædrelande igen. Det skal være undtagelsen, at flygtninge bliver
her permanent,« siger han
og kobler det direkte til skatteforhandlingerne.
»Hvis vi skal lave en aftale
om noget vigtigt for regeringen, så skal vi også lave en aftale om noget, der er meget
vigtigt for Dansk Folkeparti.
Det er det her.«

99 pct.
I dag er der ganske få flygtninge, som – til trods for at
de kun får såkaldt midlertidigt ophold – nogensinde får
afslag på at få forlænget det
midlertidige ophold. Ifølge
tal fra regeringsforhandlingerne fik 99 pct. af ansøgerne i 2016 og 2017 forlænget
deres midlertidige ophold.
DF-formanden mener, at de
gentagne forlængelser bety-

der, at flygtningene på sigt
ender med at blive så godt
integreret, at de ender med
at kunne få permanent ophold i Danmark. Jo mere de
er integreret, jo større er
sandsynligheden for, at
flygtningene bliver i Danmark permanent, mener
han.
»For hver dag integrationen lykkes, vil muligheden
for at blive i Danmark blive
større og større, og selv om
man måske så godt kunne
have vendt tilbage til sit
hjemland efter syv år, er det
ikke sikkert, at man får frataget sin danske opholdstilladelse, fordi de andre hensyn
vejer tungere. Derfor er det
absurd at tale om midlertidighed, og det vil vi have
ændret.«
Han forklarer, hvordan regeringen rent praktisk kan
ændre systemet.
»Pr. den 1. januar skal der
være en konkret sagsbehandling, der lægger et nyt
parameter ind. Hvis flygtninge i nærområderne be-

gynder at vende tilbage, så
taler det for, at en flygtning i
Danmark også i en snarlig
fremtid vil kunne vende tilbage. En syrer, der er kommet til Danmark, kan lige så
vel vende tilbage til Aleppo
som en flygtning, der sidder
i en flygtningelejr i Libanon.
Derfor skal en flygtning fra
Aleppo, der er kommet til
Danmark, også gøres klar til
at vende tilbage. Det betyder
ikke, at man på søndag klokken 9 bliver sat på et fly til Syrien.«
»Men hvis man tilhører
den gruppe, der skal gøres
klar til at vende hjem, så er
det ikke dansk, børnene skal
lære. Hvis man ikke skal være i Danmark i sin fremtid, er
der ingen grund til det. Så
skal man lære det sprog, der
tales i hjemlandet. Og man
skal ikke ud på det danske arbejdsmarked. Man skal have
de kompetencer, man skal
bruge, når vender hjem. Det
kan være, at forældrene skal
have viden om, hvad det er
for nogle forhold, de vender
hjem til. Det kan være, at de
skal lære noget om genopbygning?«
Må de så arbejde i den periode?
»Nej, det er der jo ikke nogen
grund til.«
Skal de stadig bo i kommunerne?
»Jeg tror, det vil være praktisk, at man samler de mennesker i nogle centre. Hvis
du skal undervise børn i deres hjemlandes sprog, er det
ikke praktisk, at du har to på
en skole og to på en anden
skole. Det vil blive alt, alt for
dyrt. Så de familier skal samles i større enheder, hvor
børnene kan undervises, og
deres forældre kan få oplys-

Når jeg er blevet
spurgt om, hvor
hurtigt det går med
forhandlingerne, så
har jeg ikke givet
indtryk af, at vi kan
lande hurtigt.
Kristian Thulesen Dahl (DF),
partiformand

ninger om deres hjemland.«
Løkke fremhæver jo, at flere
flygtninge er kommet i job. Det
har været helt afgørende for
ham, og regeringen mener, at
man skal bidrage, når man er i
Danmark. Er det ikke et stort
krav, du stiller til regeringen?
»De kan godt levere juridisk.
De kan ikke bruge argumenter om konventioner og alt
sådan noget. Det er en ren
dansk politisk afgørelse. De
kan levere, hvis de politisk er
parate til at levere. Jeg mener, de har et forklaringsproblem, hvis de siger nej.«

Nu eller aldrig?
På spørgsmålet om, hvor
meget regeringen foreløbig
har imødekommet Thulesen
Dahl, former han et rundt
nul i luften med fingrene.
Derfor mener han også, at
skatteforhandlingerne kan
trække ud.
»Det her er noget, som vi i
givet fald skal kæmpe igennem. Når jeg er blevet spurgt
om, hvor hurtigt det går
med forhandlingerne, har
jeg ikke givet indtryk af, at vi
kan lande hurtigt. Vi beder
om en grundlæggende æn-

dring af den måde, vi laver
udlændingepolitik på i Danmark. Og vi står alene med
det i Folketinget. Så vi kan
ikke lave andre alliancer.
Derfor ved vi godt, at hvis vi
skal igennem med det, skal
det være på et tidspunkt,
hvor regeringen har et meget stort ønske om noget andet. Det har den tilsyneladende med skattepakken.
Derfor ser vi chancen for et
gennembrud nu.«
Kravet er afgørende for
DF’s støtte til en skattereform. For tiden er inde til en
stor indrømmelse, mener
formanden, som er kommet
langt på kravet om f.eks.
grænsekontrol.
» Dansk Folkeparti har
flyttet platformen på udlændingepolitikken på mange
områder. Men vi har ikke
været i nærheden af det på
spørgsmålet om, hvorvidt
folk skal integreres, alt hvad
de kan, så de reelt bliver her
permanent. Løkke har formået at lave en trepartsaftale, en integrationsgrunduddannelse og give dagpengeret til flygtninge. Derfor skal
der ske en ændring. Og det
skal ske nu, for vi kan ikke se
andre muligheder i denne
valgperiode.«
Finansminister Kristian
Jensen (V) agter dog ikke at
fravige linjen om, at flygtninge skal i arbejde.
»Det er sådan, at regeringens politik er ganske klar.
Hvis man er i Danmark som
flygtning og har mulighederne og evnerne til det, så
skal man være en del af det
danske arbejdsmarked. Jeg
er glad for, at det i det seneste
år er lykkedes os at få flere
flygtninge og familiesammenførte ud på det danske
arbejdsmarked.«

MERE END 1000

fantastiske tilbud
på årets julegaver

Wok 32 cm

49995
SPAR 500,-

SPAR

50%

Nova ovnfast
fadsæt

39995
SPAR 400,-

Salt & peber
strøsæt

9995

SPAR 150,-

Tilbuddene gælder til og med den 23. december. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold
for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.
*Gælder KUN fra fredag den 1. til og med søndag den 3. december 2017, gælder IKKE i forvejen nedsatte
varer, 2. sorteringsvarer, bestillingsvarer, særpriser samt varer med mængderabatter

